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Özet: Bu çalışmada Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserinde İslâm filozoflarını “küfr” ile 

itham ettiği “üç mesele” ele alınmakta ve sözkonusu “üç mesele”nin muhtevası İbn Sînâ’nın 

görüşleri açısından yapıbozuma uğratılmaktadır. Temelde İbn Sînâ felsefesine karşı yazılmış 

bir eser olan Tehâfütü’l-Felâsife’de hangi felsefi kaynakların göz önünde bulundurulduğu 

soruşturulmakta ve münhasıran İbn Sînâ sisteminin ne kadar aslına sadık temsil edildiği 

incelenmektedir. Bu bağlamda İbn Sînâ’nın yanında İslam filozoflarının, Antik Yunan 

filozoflarının, Yeni-Eflâtûncu filozofların ve İslâm kelamcılarının söz konusu metne olan 

etkileri de ihmal edilmemiştir. Bu doktora çalışmasında, Gazzâlî’nin İbn Sînâ felsefesini nasıl 

aktardığı, nasıl yorumladığı ve nasıl değerlendirdiği incelenmiş; ayrıca her bir meselede İbn 

Sînâ’nın kendi görüşleri ortaya konularak gerekli karşılaştırmalar yapılmıştır. Böylelikle 

önemli bulgular elde edilmiştir. Öncelikle “üç mesele”nin içeriği, İbn Sînâ’nın görüşlerinden 

oluşturulmuş; fakat aslına sadık bir temsil yapılmamıştır. Tehâfütü’l-Felâsife’ye bakılarak 

gerçek bir İslâm felsefesi yorumuna ulaşmak mümkün değildir. Nitekim Tehâfüt, bir takım 

dini ve siyasi şartların etkisinde telif edilmiş bir eser olarak temayüz etmiştir. Eserde dine 

uygun olan ve olmayan veya tutarlı olan ve olmayan felsefi görüşlerin tahlil edilmesinden söz 

edilemez. Bunun yerine eser, kelamcıların bilgideki otoritelerinin yeniden tesis edilmesi için 

ve filozofların etkinliklerini kırmak üzere kaleme alınmış bir eser olup, dini veya bilimsel bir 

gaye gütmemektedir. Dolayısıyla “üç mesele”de varit olduğu öne sürülen “küfr”ün 

gerçekleşmediği ve bunun bir iddia olarak kaldığı ortaya çıkmaktadır. Neticede bu çalışmada 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de İbn Sînâ felsefesini nasıl okuduğu ve ne şekilde 

anlamlandırdığı ortaya konulmuş ve iki tarafın görüşleri arasında gerekli karşılaştırmalar 

yapılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife, İbn Sînâ, Kelam, Felsefe, Din. 
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Describing “Three Problems” in al-Ghazzâlî's Tahâfut al-Falâsifah and Its Comparing 

with Avicenna's Views 

Abstract:  

In this study, the “three problems” were discussed that al-Ghazzâlî’s accusation of “kufr” 

against the Islamic philosophers in his book Tahâfut al-Falâsifah and content of the points in 

question was deconstructed according to Avicenna’s views. Which philosophical sources 

were considered in the Tahâfut al-Falâsifah, that is basically a work written against the 

philosophy of Avicenna, is investigated and exclusively how Avicenna’s system was 

authentically represented is examined. In this context in addition to Avicenna, the influence of 

the Islamic philosophers, the ancient Greek philosophers, the Neo-Platonic philosophers and 

the Islamic theologians to the text is also not ignored. In this dissertation, how al-Ghazzâlî 

had quoted, interpreted, evaluated the philosophy of Avicenna is examined; all the necessary 

comparisons are made to set forth Avicenna’s own views. Thus, significant findings were 

obtained. First of all, content of the “three-problems” was comprised of Avicenna’s ideas; but 

it was not represented in an authentic manner. Attaining real interpretation of Islamic 

philosophy is not possible concerning the Tahâfut al-Falâsifah. So, the Tahâfut was come to 

the fore as a work which was written under the influence of a set of religious and political 

conditions. It cannot be talk about analyzing religious and nonreligious or coherent and 

incoherent philosophical opinions in the work. Instead of this, the work was written in order 

to restore authorities of theologians in knowledge and to deactivate philosophers; it does not 

pursue a religious or a scientific purpose. Therefore, “kufr” was not realized which was 

argued to applies to the “three problems” and it appears that this was remained as a claim. As 

a result, in this study how al-Ghazzâlî reads the philosophy of Avicenna and in which ways he 

makes sense of it in the Tahâfut al-Falâsifah was put forward and necessary comparisons 

were made between the views of the two quarters. 

Key Words: al-Ghazzâlî, Tahâfût al-Falâsifah, Avicenna, al-Kalâm, Philosophy, Religion. 
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ÖNSÖZ 
Klasik İslâm düşüncesinde bakış açısına göre değişecek şekilde müspet veya menfi tesir 

bırakmış birçok düşünür bulunmaktadır. Bu konuda hayatı, kişiliği, telif ettiği eserler ve 

önerdiği düşüncelerle en fazla dikkat çeken bilginlerden biri, Ebû Hâmid Muhammed b. 

Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî’dir (1058-1111). Bazıları onun fikri mirasını müspet 

buldukları için kendisini “Hüccetü’l-İslâm” unvanına layık bulmuşlar ve hatta bazı çağdaş 

araştırmacılar onu zamanın müceddidi olarak görmüşlerdir. İkinci bir grup, onun felsefeyi 

İslâmi ilimler içerisine sokmak gayesini güden, zihni karışık bir yazar olduğunu düşünmüştür. 

Modern dönem araştırmacılarından bazıları da Gazzâlî’yi, klasik İslâm düşüncesindeki 

canlılığın gerilemesinden sorumlu tutmaktadırlar. Döneminin önemli Eş’arî âlimleri arasında 

sayılan Gazzâlî, kelam, felsefe ve tasavvuf üçgeninde birçok selefinden etkilenmiş ve önemli 

eserler ortaya koymuştur. Çağdaş araştırmaların gösterdiği üzere onun felsefede en çok 

etkisinde kaldığı düşünür, eş-Şeyhu’r-Reîs İbn Sînâ’dır (980-1037). Gazzâlî, İbn Sînâ 

sisteminde kendi bakış açısına göre varolduğunu düşündüğü tenakuz ve kusurları göstererek 

Aristoteles felsefesini gözden düşürmek için Tehâfütü’l-Felâsife adlı bir eser kaleme almıştır. 

İlginç bir şekilde söz konusu eserin müellifi, en çok İbn Sînâ felsefesinden etkilenmiş ve daha 

sonra Gazzâlî’nin bu eserini eleştirmek üzere başka bir kitap kaleme alan İbn Rüşd’ü de 

etkilemiştir. Biz bu çalışmamızda, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de eleştirdiği İbn Sînâ 

felsefesini aslına ne kadar sadık temsil ettiğini irdeliyoruz. 

 “Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife Adlı Eserinde “Üç Mesele”nin Ele Alınışı ve İbn 

Sînâ’nın Görüşleriyle Mukayesesi” başlıklı doktora çalışmamızın hemen bu ilk sözünde 

belirtmek gerekir ki, öncelikle Gazzâlî üzerine, ikincileyin İbn Sînâ üzerine aynı zeminde bir 

araştırma yapıyor olmanın akademik canlılığını çalışmamızın her safhasında muhafaza 

etmeye gayret ettik.  Çalışmamızın genel bir niteliği olarak işaret etmek gerekir ki, daha önce 

benzer konuları ele alan eserler içerisinde yoğun bir şekilde işlenerek artık meşhur olmuş bilgi 

unsurlarına, ancak bağlamımız açısından lüzumluysa yer verdik ve daha çok araştırmamızın 

temel sorun bağlamları açısından kıymetli bilgi muhtevalarına yoğunlaştık. Bu yoğunlaşmayı 

olabildiğince özlü bir işleyişle ortaya koyma kaygımız, hem tekrarı gereksiz olan bir takım 

polemikleri ihmal etmemizi, hem de çalışmamızın bıktırıcı olmayan bir hacimle sınırlı 

kalmasını sağladı. Gerekli bütün incelemelerden sonra bile zihnimizin tutkulu bir heyecana 

sahip olmadığı; ama aynı zamanda mevzunun ciddiyeti bakımından eşit ölçüde soğukkanlı-

akademik bir heyecansızlığın da söz konusu tutkulu heyecanı yönetmediği zamanlarda ya 
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hiçbir şey kaleme almadık veya yazdıklarımızı tekrar tekrar gözden geçirerek yeniledik. 

Çalışmamızın temel sorun bağlamlarına dair öncelikle kendi zihnimiz tatmin olmadan 

herhangi bir akademik etkinlikte bulunmamaya şartlandık ve tez yazımımızda bunu bir ilke 

olarak benimsedik. Bu meyanda meselelerin çetrefilli bir hale geldiği ve daha önce yapılmış 

bilimsel çalışmalarda da bir neticeye varılamadığının görüldüğü yerlerde en makul neticeler 

tercih edildi. 

Gazzâlî’yle İbn Sînâ arasında Tehâfütü’l-Felâsife’nin “üç mesele”si bağlamında, 

doktora tezi düzeyinde bir çalışma yapmak konusunda, doktora tez danışmanımız Prof. Dr. 

İlhan Kutluer’in müspet manada etkisinde kaldığımızı belirtmemiz gerekmektedir. Bu nokta, 

çalışmamızın ortaya çıkış hikâyesine kısaca yer vermek bakımından önemlidir. Çünkü 

Gazzâlî’nin felsefi serüvenini merak ve onun İbn Sînâ felsefesine yönelttiği eleştirilerin 

sağlamasını yapmak gereği konusunda İlhan Kutluer Hoca’nın araştırmaları daima etkili oldu. 

İkinci olarak tez çalışma sürecimiz boyunca danışmanımızın sabırlı, âlicenap ve müşfik 

davrandığına işaret etmeliyiz. Münhasıran bu iki noktada; ama anılması maksadı aşacak pek 

çok konuda tez danışmanımız Prof. Dr. İlhan Kutluer Hoca’ya teşekkürü bir borç biliriz. 

Tez izleme jürimizde bulunup da yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Ali Durusoy ve 

Prof. Dr. İlyas Çelebi hocalara teşekkürü ayrıca bir borç biliriz. Belirtmek gerekir ki, tez 

içerisinde Gazzâlî’nin değerlendirmeleriyle İbn Sînâ’nın felsefi görüşlerinin asli görünümü 

arasında mukayeseli tahliller yaparken Prof. Dr. Ali Durusoy Hoca’nın yorumlarından istifade 

ettik. Ayrıca Prof. Dr. İlyas Çelebi Hoca, araştırmamızın her safhasında fikir ve moral olarak 

bize destek vermeye çalıştı. Bu bakımdan tez izleme jürimizde bulunan çok değerli iki 

hocamıza da şükranlarımızı sunmamız gerekmektedir. 

Tez yazım sürecimiz boyunca kütüphanesini istifademize açan, vaktini müşkillerimize 

ayıran, tezimizin muhtevasını okuyarak değerlendiren ve sürekli moral ve destek veren birçok 

değerli bilim insanı bulunmaktadır. Bunlara da borçlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Tek tek 

isimleri saymak mümkün olmadığından genel olarak çalışmamızda emeği bulunan tüm 

dostlarımıza karşı minnettar olduğumuzu söylememiz lüzumludur.   

Kuşkusuz kıstasları olabildiğince belirgin olan akademik araştırmaların alışılmış 

sınırları içerisinde birçok doktora tezi yazma biçimi bulunmaktadır. Biz, bu çalışmamızda, 

aktarım ve yorum tahrifi ihtimallerini olabildiğince minimize eden bir yöntemi benimseyerek, 

kelam ve felsefe şeklinde iki genel karşıt bağlam üzerinden anlamlandırılan “üç mesele”nin 
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iki gerçek tarafı olan Gazzâlî ve İbn Sînâ’nın söz konusu “üç mesele”deki tavırlarını, 

doğrudan asıl metinlerden hareket ederek ortaya koymayı amaçladık ve bu amaca uygun bir 

metinsel içeriğin bilime kazandırılması için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra eksiklik ve 

kusurlarımızın bağışlanması kaydıyla, çalışmamızın Gazzâlî ve felsefe araştırmaları için 

faydalı olmasını diliyoruz. 

 

Muhammet Özdemir 

İstanbul-2012 
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1 

GİRİŞ 
Bu araştırmanın amacı, genelde klasik İslâm düşünce tarihi özelde ise İslâm felsefesi 

tarihine dair yapılan araştırmalarda en çok üzerinde durulan sorunlardan birisi olan, Ebû 

Hâmid el-Gazzâlî’nin (h. 450-505/m. 1058-1111) Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserinde Müslüman 

filozofları felsefi bir yöntemle eleştirmesi ve “üç mesele”de (“mesâil-i selâs”)1  onların dini 

doğruları inkâr ettiklerini (“küfr”)2 öne sürmesi hâdisesiyle ilişkili olmak üzere, söz konusu 

“üç mesele”de aktarımı, yorumu ve değerlendirmesi yapılan felsefi görüşlerin temsili 

sorununu aydınlatmak ve bu zeminde “üç mesele”nin içeriğiyle, burada görüşleri tartışılan 

Ebû Alî İbn Sînâ’nın (h. 370-428/m. 980-1037) görüşlerini eşzamanlı mukayese ederek, bu 

sayede felâsifenin ve özellikle İbn Sînâ’nın Tehâfütü’l-Felâsife’deki felsefi görünümü ile asıl 

felsefi görünümü arasındaki farklılıkları sistematik bir biçimde ortaya koymaktır. Bu 

akademik amaca matuf olmak üzere çalışmamızın konusu, özel olarak “üç mesele”nin ve 

genel olarak Tehâfütü’l-Felâsife’de İbn Sînâ felsefesinin temsilidir.  Kuşkusuz bu amaç ve 

konu, daha sonra araştırmamızın temel soruları bakımından da aynısı söz konusu olacağı 

üzere, çalışmamızın temel amacının ve konusunun, mümkün problemlerden arındırılarak, 

olabildiğince öz biçimiyle dile getirilmiş halidir. 

İslâm düşünce tarihinin önemli tartışma konularından bir tanesi, Gazzâlî’nin, ünlü 

Bağdat Nizâmiye Medresesi’nde müderris iken, İslâm coğrafyasında yetişmiş ve Müslüman 

kimliğiyle tanınmış filozofları eleştirmek üzere hicri takvime göre 11 Muharrem 488 

                                                             
1 Burada kullanmayı uygun bulduğumuz ve çalışmamızın adında da bulunan “üç mesele” ifadesi bizzat 
Gazzâlî’nin hem Tehâfütü’l-Felâsife’de ve hem de bu esere bağlı kalarak el-Münkizü mine’d-Dalâl ve el-İktisâd 
fî’l-İ’tikâd’da kullandığı bir ifadedir. “Mesâil-i selâs” veya “üç mesele” ifadesiyle, Tehâfütü’l-Felâsife’de yer 
alan âlemin kıdemi meselesi, Tanrı’nın bilgisi meselesi ve cismânî haşir meselesi kastedilmektedir. Gazzâlî, söz 
konusu “üç mesele”de felâsifenin dine aykırı (“tekfîr”) görüşlere sahip olduğunu öne sürmektedir. Bkz. Gazzâlî, 
Filozofların Tutarsızlığı Tehâfütü’l-Felâsife; çeviren: Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul: Klasik 
Yayınları, 2005, s. 225; a.mlf., el-Münkizü mine’d-Dalâl; tahkik: Mektebetü’n-Neşri’l-Arabi, Dımaşk: 
Mektebetü’ş-Şarki’l-Arabî, h. 1358/m. 1939, s. 96; a.mlf., el-İktisâd fî’l-İ’tikâd; tahkik: Enes Muhammed Adnan 
eş-Şerefâvî, Beyrut: Dârü’l-Minhâc, h. 1429/m. 2008, s. 304. Çalışmamız içinde sıkça kullanacağımız “üç 
mesele” ifadesinin Arapça karşılığı Arapça Tehâfüt  nüshalarında farklılıklar göstermektedir. Mesela Mahmut 
Kaya ve Hüseyin Sarıoğlu’nun Arapçasıyla birlikte yayınladıkları Tehâfütü’l-Felâsife tercümesi metninde “fî 
selâsi mes’elin” şeklindeki ibare Hikmet Hâşim ve Mahmûd Dîcû’nun birlikte bastıkları nüshada “fî selâsi 
mesâil” olarak geçmektedir. Her halükarda anlaşılan mana birdir. Bkz. Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı 
Tehâfütü’l-Felâsife, s. 225-226 ve Ebû Hâmid el-Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife; thk: Hikmet Hâşim, talik: 
Mahmûd Debîcû, Dimaşk: Dârü’t-Takvâ, 2006, s. 210. 
2 “el-Küfr” ve onun türevlerinden olan “et-tekfir” terimi, İslâm düşünce tarihinde çeşitli manalarda 
kullanılmıştır. “el-Küfr”, hem genel kabule göre, hem de Gazzâlî özelinde daha çok, dini veya onun temel 
iddialarından birini inkâr etmeyi, dine aykırı bir görüşü benimsemeyi ifade etmekte, “tekfir” ise birinin küfre 
mübtela olduğunu dile getirmek anlamını karşılamaktadır. Bkz. Yusuf Şevki Yavuz, ‘Tekfir’ md., DİA, İstanbul: 
2011, c. XXXX, s. 350-355. Biz araştırmamızda, yeri geldikçe dine aykırı bir görüşü benimsemeyi ve dinin 
doğrularını inkâr etmeyi kastederek  “küfr”ü, ayrıca bir takım görüşler için küfre düşmek ithamında bulunma 
anlamını amaçlayarak “tekfir” terimini kullanacağız. 
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tarihinde, miladi takvime göre ise 21 Ocak 1095 tarihinde kaleme aldığı Tehâfütü’l-Felâsife 

adlı eserin içeriği ve dile getirdiği düşünsel bağlamdır.3 Bu eser, genel itibariyle, kendisinden 

sonra meydana gelen ‘Tehâfütler’ geleneğinin de göz önünde bulundurulması yoluyla, klasik 

İslâm düşüncesinde varolan bir çeşit kelam-felsefe çatışmasının tezahürü olarak işlenegelmiş4 

ve Gazzâlî’nin burada, İslâm coğrafyasında Aristoteles felsefesini takip edenler (Meşşâîler) 

adına İbn Sînâ felsefesini eleştirdiği kabul edilmiştir.5 Buna göre İslâm kelamcılarıyla 

Müslüman filozoflar arasında kayda değer bir geçmişe sahip görüş ayrılıkları zemininde 

Gazzâlî, İbn Sînâ felsefesini baz alarak, bu filozof üzerinden felâsifeyi eleştirmek üzere 

Tehâfütü’l-Felâsife’yi kaleme almış bulunmaktadır.6 Fakat eser içerisinde toplam yirmi 

mesele çerçevesinde felsefi bir yöntemle eleştirilen felsefi görüşlerin “üç mesele” bağlamında 

dine aykırı (“küfr”) bir niteliğe sahip bulunduklarının öne sürülmesi,7 hem Gazzâlî’yi, hem 

Tehâfütü’l-Felâsife’yi hem de İslâm coğrafyasında felsefeyle meşgul olanları sonu 

gelmeyecek akademik tartışmaların temel konusu haline getirmiştir. Böylelikle Tehâfütü’l-

Felâsife’nin içeriği farklı akademik incelemelerin ortak konusu olarak olgusallaşmış 

bulunmaktadır. Bu eserin mukaddimelerinde Gazzâlî’nin, dinsel ritüeller olarak ibadetleri 

ciddiye almayan bir grup akranıyla Aristoteles felsefesini benimseyen Müslüman filozofları 

birbirine bağlaması, sonra birçok filozof içerisinden ancak Ebû Nasr el-Fârâbî (öl. h. 339/m. 

950) ve Ebû Alî İbn Sînâ’nın felsefi görüşlerini değerlendireceğini belirtmesi,8 akıllara, 

Tehâfütü’l-Felâsife yazarının, iki Müslüman filozof olan Fârâbî ve İbn Sînâ’yı dinen inkârcı 

(“kâfir”) saymış olup olmadığı gibi bir soruyu getirmektedir. Nitekim bu eser üzerine 

araştırma yapanların bir kısmı, Gazzâlî’nin, gerçekten de felâsifeyi ve özellikle Fârâbî ile İbn 

                                                             
3 Bkz. George F. Hourani, ‘The Chronology of Ghazâlî’s Writings’, Journal of the American Oriental Society, 
Vol. 79, No. 4 (Oct. - Dec., 1959), pp. 225- 233, Published by: American Oriental Society, s.  227. 
4 Bkz. Mâcid Fahrî, ‘Mukaddime’, Tehâfütü’l-Felâsife içinde, Beyrut: Dârü’l-Meşrik, 4. Baskı, 1990, s. 7-35; 
Michael E. Marmura, ‘Translator’s Introduction’, The Incoherence of the Philosophers içinde, New York: 
Brigham Young University Press, 1997, s. xv-xxvii; Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi, İstanbul: Cem Yayınevi, 
4. Baskı, 1993, s. 143-149; Mübahat Türker Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, Ankara: 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1956, s. 1-63; Gürbüz Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları (Tehâfütler Örneği), 
Ankara: Fecir Yayınevi, 2009, s. 13-20. 
5 Bkz. Mehmet Alî Aynî, Gazâlî; Erol Kılınç, İstanbul: İnsan Yayınları, 2011, s. 51; Küyel, Üç Tehâfüt 
Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 58; Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları, s. 22. 
6 Bkz. Deniz, Kelam ve Felsefe Tartışmaları, s. 11-22; Frank Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, New 
York: Oxford University Press, 2009, s. 29-30. 
7 Bkz. Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı Tehâfütü’l-Felâsife; çevirenler: Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu, 
İstanbul: Klasik Yayınları, 2005, s. 225-226. 
8 Bkz. Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi; çeviren: Kasım Turhan, İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 5. Baskı, 2000, 
s. 279-280; Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı Tehâfütü’l-Felâsife, s. 1-5. 



 

 

3 

Sînâ’yı söz konusu “üç mesele” bağlamında “kâfir” ilan ettiği yorumunda birleşmektedirler.9 

Bu durum, genelde kabul gören bir iddiaya göre, İslâm coğrafyasında felâsifenin gözden 

düşmesine neden olmuş ve Müslümanların felsefi etkinliklerinde, en azından Fârâbî ve İbn 

Sînâ zamanlarında olduğuna oranla bir gerileme meydana gelmiştir.10 Mübahat Türker 

Küyel’e göre, Gazzâlî’ye yönelik eleştirilerinde, benimsenen üslup bakımından bir filozoftan 

çok bir İslâm kelamcısı gibi konumlanan İbn Rüşd’ün,11 Tehâfütü’l-Felâsife’yi eleştirmek 

üzere kaleme aldığı Tehâfütü’t-Tehâfüt’ü de bu zeminde düşünmek gerekmektedir. Nitekim 

her iki eserin adında da yer alan ‘tehâfüt’ten maksadın ‘tenâkuz’, ‘teâruz’ ve ‘tesâkut’ 

olduğunu dile getiren, Tehâfütü’t-Tehâfüt tahkikçisi Süleyman Dünya, gözden düşürülen 

felsefe veya filozofluk mesleğinden dolayı İbn Rüşd’ün bu eserinde Gazzâlî’nin zemininden 

kaynaklanan tutarsızlıklara yoğunlaştığını öne sürmektedir.12 Daha sonra kaleme alınan 

‘Tehâfüt’ nevinden eserleri de bu bağlamda, yani zemin karşıtlığı ve muarızın tenakuzunu 

arama kaygılarıyla birlikte anlamlandırmak gerekmektedir.13 Bu durum, iki karşıt zemin 

olarak felsefe ve kelamdan çok aslında Gazzâlî ile muarızlarından hangisinin haklı olduğu 

merakını öncelemiştir; fakat bizden önce yapılan bütün çalışmalarda Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-

Felâsife’si ile İbn Rüşd’ün Tehâfütü’t-Tehâfüt’ü karşılaştırılmış, fakat gelenek içerisindeki 

diğer Tehâfütler de ihmal edilmemekle birlikte, Tehâfütü’l-Felâsife içerisindeki felsefi 

temsilin yeterliliği, daha açık bir deyişle, yirmi meselede sorunlaştırılan ve tartışılan felsefi 

görüşlerin itiraz edilen görünümleri ile alındıkları kaynaklardaki görünümleri çok az 

karşılaştırılmıştır.14 Osmanlılarda Fatih Sultan Mehmed’in (1432-1481) saltanatı zamanında 

düzenlenen bir yarışmaya katılan iki değerli çalışma olarak, Alâeddîn et-Tûsî (öl. h. 887/m. 
                                                             
9 Bkz. Sabri Orman, Gazâlî, İstanbul: İnsan Yayınları, 1986, s. 94; Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları, s. 16 ve 
45. Çalışmamızın sonraki bölümlerinde rahatlıkla görülebileceği gibi, bu konuda yeknesak bir yorum 
bulunmamaktadır. Nitekim biz de buradaki “küfr”den maksadın, “kâfir” olmak şeklinde anlaşılmaması 
gerektiğini ileride savunacağız. 
10 Bkz. Deniz, Kelam-Felsefe Tartışmaları, s. 15-16. Bu konuda farklı bir kavrayış için örnek olarak bkz. Necip 
Taylan, Gazzali’nin Düşünce Sisteminin Temelleri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 
Yayınları, 1989, s. 167-179. 
11 Bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 394-397. 
12 Bkz. Süleyman Dünya, ‘Tehâfütü’t-Tehâfüt’, Tehâfütü’t-Tehâfüt içinde, Kahire: Dârü’l-Meârif, 3. Basım, 
1980, s. 17-19. 
13 Bkz. Rıza Seâde, ‘Mukaddime’, Tehâfütü’l-Felâsife (li’l-âlim Alâi’d-Dîn et-Tûsî), Beyrut: Dârü’l-Fikri’l-
Lübnânî, 1990, s. 7. 
14 Bu konuda örnek çalışmalar olması bakımından şu çalışmalara bakılabilir: Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından 
Felsefe ve Din Münasebeti; Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları; Fatih Toktaş, İslâm Düşüncesinde Felsefe 
Eleştirileri, İstanbul: Klasik Yayınları, 2004; Ahmet Arslan, Kemalpaşazade Tehâfüt Haşiyesinin Tahlili, 
Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987; Abdurrahim Güzel, Karabağî ve Tehâfüt’ü, Ankara: 
Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991. Yapılan bir master çalışmasında Gazzâlî’nin âlemin kıdemi konusunda 
felsefecilere yönelttiği eleştirilerle İbn Sînâ’nın görüşleri mukayeseli bir tarzda tahlil edilmiştir. Bkz. İdris 
Cevahir, ‘Âlemin Ezeliliği Meselesinin İbn Sina ve Öncesindeki Kaynakları’, Basılmamış Master Tezi, İstanbul: 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. 
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1482) ile Mustafa Muslihuddîn Hocazâde’nin (öl. h. 893/m. 1488) Tehâfüt’leri üzerine çalışan 

Gürbüz Deniz’in ve Muhyiddîn Muhammed Karabâğî’nin (öl. h. 942/1535-36) Ta’lîka ‘alâ 

Tehâfüti’l-Felâsife li Hocazâde adlı eseri üzerine bir tahlilde bulunan Abdurrahim Güzel’in 

kararlı bir şekilde belirttikleri gibi, gelinen noktada artık, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-

Felâsife’sinde aktarılıp tartışılan felsefi görüşlerle bunların alındıkları metinlerdeki asıllarının, 

daha açık olarak İbn Sînâ’nın görüşlerinin karşılaştırılması gerekmektedir ve ancak bundan 

sonra Gazzâlî ile muarızları arasında isabetli bir karar vermek ve Tehâfütü’l-Felâsife’nin 

yerini tayin etmek mümkün olabilecektir.15 Belki böylece İslâm tarihinin klasik 

dönemlerindeki düşünsel hareketliliğin ve özellikle felsefedeki dinamizmin neden sonraki 

dönemlerde bulunmadığına ilişkin bir sorunlaştırmada bulunurken, bu konuda Gazzâlî’nin ve 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin de olumlu veya olumsuz bir katkısının olup olmadığını anlayabilmek 

daha olanaklı olabilecektir. Ayrıca Müslüman filozofları ve onların felsefi görüşlerini sadece 

Tehâfütü’l-Felâsife içerisinden okumanın ve öğrenmenin, bu düşünürleri böyle anlamanın ne 

kadar yeterli ve isabetli olduğu da aydınlatılmış olacaktır. Çünkü Abdurrahim Güzel’in 

isabetle belirttiği üzere, sonraki dönemlerde, özellikle Tehâfüt geleneği içerisinde 

gözlemlendiği şekilde, bütün bilgin ve araştırmacılar, Gazzâlî’nin aktarımlarına güvenerek 

Müslüman filozofları tartışmışlar ve bu konuda herhangi bir karşılaştırma yapmayı veya 

doğrudan felâsifenin kendi eserlerinden fikir sahibi olmayı düşünmemişlerdir.16 Bu durumda 

Gazzâlî’nin Müslüman filozofları eleştirmek üzere kaleme aldığı eserde tartışılan felsefi 

görüşlerin, buradaki görünümleriyle alındıkları kaynaklardaki asıllarının karşılaştırılması ve 

bu konuda özel bir değerlendirmenin yapılması ihtiyacı kendini göstermektedir. Fakat bunu 

her bir Müslüman filozof için ayrı ayrı yapmak veya burada anılan Ebû Nasr Fârâbî ve İbn 

Sînâ’nın eserleriyle sınırlandırarak yapmak beklenilenin aksine oldukça külfetli ve hacimli bir 

araştırmaya göndermede bulunmaktadır. Ayrıca daha önce de geçtiği üzere ve ilk 

bölümümüzde açıkça göstereceğimiz gibi, Gazzâlî söz konusu eserinin tamamında daha 

yoğunlukla İbn Sînâ’nın görüşlerini kullanmış, hatta bazı meselelerde sadece İbn Sînâ’nın 

görüşlerini göz önünde bulundurmuştur.17 Bunun nedeni Şehristânî’nin bu filozof için tespit 

ettiği şekilde, İbn Sînâ’nın dönemin felsefeyi temsil konusunda en büyük ve otorite filozofu 

                                                             
15 Bkz. Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları, s. 288-289; Güzel, Karabâğî ve Tehâfüt’ü, s. XV-XVI. 
16 Bkz. Güzel, Karabağî ve Tehâfüt’ü, s. XV-XVI. 
17 Jules Janssens, ‘al-Ghazzâlî’s Tahâfût: Is It Really a Rejection of Ibn Sînâ’s Philosophy?’, Journal of Islamic 
Studies, 12:1 (2001), s. 1, 4, 11-14. 
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olmasıdır.18 Bu nedenle daha makul ve ivedi olan ihtiyaç, Tehâfütü’l-Felâsife’nin içeriğiyle 

İbn Sînâ’nın görüşlerinin karşılaştırılmasıdır. Ne var ki, bu karşılaştırmanın yirmi meselenin 

tamamı için yapılması, doktora düzeyindeki bir çalışmanın, hem alan sınırlarını hem de vakit 

sınırlarını aşacak olması nedeniyle biz bu çalışmamızda, konu ve meselelerimizi “üç 

mesele”yle sınırlamış bulunuyoruz. Çünkü Gazzâlî, âlemin kıdemi (birinci mesele), Tanrı’nın 

bilgisi (on üçüncü mesele: Allah’ın küllileri bilip cüz’îleri bilmemesi) ve cismânî haşir 

(yirminci mesele) tartışmalarında, Müslüman filozoflara ait mevcut görüşlerin dini doğruları 

inkâr etmeyi (“küfr”) zorunlu kıldığını, bundan dolayı bu görüşlerden kesinlikle sakınılması 

gerektiğini öne sürmüştür.19 İkinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerimizde ortaya koyacağımız 

üzere, tartışma içeriklerinin tamamen İbn Sînâ metinlerinden alıntılanarak oluşturulduğu bu 

“üç mesele” için söz konusu karşılaştırmanın yapılması kaçınılmazdır ve bu nedenle biz, bu 

çalışmamızı bu araştırmanın yapılmasına ayırmış bulunuyoruz. 

Çalışmamızın mevzu ve gayesini böylece belirledikten sonra şimdi sırasıyla mesâil, 

plan ve usulüne yer verebiliriz. Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserinde bulunan “üç 

mesele” içerisinde sorunlaştırılmış felsefi görüşlerin İbn Sînâ’nın görüşleriyle karşılaştırılarak 

değerlendirilmesi sadedinde dört önemli mesâilimiz veya diğer bir deyişle beş temel araştırma 

problemimiz bulunmaktadır. Bunlar kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1- Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserinin felsefi kaynakları 

2- Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserinin sahip olduğu sorunsal zemininin temelini 

teşkil eden “üç mesele”nin ele alınışı ve bu “üç mesele”de aktarımı yapılan felsefi 

görüşlerin temsili sorunu 

3- Gazzâlî’nin “üç mesele”de aktardığı ve tartıştığı felsefi görüşlerin alındıkları 

metinlerdeki durumu 

4- Gazzâlî’nin görüşlerini eleştirdiği İbn Sînâ’nın “üç mesele”ye dair görüşleri 

5- Gazzâlî’nin “üç mesele”de ulaştığı sonuçlar ile, bu sonuçları mümkün kılan felsefi 

görüşlerin alıntılandıkları yerlerin içeriklerinin anlamsal tazammunları arasında bir 

değerlendirmenin yapılması 

                                                             
18 Şehristânî, Kitâbu’l-Musâraa Filozoflarla Mücadele; çevirenler: Aygün Akyol, Aytekin Özel, İstanbul: Litera 
Yayıncılık, 2010, s. 3. 
19 Bkz. Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı Tehâfütü’l-Felâsife, s. 225-226. 
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İlk araştırma problemimiz olan Tehâfütü’l-Felâsife’nin felsefi kaynakçası meselesi, 

Gazzâlî’nin söz konusu eserinde İbn Sînâ’da özelleşen temsil bakımından olduğu kadar, belki 

bundan daha fazla olarak, burada tartışılan felsefi görüşlerin referanslarını ortaya koymak 

bakımından önemlidir. Bu araştırma problemine ilişkin olmak üzere, bundan önce yapılmış 

sayıca az müstakil araştırmaların “üç mesele”nin tamamına ayrıntılı bir tarzda yer 

vermediklerini tespit etmek gerekmektedir.20 İkinci temel araştırma problemimiz, Gazzâlî’nin 

“üç mesele”de tartışmaya açtığı ve değerlendirdiği felsefi görüşlerin, aktarım, yorumlanma ve 

değerlendirilme bakımından tahlil edilmesiyle ilgilidir ve bu araştırma problemimiz sayesinde 

biz, bu İslâm bilgininin, felsefi görüşlere hâkimiyetini, bunları anlama ve aktarma biçimlerini, 

ayrıca ölçüt olarak aldığı felsefi görüşlerin asıllarına ne denli bağlı kaldığını, eğer varsa bu 

konuda hangi düzeyde bir anlamsal dönüştürmenin söz konusu olduğunu ortaya koyma 

olanağına erişeceğiz. Bu araştırma problemimiz oldukça önemlidir. Üçüncü temel araştırma 

problemimiz, “üç mesele”de yeniden üretilerek tartışılan ve değerlendirilen felsefi görüşlerin 

alındıkları metinlerdeki asıllarını ortaya koymamız ve böylece bir karşılaştırma olanağına 

ulaşmamız bakımından önemlidir. Bu çalışmamızda biz, üçüncü araştırma problemimiz 

özelinde, daha önce dile getirdiğimiz bir takım gerekçelere bağlı olarak İbn Sînâ’nın 

görüşlerinin sunulmasıyla kendimizi sınırlandırıyoruz. Dördüncü araştırma problemimizde 

görüşleri verilen İbn Sînâ’nın her bir meseleye ilişkin kendi görüşlerini bağımsız bir başlık 

altında ortaya koyacağız. Beşinci temel araştırma problemimiz ise, bir anlamda bu doktora tez 

çalışmamızın sonucunu ve belki daha genel bir çerçevede, araştırmamızın işlevsel karşılığını 

ortaya koymak bakımından son derece önemlidir. Çünkü Tehâfütü’l-Felâsife’deki “üç 

mesele”de tartışılan felsefi görüşlerin alındıkları İbn Sînâ metinlerinin içeriğiyle, söz konusu 

eserdeki felsefi görünümlerin karşılaştırılarak bu konuda bir değerlendirmenin yapılması, hem 

Tehâfütü’l-Felâsife olgusunu, hem Gazzâlî’nin tavrını ve hem de Müslüman filozofların İslâm 

dinsel düşünce tarihindeki yerlerini anlamlandırabilmek bakımından kayda değer bir 

ehemmiyeti haizdir. Buna göre önceki dört temel araştırma problemimiz çerçevesinde beşinci 

meselemizin akademik bir neticeye varmak bakımından anlamlı bir konumu bulunmaktadır. 

                                                             
20 Bu konuda örnek olmaları bakımından şu çalışmalara bakılabilir: Duncan B. MacDonald, ‘The Life of al-
Ghazzālī, with Especial Reference to His Religious Experiences and Opinions’, Journal of the American 
Oriental Society, Vol. 20 (1899), pp. 71-132 Published by: American Oriental Society; Simon Van Den Bergh, 
‘Ghazali on "Gratitude Towards God" and Its Greek Sources’, Studia Islamica, No. 7 (1957), pp. 77-98 
Published by: Maisonneuve & Larose; Herbert A. Davidson, ‘John Philoponus as a Source of Medieval Islamic 
and Jewish Proofs of Creation’, Journal of the American Oriental Society, Vol. 89, No. 2 (Apr. - Jun., 1969), pp. 
357- 391 Published by: American Oriental Society. 
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Tıpkı ilk araştırma problemimiz gibi, sonraki dört araştırma problemimiz konusunda da 

müstakil araştırmaların az sayıda olduklarını söyleyebiliriz. 

Bu çalışmamızda benimsediğimiz plan ve yönteme ilişkin ilk elde belirtilmesi gereken 

nokta, araştırmamızın amaç, konu ve sorun bağlamlarını mümkün olduğu kadar fazla gözeten 

bir plan ve yöntemi gözettiğimizdir. Çalışmamızı akademik teâmüllere uygun olarak ‘giriş’ ve 

‘sonuç’ bölümleri arasına yerleştireceğimiz dört temel bölüm içerisinde ortaya koyacağız. İlk 

temel araştırma problemimizi farklı başlıklar altında karşılamak üzere bir bölüm ve sonraki üç 

temel araştırma problemimizi karşılamak üzere “üç mesele”nin her birine müstakil olarak 

ayrılmış üç bölüm şeklinde araştırmamızı işlevsel kılarak, dört temel bölümde meselelerimizi 

çözümlemeye gayret edeceğiz. İlk bölümümüz içerisinde Tehâfütü’l-Felâsife’nin yazılma 

koşullarını, Gazzâlî’nin bu eseri yazımında takip ettiği yöntemi ve bu yapıtın felsefi 

kaynaklarını elverişli bir açıklıkla ortaya koymaya çalışacağız. Bundan sonra ikinci bölüm, 

müstakil olarak birinci mesele olan âlemin kıdemi (yaratılmamış âlemin başlangıçsızlığı) 

tartışmasına ayrılacak ve burada, bu mesele içerisinde ortaya konulan dört delilin her biri için 

ayrı bir başlık altında çözümlemeler yapılacaktır. Planımıza göre, “üç mesele”nin her biri için 

geçerli olmak üzere, Gazzâlî’nin felsefi görüşleri aktarma, yorumlama ve eleştirme ve 

neticede değerlendirme bağlamları için birer temel alt başlık kurgulanmış, sonra İbn Sînâ’nın 

görüşlerinin müstakil olarak serimlenmesiyle ilgili bir temel alt başlık ve nihayetinde iki tarafı 

değerlendiren bir temel alt başlık uygun bulunmuştur. Bu son nokta bir bakıma çalışmamızın 

yöntemiyle ilgilidir. Buna daha etraflıca aşağıda değineceğiz; ama âlemin kıdemi tartışmasına 

ayrılmış birinci meselenin öncelikli konumu nedeniyle bu mesele içerisindeki her bir delilin 

tahlilinin ayrı ayrı ve Gazzâlî’nin felsefi görüşleri yorumlamasına ve tartışmasına ayrılmış 

temel alt başlığımızın altında yapılacağını belirtmekte yarar vardır. Üçüncü bölümümüzü, “üç 

mesele”den ikincisine, on üçüncü mesele olan Tanrının bilgisi meselesine, yani Allah’ın 

küllileri/tümelleri bilip cüz’îleri bilmediği tartışmasına ayıracağız. Dördüncü bölümümüzde 

ise, “üç mesele”den üçüncüsü olan, cismânî haşir (bedenli dirilme) tartışmasının yapıldığı 

yirminci meseleyi inceleyeceğiz.  

Çalışmamızda akademik amacımızı mümkün olan en iyi düzeyde temin edecek bir 

yöntemi benimsediğimizi söyleyebiliriz. Bu konuda gerek başlıklandırmaların ve bunlara 

uygun analizlerin tanzimi, gerekse araştırmamızın esas ürünlerini sergilemek üzere, “üç 

mesele”nin paragraf paragraf İbn Sînâ’daki asıllarıyla birlikte takibi bakımından biz, 

öncelikle, bu çalışmamızda anlamsal dönüştürme olasılığını mümkün olan en alt düzeye 
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indirmeyi ve temel sorun bağlamlarımızı nesnel bir yolla çözümlemeyi gözetmiş 

bulunuyoruz. Buna göre her bir mesele, Gazzâlî’nin, felsefi görüşleri aktardığı, yorumladığı 

ve eleştirdiği ve değerlendirdiği muhtevalar olarak bölünmeye çalışılacak, bütün bunların her 

biri için bir başlık açılacak, ayrıca hem aktarılan pasajların asıllarının açıkça izlenebilmesi 

hem de tartışmaların Gazzâlî ile İbn Sînâ arasında gerçekleşen bir diyalog düzeyinde 

anlamlandırılarak değerlendirilebilmesi için iki taraftan uzun uzun aktarımlar yapılacaktır. 

Bunun gerekçesi, daha önce başka araştırmalarda görünebildiği şekilde, aktarımla asıl metin 

arasında gizlenen anlamsal dönüştürmeleri olanaksız kılmak kaygısıdır. Çünkü önemli çağdaş 

filozoflardan Jacques Derrida’nın (1930-2004) da özellikle Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778) ve Ferdinand de Saussure’nin (1857-1913) metinlerinden hareketle bütün bir modern 

okuma ve anlama biçimlerini eleştirmek üzere işaret ettiği gibi, asılların sürekli geciktirildiği 

bir yöntem sayesinde ve bu asıllarla hiçbir şekilde ilişkili olmayacak şekilde üretilen imler 

içerisinde düşündüğümüz ölçüde, asılların herhangi bir anlamları kalmamakta, anlamları ve 

yorumları olanaklı kılan temeller, bu imler olmaktadır.21 Bu nedenle gerek Tehâfütü’l-Felâsife 

içerisinden, gerekse İbn Sînâ metinlerinden yapılacak aktarımların sağlayacağı anlamsal 

dönüştürme (kısmi tahrif) ihtimalini gözeterek dikkatli aktarımlarda bulunacağız. Bu şekilde 

yapacağımız kritik ve bazen aykırı akademik yorumların denetim yolunu da açık tutmuş 

olacak, ayrıca Tehâfütü’l-Felâsife’nin tartışma bağlamlarının oturduğu zemini İbn Sîna 

metinleri bakımından aydınlatmış olacağız. Sözgelimi Mübahat Türker Küyel’in, 

araştırmamızda oldukça faydalandığımız Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti 

başlıklı çalışmasında, üç farklı Tehâfüt’ün tartışmalarını özetleyerek sağladığı aktarımlar gibi 

biz de iki taraftan gerekli aktarımları verme yolunu tutacağız.22 Bu şekilde çalışmamızın bir 

bölümünün bu aktarımlardan meydana geleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca karşılıklı alıntılar 

çerçevesinde eşzamanlı sağlayacağımız akademik değerlendirmelerin, Gazzâlî ve İbn 

Sînâ’daki kritik noktalara temas edeceğini, bunun dışında daha önce yapılmış araştırmalardaki 

bulguların çokça tekrar edilmeyeceğini belirtmek gerekmektedir. Felsefi görüşlerin aktarımı, 

yorumlanması ve eleştirilmesi alt başlıklarının ardından İbn Sînâ’nın görüşüne ayıracağımız 

bir diğer başlıkta, filozofumuzun kendi görüşlerini ve söz konusu görüşlerin anlamsal 

tazammunlarını ele alacak, “üç mesele”ye ayrılmış üç bölümden her birinin sonunda da 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin doğrudan elverişli kıldığı felsefi anlamlarla, İbn Sînâ’daki asıl 

                                                             
21 Bkz. Jacques Derrida, Gramatoloji; çeviren: İsmet Birkan, Ankara: Bilgesu Yayınları, 2011, s. 25-26, 75-78. 
22 Karşılaştırmak için bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti. 
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anlamların her biri arasında nesnel bir değerlendirmenin yapılacağı farklı bir temel alt başlık 

oluşturacağımızı söyleyebiliriz.  

 Dile getirdiğimiz plan ve yöntem dâhilinde, “üç mesele”ye ilişkin olmak üzere, 

öncelikle Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’sini ve İbn Sînâ’nın temel metinleri olarak, 

Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I ve Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II’yi, Kitâbü’n-Necât, Kitâbü’l-İşârât 

ve’t-Tenbîhât (“İşaretler ve Tembihler”), Kitâbü’t-Ta’lîkât, el-Mübâhasât, el-Mebde’ ve’l-

Meâd ve el-Adaviyye fî’l-Meâd’ı kullanacağımızı, bunun yanı sıra Aristoteles’in Metafizik ve 

Fârâbî’nin Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila adlı eserleri dışında hem İbn Sînâ’nın diğer 

eserleri, hem Platon’un eserleri, Aristoteles’in diğer eserleri ve hem de Fârâbî’nin diğer 

eserlerine ihtiyaç duydukça müracaat edeceğimizi belirtmek isteriz.23 Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-

Felâsife’sinin, Mahmut Kaya ve Hüseyin Sarıoğlu tarafından yapılan neşrini kullanacağız. Bu 

neşirde Türkçe tercüme metnin karşısında Arapça metnin aslı da verilmiştir ve iki metin bir 

arada basılmış bulunmaktadır.24 

Bu çalışmamızda oldukça geniş bir literatürden faydalanmakla birlikte, daha önce 

işaret ettiğimiz üzere, yine de bizim seçtiğimiz konu ve sorun bağlamları bakımından fazla 

sayıda çalışmanın yapılmamış olduğunu, en azından tez ve makale veri tabanlarından 

yaptığımız taramalarda ve gözden geçirdiğimiz bibliyografik metinlerde bizim bu sonuca 

ulaşmış olduğumuzu dile getirmemiz gerekmektedir.25 Bunun dışında çalışmamıza yol 

gösterebilecek ve bizim faydalanabileceğimiz bir takım çağdaş karşılaştırmalı Tehâfüt 

çalışmalarından söz etmek mümkün görünmektedir. 

Çalışmamızı ilgilendiren çağdaş araştırmalar içerisinde anılması gereken ilk eser, 

Mübahat Türker Küyel tarafından yapılmış olan Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din 

                                                             
23 Adları verilen eserlerin künyeleri ve basım bilgileriyle ilgili olarak sadece bu çalışmamızda kullandığımız 
başvuru kaynaklarından oluşan kaynakçamıza bakılabilir. Bu çalışmamızda özellikle birinci bölüm içerisinde 
olmak kaydıyla, Fârâbî’nin birçok eserinden faydalandığımızı belirtmek isteriz. 
24 Bkz. Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı Tehâfütü’l-Felâsife (Türkçe ve Arapça metin birlikte neşredilmiş); 
çevirenler: Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu, Istanbul: Klasik Yayınları, 2005. Bu neşirde Türkçe metnin sayfa 
numaralarıyla Arapça metnin sayfa numaraları aynıdır. Bundan sonra dipnotlarda söz konusu neşre işaret etmek 
için “FT (TF)” kısaltmasını kullanacağız. 
25 Öncelikle Yükseköğretim Kurumu’nun tez veri tabanında, sonra TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ilgili 
maddelerinin, İslâmi Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi’nde araştırmacılara ve okurlara sunulan poşetleri 
içerisindeki literatürlerde, ayrıca bizi ilgilendiren en geniş kapsamlı veri tabanı olan ‘j-stor’da, Gazzâlî 
araştırmaları için bir önyoklama adresi olan ‘www.ghazali.org’da ve son olarak Ömer Kara’nın Gazzâlî üzerine 
yaptığı bibliyografik denemede çalışmamızın konusunu müstakil olarak ele almış bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Bkz. http://tez2.yok.gov.tr/ (erişim tarihi: 03.11.2011); www.jstor.org (erişim tarihi: 03.09.2011), 
www.ghazali.org (erişim tarihi: 03.11.2011) ve Ömer Kara, ‘Gazali Üzerine Yapılan Çalışmalar-Bibliyografik 
Bir Deneme’, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi II, yıl: 2002, sayı: 2, s.133-160. 
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Münasebeti adlı araştırmadır. Bu çalışmada yazar, sıralamalı bir aktarım yöntemiyle Gazzâlî, 

İbn Rüşd ve Mustafa Muslihuddîn Hocazâde’nin Tehâfüt’lerini kritik etmekte, metafizik, 

tabiiyyât ve psikolojiye göreli felsefi tartışmaları analiz etmeye çabalamaktadır. Çağdaş 

çalışmalar içerisinde bir başyapıt olarak kabul edilen söz konusu eserin hem yöntemi, hem de 

değerlendirmeleri bizim çalışmamız için yol gösterici olmuştur. Fakat bu eserde, hem tematik 

olarak katılmadığımız, hem de yöntem olarak benimsemediğimiz yerler bulunmaktadır.26 

İkinci olarak Ahmet Arslan’ın Kemalpaşazade Tehâfüt Haşiyesinin Tahlili adlı 

araştırmasından söz edebiliriz. Bu çalışmada yazar, Kemal Paşazâde’nin Tehâfüt Hâşiyesi’nde 

tartışmaya açılan on dört metafizik meseleyi, Gazzâlî’nin ve Hocazâde’nin Tehâfütleriyle 

mukayeseli olarak ele almakta ve çözümlemeye çabalamaktadır. Yazarın söz konusu 

çalışması kapsamında yapılmış sonraki farklı incelemelerinden faydalanılmış 

bulunmaktadır.27 Üçüncü olarak Abdurrahim Güzel’in Karabağî ve Tehâfüt’ü adlı eseri 

anılmalıdır. Bu çalışmada yazar, Karabâğî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’sinde ele aldığı on iki 

metafizik meseleyi ortaya koymuş bulunmaktadır. Biz çalışmamızda, söz konusu araştırmanın 

girişindeki akademik tespitlerden olabildiğince faydalandığımızı belirtmek durumundayız.28 

Dördüncü olarak Fatih Toktaş, İslâm Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri adlı bir araştırma 

yapmıştır. Söz konusu çalışmada yazar, İslâm dünyasının klasik döneminde Meşşâî felsefeye, 

kelam, hadis, tasavvuf ve farklı felsefi ekollerden gelen eleştirileri, ‘mantık’, ‘metafizik’ ve 

‘psikoloji’ temel başlıkları altında karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. Diğerlerinden 

farklı olarak mantık eleştirilerinin de bulunduğu bu çalışmada Gazzâlî’nin yanına hadis ve 

tasavvuftan başka bilginler de eklenmiş bulunmakta, ayrıca yer yer Fârâbî ve İbn Sînâ’nın 

görüşleriyle karşılaştırmalar yapılmaktadır. Yine de bu eserin, bir ölçüde kendini, Gazzâlî’nin 

Tehâfütü’l-Felâsife adlı eseri bağlamında sınırlamış bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Yakın zamanlarda yayınlanmış bu çalışmadan faydalandığımızı belirtmeliyiz.29 Beşinci olarak 

Gürbüz Deniz’in Kelâm-Felsefe Tartışmaları (Tehâfütler Örneği) adlı araştırmasını anmamız 

gerekmektedir. Söz konusu çalışmada yazar, Tehâfüt geleneği çerçevesinde Fatih Sultan 

Mehmed döneminde kaleme alınmış bulunan iki eseri, Mustafa Muslihuddin Hocazâde ile 

Alaeddin Tûsî’nin Tehâfüt’lerini beş farklı bölüm içerisinde ve sıralı bir aktarımla 

incelemektedir. Elimizdeki en yeni çalışmalardan olan bu eserin, bu çalışmamıza yol gösterici 

                                                             
26 Bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti. 
27 Bkz. Arslan, Kemalpaşazade Tehâfüt Haşiyesinin Tahlili. 
28 Bkz. Güzel, Karabağî ve Tehâfüt’ü. 
29 Bkz. Toktaş, İslâm Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri. 
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bir özelliğe sahip bulunduğunu, görüşlerin sıralamalı aktarım yöntemi bakımından kendisine 

katılmasak bile, Tehâfütü’l-Felâsife’nin kelam-felsefe ikilemindeki bağlamı bakımından 

meselelerin anlamlandırılışında yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmamızın bazı 

yerlerinde bu yapıttan faydalandığımızı belirtmemiz gerekmektedir.30 Son olarak İdris 

Cevahir’in Âlemin Ezeliliği Meselesinin İbn Sina ve Öncesindeki Kaynakları adlı yüksek 

lisans çalışmasından bahsetmemiz uygun olacaktır. Söz konusu araştırmasında yazar, 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eseri çerçevesinde önce âlemin kıdemi kavramının 

tahliline girişmekte, sonra bu meselede görüşleri tartışılan İbn Sînâ’nın görüşleriyle meselenin 

muhtevasını karşılaştırmalı bir tarzda alıntılamaktadır. Âlemin kıdemi meselesinde İbn 

Sînâ’nın görüşlerinin kaynaklık derecesinin ortaya konulmuş olması bakımından bu çalışma 

önemlidir.31 

Bu şekilde kullanacağımız esas metinlerin yanı sıra bize yol gösterecek modern 

araştırmalara da yer vermiş bulunuyoruz. Burada belirtmek gerekir ki, biyografik, 

bibliyografik ve bir mesele üzerine tahlil niteliğinde olup da çalışmamızın temel sorun 

bağlamlarını ilgilendiren eserleri tespit ederek, çalışmamız içerisinde bunların tamamını 

kullanmaya çalıştık. Şimdi birinci bölümden başlayarak çalışmamızın temel sorun 

bağlamlarını incelemeye geçebiliriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
30 Bkz. Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları (Tehâfütler Örneği). 
31 Bkz. Cevahir, ‘Âlemin Ezeliliği Meselesinin İbn Sina ve Öncesindeki Kaynakları’, Basılmamış Master Tezi, 
İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. 
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Bu bölümün amacı, Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Ahmed 

el-Gazzâlî et-Tûsî’nin (h. 450-505/m. 1058-1111) özyaşam öyküsünde yer alan ve Tehâfütü’l-

Felâsife’nin yazılma sürecini etkileyen şartları tespit etmektir. Gazzâlî’nin hayatındaki bazı 

ayrıntılarla bu eserin yazılması arasında önemli münasebetler bulunmaktadır. Bu düşünür, 

Tehâfütü’l-Felâsife’yi kaleme almadan önce bir takım ilmi, dini ve siyasi ilişkiler içinde 

olmuştur. Söz konusu ilişkiler onun bu eseri yazmasına sebep olmuştur.32 Bu nedenle 

Tehâfütü’l-Felâsife yazarının hayatında yer alan bazı toplumsal unsurlar ile bu eserin yazılma 

nedenleri, onda yer alan meselelerin vaz edilme biçimleri, tartışma bağlamları ve tahlil 

yöntemleri arasında bir takım önemli münasebetler bulunmaktadır.33 Dolayısıyla Gazzâlî’nin 

bu eseri kaleme almadan önceki toplumsal ilişkilerini bilmemiz, bu eseri anlamamızı 

kolaylaştıracaktır. Ne var ki Gazzâlî’nin Bağdat’a gelmezden önceki hayatıyla ilgili 

bilgilerimizin sınırlı olduğunu belirtmek gerekmektedir.34 Burada bu bilginin özyaşam 

öyküsüne ait olan hususların ancak Tehâfütü’l-Felâsife ile ilişkili olanlarına yer verilecektir.  

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’yi yazmadan önceki hayatına ilişkin ayrıntılardan söz 

etmek demek, aslında bütün bir on birinci yüzyıl İslâm dünyasından ve özel olarak bu 

yüzyılın ikinci yarısında Büyük Selçuklular Devleti’nin çevresinde meydana gelen 

hâdiselerden söz etmek demektir. Çünkü Gazzâlî’nin söz konusu eserinin yazımını anlamlı 

kılan toplumsal arka planda, Büyük Selçuklu Devleti başveziri Ebû Ali Nizâmülmülk Hasan 

b. Ali İshâk et-Tûsî (m. 1018-1092), bu başvezirin kurduğu Nizâmiye medreseleri ve söz 

konusu medreselerin sahip olduğu dinsel politik konum,35 Mısır Fâtımî İsmâilîlerinden 

ayrılmış Nizârî İsmâilîleri (Ta’lîmiyye/Bâtınîler), Bağdat merkezli Abbasi hilafeti ve nihayet 

Büyük Seçuklu Devleti bulunmaktadır.36 On birinci yüzyılın ikinci yarısında Gazzâlî’nin 

etrafında meydana gelen dini ve siyasi nitelikli hâdiseleri bilmemiz için bu toplumsal arka 

plana vakıf olmamız icap etmektedir.37 İlhan Kutluer ve Yaşar Aydınlı, söz konusu toplumsal 

                                                             
32 Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Aklının Oluşumu; çeviren: İbrahim Akbaba, İstanbul: Kitabevi 
Yayınları, 3. Baskı, 2001, s. 322-333. 
33 Bu konuda yapılmış bir çalışma için bkz. Hüseyin Sarıoğlu, ‘İbn Rüşd’ün Bakışıyla Gazzâlî ve Felsefe’, İlmi 
Araştırmalar, İstanbul: 1996, sayı: 3, s. 87-100. 
34 Farouk Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, New York: St. Martin’s Press, 2001, s. 11. 
35 Burada “dinsel politik” ifadesini bir niteleme için uygun bulmamızın gerekçesi, Nizâmiye Medreseleri ile 
İslâm tarihinde bir ilkin gerçekleşmiş olmasıdır. Bu medreseler ile İslâm tarihinde ilk defa eğitim resmileşmiş ve 
resmi iktidar eğitimin karar organı haline gelmiştir. Bkz. Abdülkerim Aydın, ‘Nizâmiye Medresesi’ md., DİA, 
İstanbul: TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, 2007, c. XXXIII, s. 191. 
36 Orman, Gazâlî,  s. 16-24, 136 vd.; Cağfer Karadaş, Gazzâlî, İstanbul: İnsan Yayınları, 2004, s. 21-40 
37 Frank Griffel, bir noktaya kadar söz konusu toplumsal bağlamların etkisini kabul etmekle beraber Gazzâlî’nin 
daha Bağdat Nizâmiyesi’ne gelmezden önce Tehâfütü’l-Felâsife’yi ve Bâtınîlerle ilgili eserlerini kaleme almış 
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arka planı göz önünde bulunduran araştırmalarında Gazzâlî’nin hakikat kaygısı ile Tehâfütü’l-

Felâsife’nin yazım koşullarının birbirinden tefrik edilmesi gerektiğini, dini ve siyasi 

hâdiselerin bir neticesi olarak kaleme alınmış bu kitabın aslında bir proje için telif edildiğini 

belirtmektedirler.38 Bu bölüm içerisinde Gazzâlî’nin kendi dönemiyle ilgili incelemelerimizi 

yapıyorken bu tahlili de değerlendireceğiz. 

Çalışmamızın bu kısmında öncelikle Tehâfütü’l-Felâsife’nin telif edildiği ortama yer 

verecek, ardından ikinci olarak bu eserin yöntemini tahlil edecek ve sonrasında eserin yirmi 

meseledeki genel felsefi kaynaklarına temas edeceğiz. Eserin telif edildiği ortamı 

soruştururken onun yazılma gerekçelerini de ihmal etmeyeceğiz. Fakat eserin kaleme alındığı 

dönemin dini ve siyasi şartlarını kapsamlı bir tarzda inceleyen bilimsel kaynakların azlığından 

dolayı Tehâfütü’l-Felâsife yazarının zihni arka planını inşa eden süreci, bu eserin özel 

çerçevesi ile tahlil edeceğimizi belirtmemiz gerekmektedir. Hâlihazırda Türkçede mesela 

Nizâmülmülk, Hasan Sabbâh ve Nizârî İsmâilîleri, Bağdat Abbasi hilafeti ile Büyük Selçuklu 

saltanatı arasındaki özel münasebetler üzerine müstakil bilimsel bir inceleme bulmak zordur. 

Misallerde zikredilen unsurlardan herhangi birinin Gazzâlî düşüncesi ve Tehâfütü’l-Felâsife 

ile ilişkilerini özel olarak tahlil eden bilimsel bir araştırma bulabilmek de kolay değildir. Oysa 

bunlarla Gazzâlî’nin el-Münkizü mine’d-Dalâl’de haber verdiği kendi hakikat serüveni39 

arasında önemli bağlantılar bulunmaktadır. Bu bağlantıları yeterince aydınlatmamızı temin 

edecek detayların hala eksik olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Yine de mevcut 

araştırmalardan faydalanarak söz konusu bağlantıları tahlil etmeye çalışacağız. Ayrıca  

Tehâfütü’l-Felâsife’nin “üç mesele”deki felsefi kaynakları sonraki bölümler içerisinde 

müstakil olarak ortaya konulacağından buradaki tahlilimiz yirmi mesele için daha genel ve 

yüzeysel olacaktır. 

1. Tehâfütü’l-Felâsife’nin Yazıldığı Ortam 

Frank Griffel, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserini henüz Bağdat Nizâmiye 

Medresesi’ne baş müderris olarak atanmadan önce kaleme almış olduğunu öne sürmektedir. 

Frank Griffel’in anlatımına göre Gazzâlî, Nişabur’daki öğrencilik yılları veya Isfahan’daki 

                                                                                                                                                                                              
olduğunu öne sürmektedir. Bu iddia, tarihi gerçekliklerle uyuşmamaktadır. Bkz. Griffel, al-Ghazâlî’s 
Philosophical Theology, s. 35-37. 
38 İlhan Kutluer, ‘Gazzâlî’nin Felsefi Serüveni’, Yitirilmiş Hikmeti Ararken içinde, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011, 
s. 405; Yaşar Aydınlı, Gazâlî: Muhafazakar ve Aydın, Bursa: Arasta Yayınları, 2002, s. 60, 123. 
39 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl; tahkik: Mektebetü’n-Neşri’l-Arabi, Dımaşk: Mektebetü’ş-Şarki’l-Arabî, h. 
1358/m. 1939, s. 108-109. 
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Büyük Selçuklu ordugâhında geçen dört yıl içerisinde böyle bir eseri telif etmeyi tasarlamış 

ve kaleme almış; fakat eserin ilanı ve istinsahı Bağdat Nizâmiyesi yıllarına tekabül etmiştir.40 

Frank Griffel’in Tehâfütü’l-Felâsife’nin telifi ile ilgili bu tarih tespiti, muteber kabul edilen 

yazım tarihlerine aykırıdır. İstanbul Fatih Kütüphanesi 2921 numaralı kayıtlı el yazmasında 

yer alan nota güvenerek genelde bu eserin telifinin, h. 11 Muharrem 488/m. 21 Ocak 1095 

tarihinde tamamlanmış olduğu kabul edilmektedir.41 Biz, Gazzâlî’nin eserleriyle ilgili 

kronolojik saptamada muteber kabul edilen ikinci tarihten hareket ediyoruz. 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin telif edildiği tarih, müellifin, Büyük Selçukluların başveziri 

Nizâmülmülk’ün emriyle Bağdat Nizâmiye Medresesi başmüderrisliğine atandığı h. 

Cemâziyelevvel 484/m. Temmuz 1091 tarihi ile onun Bağdat Nizâmiyesi’nden ayrıldığı h. 

Zilkâde 488/m. Kasım 1095 tarihi arasında bulunan Bağdat yıllarına karşılık gelmektedir.42 

Bu yıllar öncelikle eğitim ve öğretimin Büyük Selçuklu siyaseti neticesinde resmileştiği 

yıllardır.43 İkinci olarak, bu dönemde Gazzâlî gibi Nizâmiye Medreselerinde müderris olarak 

çalışan önemli din bilginleri artık birer Büyük Selçuklu Devleti memuru veya Bağdat Abbasi 

halifesi bağlısı olarak algılanmaktadırlar.44 Ayrıca bu yıllar, Büyük Selçuklular, Bağdat 

Abbasi hilafeti ve Nizârî İsmâilîleri (Bâtınîler) arasındaki siyasi dini münasebetlerin sıcak 

olduğu, bunlar arasında çoğunlukla çatışmaların arttığı yıllardır.45 Nitekim bu son olguyu 

destekleyecek şekilde, aynı yıllara tekabül eden kısa bir süre içerisinde Büyük Selçuklular’ın 

dört veziri ve sultanı başta olmak üzere birçok devlet yöneticisi ve din bilgini, Nizârî 

İsmâilîlerine mal edilen suikastlar yoluyla artarda öldürülmüşlerdir.46 

                                                             
40 Frank Griffel, Gazzâlî’nin yayınlanmamış ve Londra Kütüphanesinde rastladığı metafiziğe ilişkin bir 
incelemesinin varlığından söz ederek, bu eseri gördüğünü ve söz konusu eserin Bağdat’taki müderrislik 
görevinden önce kaleme alınmış olduğunu belirtir ve ekler: “Tehâfütü’l-Felâsife ile beraber el-İktisâd fî’l-İ’tikâd 
ve Mi’yârü’l-İlm gibi eserler de Gazzâlî’nin Bağdat yıllarından önce yazılmış olabilir… Hatta Gazzâlî, dini 
ilimleri tahsil etmeden önce muhtemelen felsefi ilimleri tahsil etmişti.” Şimdiye değin akademik nitelikli 
eserlerde anlatılanlara aykırı bütün bu iddialarını Frank Griffel, Londra Kütüphanesindeki söz konusu esere ve 
kendisinin bu eser üzerine daha önce yapmış olduğunu söylediği bir çalışmaya dayandırmaktadır. Bkz. Griffel, 
al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 97-98. Hatta aynı yerde Griffel, Mekâsidü’l-Felâsife’nin de Tehâfütü’l-
Felâsife’den sonra yazılmış olduğunu öne sürmektedir. 
41 Bkz. George F. Hourani, ‘The Chronology of Ghazâlî’s Writings’, Journal of the American Oriental Society, 
Vol. 79, No: 4 (October-December 1959), s. 227. 
42 Mustafa Çağrıcı,‘Gazzâlî’ md., DİA, İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası, 1996, c. XIII, s. 491. 
43 Özaydın, ‘Nizâmiye Medresesi’ md., s. 191. 
44 Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 35. 
45 Farhad Daftary, İsmaililer Tarih ve Kuram; çeviren: Ercüment Özkaya, Ankara: Rastlantı Yayınları, 2001, s. 
406-407. 
46 Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 36-39; Farhad Daftary, İsmaililer, s. 391. Frank Griffel, 
Gazzâlî’nin bu suikastlerden sonra, artarda öldürülen dört vezir için kaleme aldığı eserde, söz konusu 
cinayetlerden dolayı İsmâilîleri suçlamamasının önemli bir detay olduğunu belirtmektedir. Bkz. Griffel, al-
Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 39.  
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Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’nin yazımını bitirip de eserin muhtevasını ilan ettiği 

tarih, bir dizi önemli hâdisenin meydana gelişiyle beraberdir. Eserin telifi bittiğinde 

Gazzâlî’nin tüm kariyerini borçlu olduğu hemşehrisi Nizâmülmülk ve bu başvezirin etkisi 

altında bulunan Büyük Selçuklu sultanı Melikşah vefat emişlerdi.47 Bu arada Hasan Sabbâh 

(1035-1124), Alamut merkezinden Büyük Selçuklu başkenti Isfahan ve Suriye çevresindeki 

Nizârî İsmâilîlerini yönetmeye devam ediyor, Melikşah’ın oğulları arasında Büyük 

Selçuklular’ın yeni sultanı olmak kastıyla bir taht mücadelesi başlamış bulunuyor ve hem 

Abbâsî halifesi el-Muktedî hem de onun emrindeki Gazzâlî bu taht mücadelelerine karışmış 

bulunuyorlardı.48 Tehâfütü’l-Felâsife’nin telif tarihiyle eşzamanlı olan söz konusu hadiseleri 

göz ardı ederek bu eser değerlendirilmemelidir. Çünkü Gazzâlî’nin akademik kariyeri ve 

hayatının tamamıyla Büyük Selçuklular’ın gelişme tarihi iç içedir ve siyasi olayları göz ardı 

ederek bu müellifin eserlerini anlamak mümkün olmamaktadır.49 Bu siyasi hâdiselerin 

yanında Nizâmiye Medreselerinin varlığı ve Bağdat Nizâmiyesi’nin üstlendiği merkezi işlev, 

hem Gazzâlî düşüncesini hem de Tehâfütü’l-Felâsife’yi anlamak bakımından önemlidir. 

Şimdi Nizâmiye Medreselerinden başlayarak Tehâfütü’l-Felâsife’nin telif edildiği siyasi, dini 

ve kurumsal ortamı daha yakından inceleyebilir, ardından bu eserin yazılma gerekçelerine ve 

Gazzâlî düşüncesi açısından durumuna yer verebiliriz. 

1.1. Nizâmiye Medreseleri ve Tehâfütü’l-Felâsife 

Nizâmiye Medreseleri, Büyük Selçuklu başveziri Nizâmülmülk’ün, Kahire merkezli 

Fâtımî İsmâilîlerinin ve 1090 yılında onlardan siyasi olarak ayrılan Alamut merkezli Nizârî 

İsmâilîlerinin dini ve siyasi propagandalarına karşı, Eş’arî-Şâfiî nitelikli kelam ve fıkıh 

âlimleri yetiştirmek üzere kendi adıyla farklı merkezlerde kurduğu yükseköğretim 

kurumlarıdır.50 Bu medreseler birer vakıf olarak tesis edilmişlerdir ve onların bu özelliği 

Nizâmülmülk’ün siyasi etkinliğini güçlendirmiştir.51 George Makdisi, bu medreseleri 

Avrupa’daki karşılığıyla kolej (college) niteliğinde bir yükseköğretim kurumu olarak 

görmekte ve Skolastikler ile ilişkilendirerek Nizâmiye medreselerinden hukukçu fakihlerin 

                                                             
47 Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 27. Frank Griffel, Nizâmülmülk’ün ölümünün üzerinden 
henüz altı ay geçmişken Büyük Selçuklular’ın politik ve bürokratik işleyişlerinin durma noktasına geldiğini 
aktarmaktadır. Bkz. Griffel, a.g.e., s. 37. 
48 Çağrıcı, ‘Gazzâlî’ md., s. 492; Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 38; Daftary, İsmaililer, s. 391-
419. 
49 Orman, Gazâlî, s. 19-20. 
50 Özaydın, ‘Nizâmiye Medresesi’ md., s. 188-189. 
51 Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, s. 9-10. 
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yetiştiğini belirtmektedir.52 Gazzâlî de ömrünün iki farklı döneminde bu medreselerde ders 

vermiştir53 ve siyasi dini vasfı ağır basan bu eğitim kurumuyla Tehâfütü’l-Felâsife arasında 

bir takım irtibatlar bulunmaktadır.   

Nizâmiye konseptinde bir arada düşünülmesi gereken birçok ayrıntı mevcuttur. 

Bunlardan bir tanesi, Büveyhîlerin hâkimiyetinde bulunan Abbasi halifeliğinin 1055 yılında 

başkent Bağdat’a giren Büyük Selçuklu eşsultanı Tuğrul Bey tarafından Büveyhoğullarından 

kurtarılmasıdır.54 Bağdat merkezli entelektüel ve politik etkinliklerin XI. yüzyılda özel bir 

tarzda doğuşunda ve şekillenmesinde bu olayın etkisinin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir.55  İkinci bir ayrıntı, Büyük Selçuklular’ın din ve eğitim politikasındaki 

değişimi ilgilendiren vezir Nizâmülmülk olgusudur. Çünkü daha önce Sünni Mâtûrîdî 

Hanefiliği benimseyerek Sünni Şâfiîliğine karşı mücadele eden ve sözgelimi İmam el-

Haremeyn el-Cüveynî (m. 1028-1085) ve dönemin birçok Sünnî Eş’arî Şâfiî bilginini Nişabur 

çevresinden uzaklaştıran Tuğrul Bey’in (m. 990-1063) ölümünden sonra sultan olan Alp 

Arslan (m. 1029-1072) döneminde vezir Nizâmülmülk, devletin dinsel politikasında Sünni 

Eş’arî Şâfiîliği etkin hale getirmiş ve bu durum, İmam Gazzâlî’yi önemli kılacak bir yığın 

bağlamın ortaya çıkmasına neden olmuştur.56 Üçüncü önemli ayrıntı ise, Mısır Fâtımî 

İsmâilîlerinin Kahire merkezli dinsel nitelikli entelektüel ve politik propagandalarının 

Ortadoğu ve İran’da büyük bir yankı bulması ve daha sonra 1090 yılında bağımsızlıklarını 

duyuran, daha önce Kahire’den kopmuş bulunan Alamut merkezli Talimîlerin (yani Nizârî 

İsmâilîlerinin) bu bölge halklarını etkilemesidir.57 Bu önemli ayrıntı, diğerleriyle birlikte 

Nizâmülmülk’ün kendi adıyla anılacak ve farklı merkezlerde bulunması öngörülen, amacı 

özellikle Sünni Eş’arî Şâfiî dini düşüncesiyle insanların aydınlatılmaları olan birçok 

medresenin kurulmasına yol açmıştır.58 Bu kapsamda Bağdat, Nişabur, İsfahan, Belh, Musul, 

Basra, Herat, Merv ve Âmül başta olmak üzere bir takım merkezlerde Nizâmiye medreseleri 
                                                             
52 George Makdisi, Ortaçağ’da Yükseköğretim; çevirenler: Ali Hakan Çavuşoğlu, Hasan Tuncay Başoğlu, 
İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2004, s. 402-407. 
53 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 144. 
54 Bkz. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 6. Baskı, 1997, 
s. 132-136; Muhammed b. Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhat-üs-Sudûr ve Âyet-üs-Sürûr; çeviren: Ahmed Ateş, 
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basıevi, 2. Baskı, 1999, c. I, s. 103-105; Ş adruddîn Ebu’l-Hasan Ali İbn Nâsır İbn 
Ali el-Hüseynî, Ahbârü’-Devleti’s-Selçukiyye; çeviren: Necati Lügal, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2. 
Baskı, 1999, s. 13-16; Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Câmiu’d-Devle Selçuklular Tarihi I; yayınlayan: Ali 
Öngül, İzmir: Akademi Kitabevi, 2000, s. 19-23. 
55 Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, s. 7-12; Sabri Orman, Gazâlî, s. 19-20. 
56 Bkz. Abdülazim ed-Dîb, ‘Cüveynî, İmâmü’l-Haremeyn’ md., DİA, İstanbul: TDV Yayınları, 1993, c. VIII, s. 
141-142; Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 29. 
57 Bkz. Abdülkerim Özaydın, ‘Hasan Sabbâh’ md., DİA, İstanbul: 1997, s. 347-349. 
58 Bkz. Özaydın, ‘Nizâmiye Medresesi’ md., 188-189. 
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kurulmuş ve Nizâmülmülk bunlardan her biriyle özel olarak ilgilenmiştir.59 Nizâmülmülk’ün 

Büyük Selçuklular’ın devlet bütçesinden Nizâmiye medreselerine ve buralardaki din 

bilginlerine ayırdığı miktarın fazlalılığı, bir gün bu vezirle Sultan Melikşah’ın arasının 

açılması için kullanılacak en önemli neden olacaktır.60 Bu medreselerde belli dini ilkelerin 

akli temellerle korunması amaçlanmaktadır ve hem Gazzâlî düşüncesinin şekillenişi hem de 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin telifi bu medreselerin mevcudiyetiyle münasebet halindedir.61 İlhan 

Kutluer, Nizâmiye medreselerinin akli fıkıh usulünü geliştirmek üzere tesis edilmiş bir proje 

olduğunu, Bâtınî fikirlere karşı mücadele veren bu kurumlarda Gazzâlî’nin eserlerinin önemli 

bir işlev üstlendiğini belirtmektedir.62 Gazzâlî’nin Bâtınîlere karşı yazdığı eserlerle 

entelektüel eleştirilerinin merkezi yoğunluğunda Hasan Sabbâh ile doğan Talîmîlerin yer 

aldığı göz önünde bulundurulduğunda bütün bu nispeten dinsel ama daha çok politik 

ayrıntıların tümü birbirine bağlanmaktadır.63 Anlaşılabildiği kadarıyla Büyük Selçuklu 

başveziri Nizâmülmülk’ün dinsel politik icraatları kapsamında Nizâmiye medreselerinde, 

genel itibariyle İsmâilîler’e karşı ama yer yer de Eş’arîlik dışındaki Sünni düşünsel okullar ve 

felsefeye karşı entelektüel bir mücadele başlatılmış bulunmaktadır. Burada eksik olan tek 

ayrıntı, İslâm coğrafyasına yayılmış Aristotelesçi felsefelerin nasıl bir tehlike algısı meydana 

getirdiğidir. Çünkü Tehâfütü’l-Felâsife’nin hedef aldığı entelektüel çerçeve aslında bu felsefi 

unsurlarla sınırlıydı.64 Farouk Mitha’ya göre, Bâtınî düşünceyle felâsifenin düşünceleri 

arasındaki yakınlık, birincilerin felâsifeye dayanarak kendi kıdem-i âlem görüşlerini 

temellendirmeleri ve bedenli dirilmeye karşı çıkmaları bakımından varittir.65 Nitekim Gazzâlî, 

el-Münkizü mine’d-Dalâl adlı eserinde bu yöndeki münasebetin mevcudiyetine işarette 

bulunmaktadır.66 

Kaynakların dönemin dini ve siyasi konjonktürü ile ilgili olarak varlığından çokça 

bahsettikleri ve bizim de yukarıdan beri andığımız İsmâilîlik ve Bâtınî hareket üzerinde sorun 

bağlamımızın gerektirdiği ölçüde durmakta fayda vardır. Çünkü hem Büyük Selçuklular’ın 

siyasi ve dini nitelikli icraatlarında, hem Nizâmiye medreselerinin varlığında hem de Gazzâlî 

                                                             
59 Bkz. Özaydın, ‘Nizâmiye Medresesi’ md., s. 188-191. 
60 Bkz. Turan, Selçuklular Târihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s. 216. Osman Turan’ın verdiği bilgiye göre 
Nizâmülmülk, yılda 300.000 dinarı mutasavvıf ve âlimlere vermekteydi ve bu miktar bir bütçeyle büyük ordular 
kurmak mümkündü. 
61 Kutluer, ‘Gazzâlî’nin Felsefî Serüveni’, s. 390-391. 
62 Kutluer, a.g.m., s. 390-395. 
63 Bkz. Daftary, İsmaililer, s. 406-407. 
64 Bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 1-10. 
65 Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, s. 43-50; krş. Kutluer, ‘Gazzâlî’nin Felsefî Serüveni’, s. 395. 
66 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 103-105, 149-150.  
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düşüncesinin oluşumunda İsmâiliyye ve Bâtıniyye etkili bir faktördür. Nitekim burada yazım 

sürecini tahlil ettiğimiz Tehâfütü’l-Felâsife ile ilgili araştırmalarda sürekli Bâtınî taifesinden 

söz edilmektedir.67 Farhad Daftary’nin tahlillerine göre ilk defa hicri ikinci, miladi sekizinci 

yüzyılda ortaya çıkan bu ayrılıkçı Müslüman grubun ismi, Şii İmamı Cafer-i Sâdık’ın (öl. 

h.148/m. 765) oğlu İsmail’e dayanmaktadır. Bunlar önce İslâm’ın ana gövdesinden, sonra da 

On İki İmam Şiası’ndan (İsnâ Aşeriyye) ayrılmış ve merkezi İslâm’ın en önemli muhalif 

kanadı ola gelmiş dini ve siyasi bir taifedir.68 Yüz elli yıllık gizli hareketin ardından İsmâilîler 

hicri dördüncü miladi onuncu yüzyılda Mısır’da Fâtımî Devleti’ni kurmayı başardılar.69 Bu 

devletin bağlıları Fâtımî İsmâilîleri olarak anılmakta, daha sonra onlardan 1094’te ayrılan 

Suriye ve Yemen’deki İsmâilîler Mustali İsmâilîleri olarak adlandırılmakta ve önceki iki 

İsmâilî doktrinden 1090 yılında farklılaşan Alamut İsmâilîleri ise Nizârî İsmâilîleri olarak 

isimlendirilmektedirler.70 Bu ayrılıkların ortak nedeni, Ehli Beyt soyundan gelip de o anda 

yaşayan kişilerden kimin İmam olması gerektiğine ilişkin tartışmalardır.71 Bağdat merkezli 

Abbâsî hilafeti ve Isfahan merkezli Büyük Selçuklular bu üç grubun tamamına karşı olmakla 

beraber Nizâmülmülk’ün Siyâsetnâme adlı eserinde, Gazzâlî’nin Fedâihü’l-Bâtıniyye adlı 

eserinde eleştirdikleri İsmâilî taife öncelikle Nizârî İsmâilîleridir.72 Nizârî İsmâilîleri, h. 

483/m. 1090 yılında Hasan Sabbâh’ın liderliğinde Alamut merkezinde kurulmuş ve Suriye’de 

de varlık göstermiş, h. 654/m. 1256 yılında Hülâgu’nun Alamut’u almasıyla politik 

bağımsızlığını yitirmiş İsmâilî bir taifedir.73 İlk defa Gazzâlî tarafından kullanılan 

“Ta’lîmiyye” isimlendirmesi ile kastedilen Nizârî İsmâilîleri’dir ve Hasan Sabbâh’ın 

öğretisine talim öğretisi denilmektedir.74 Gazzâlî döneminde meydana gelen tüm siyasi ve 

dini nitelikli cinayetlerden, Büyük Selçuklular’ın dört veziri, Sultan Melikşah ve Abbâsî 

halifesi el-Müsterşid başta olmak üzere birçok yöneticinin öldürülmelerinden, bu taife 

sorumlu tutulmaktadır.75 Söz konusu suikast yollu cinayetler dışında Büyük Selçuklular’a 

karşı bir başarısı bulunmayan Nizârî İsmâilîleri ve onların lideri İran milliyetçisi Hasan 

Sabbâh (1035-1124) Nizâmülmülk’ün baş düşmanıdır.76 Nizârî İsmâilîleri davetlerini yaymak 

                                                             
67 Örnek olarak bkz. Orman, Gazâlî, s. 16-20; Kutluer, ‘Gazzâlî’nin Felsefî Serüveni’, s. 390-395. 
68 Daftary, İsmaililer, s. 14, 25. 
69 Daftary, a.g.e., s. 26. 
70 Daftary, a.g.e., s. 184, 305. 
71 Daftary, a.g.e., s. 305-306, 368-370. 
72 Daftary, a.g.e., s. 20, 407; Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, s. 19-21. 
73 Daftary, İsmaililer, s. 368. 
74 Daftary, a.g.e., s. 406-407. 
75 Daftary, a.g.e., s. 393-414. 
76 Daftary, a.g.e., s. 20. 
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konusunda oldukça başarılı bir öğreti ortaya koymuşlar, bunun sonucunda Alamut’u savaş 

yapmaksızın ele geçirmişlerdir.77 Gazzâlî’nin Bâtınîler’e karşı kaleme aldığı Fedâihü’l-

Bâtıniyye veya diğer adıyla Kitâbü’l-Müztazhirî temelde Hasan Sabbâh’a karşı telif 

edilmiştir.78 Gazzâlî söz konusu eserinde temelde Hasan Sabbâh’ın yazılarına dayanmaktadır; 

ama bu yazılar günümüze gelmemişlerdir.79 

Anlaşıldığına göre Hasan Sabbah ve Bâtınîler on birinci yüzyıl İslâm’ında Bağdat 

Abbasi hilafetinin ve Büyük Selçuklular’ın öncelikli muarızı durumundadırlar. Bu taifeye 

karşı bir yandan siyasi mücadele devam ettirilmekte, diğer yandan onların aklı paranteze alan 

çağrılarının etkisini kırmak için akli bir fıkıh usulünü vaz eden Nizâmiye medreseleri projesi 

hayata geçirilmekte ve nihayet Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife başta olmak üzere söz konusu 

projeye uygun çeşitli eserler kaleme alması öngörülmektedir. Bu noktada İlhan Kutluer’in ve 

Yaşar Aydınlı’nın ortak bir tespitle bir Tehâfüt projesinden söz etmeleri anlamlıdır.80 

Gazzâlî, entelektüel yaşamı boyunca esas niteliği ‘Tehâfüt’ olan, yani düşünsel 

muarızlarının akademik yetersizlikleri ve tutarsızlıklarına işaretle karşı düşüncelerin gözden 

düşürülmesini öngören birçok eser yazmış bulunmaktadır. Daha sonra aşağıda geleceği gibi 

bu kapsamda Tehâfütü’l-Felâsife dışında sözgelimi bir kısmı uhrevi yaşamı inkâr eden felsefe 

çevrelerine karşı olan Mîzânü’l-Amel’i81 ve Talîmîler’e karşı Fedâihü’l-Bâtıniyye’yi82 yazan 

Gazzâlî, belli ki, dinsel politik bağlamların içerisinde kendine özgün bir konum belirlemiş 

gibidir. Bu özgün konum, kendisinin otobiyografik eseri olarak nitelendirilen, oysa daha çok 

entelektüel otobiyografi türünde bir eser olan el-Münkizü mine’d-Dalâl’de zikredilerek farklı 

imaları okurlara bırakılan ‘İslâm müceddidliği’dir.83 Fakat bu önemli ayrıntı, el-Münkiz’in 

tanıklığı söz konusu olduğunda, ancak Nişabur Nizâmiye medresesinde tekrar müderrisliğe 

dönmeden hemen önceki yeni Gazzâlî’nin düşünsel yoğunluğunu yansıttığı için,84 bundan çok 

                                                             
77 Daftary, İsmaililer, s. 381-382. 
78 Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, s.  21 
79 Daftary, İsmaililer, s. 406-407. 
80 Bkz. Kutluer, ‘Gazzâlî’nin Felsefî Serüveni’, s. 405; Aydınlı, Gazâlî: Muhafazakar ve Modern, s. 60, 123. 
81 Bkz. Gazzâlî, Mîzânü’l-Amel; tahkik ve neşir: Süleyman Dünya, Kahire: Dârü’l-Meârif, 1964. 
82 Bkz. Gazzâlî, Fedâihü’l-Bâtiniyye; tahkik: Abdurrahman Bedevi, Kahire: el-Mektebetü’l-Arabiyye, 1964. 
83 Bkz. Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 152-153; Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 25. 
Burada Griffel, Gazzâlî’nin açıkça kendisini h. VI. yüzyılın İslâm’ı yenileyeni olarak ilan ettiğini öne 
sürmektedir. Bu bağlamda Gazzâlî’nin “müceddidlik” vasfından söz eden iki eseri anmak gerekmektedir. Bu 
eserlerden biri Farsça, diğeri Arapça kaleme alınmış bulunmaktadır. Bkz. Nasrollah Pourjavady, Dû Müceddid: 
Muhammed Gazzâlî ve Fahru Râzî (Two Tenewers of Faith: Studies on Muhammad-i Gazzâlî and Fakhruddîn-i 
Râzî); Tahran: Merkez-i Neşr-i Dânişgâhi, 2002; Salih Ahmed eş-Şâmî, el-İmâmü’l-Gazzâlî: Hüccetü’l-İslâm ve 
Müceddidü’l-Mieti’l-Hâmiseti, Beyrut: Dârü’l-Kalem, h. 1413/m. 1993.  
84 Bkz. Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 152-153. 
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önce Bağdat’ta kaleme alınan Tehâfütü’l-Felâsife’nin mümkün ilişki zeminlerini bize 

vermeyecektir. Burada Tehâfütü’l-Felâsife’nin sonunda yer alan ve “üç mesele”de felsefi 

konumlanmayı “küfr”le itham eden dinsel entelektüel bağlamı85 Mîzânü’l-Amel’deki bir 

değiniyle mukayeseli düşünmek durumu daha iyi tespit etmemize imkân verebilir. Gazzâlî, 

Mîzânü’l-Amel adlı kitabında, rûhânî haşre kani sûfîlerle İslâm filozoflarının benzer görüşlere 

sahip bulunduklarını belirtmektedir.86 Tehâfütü’l-Felâsife’nin sonundaki dini doğruları inkâr 

nitelendirmesiyle burada dolaylı olarak İslâm itikadına uygun oldukları onaylanan İslâm 

filozofları imajı birbiriyle çelişmektedir. Bu ayrıntı ile tekrar yukarıdaki politik zemine ve 

gelişmelere dönülürse, öncelikle bu “küfr” ithamının ve sonra Tehâfütü’l-Felâsife’nin politik 

bir çerçeveye sahip olduğu rahatlıkla düşünülebilir. Nitekim hem Süleyman Dünya, hem de 

Frank Griffel, Tehâfütü’l-Felâsife’nin sonunda yer alan “küfr” ithamının dinsel kasıttan çok 

politik nitelikli olduğunu düşünmektedirler.87 Bir anlamda Karl R. Popper’ın, Platon (M.Ö. 

427-347), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (m. 1770-1831), Karl Marx (m. 1818-1883) ve bu 

üç filozof bağlamında yer alan bütün felsefeleri birer toplum düşmanı ilan ettiği eseri Açık 

Toplum ve Düşmanları gibi88 Tehâfütü’l-Felâsife de politik bir niyeti ve bağlamı olan bir 

eserdir.89 Çünkü daha sonra aşağıda geleceği üzere, Gazzâlî, İslâm ehlisünnet inanç esaslarını 

belirginleştirmek için kaleme aldığı el-İktisâd fî’l-İ’tikâd adlı eserinde İslâmî esasların kabul 

ettirilmesinde yöntem ve üslup olarak politik bağlamları meşrulaştırdığı gibi,90 Tehâfütü’l-

Felâsife’deki “küfr” ithamı, Faysalü’t-Tefrika beyne’l-İslâmi ve’z-Zendeka’nın “küfr” 

bağlamının açık dinsel esasları inkârı bir önkoşul olarak belirginleştirmesiyle çelişmektedir.91 

Bütün bu detaylardan çıkan ortak sonuca göre Tehâfütü’l-Felâsife, felsefi bir eleştiriyi 

öngördüğü halde öncelikle politik bir bağlama sahiptir ve bu zeminde dinsel eğitimi de 

resmileştirerek onu kendine göreli kılan Nizâmiye konseptiyle yakından ilişkilidir. Nizâmiye 

                                                             
85 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 225-226. 
86 Bkz. Gazzâlî, Mîzânü’l-Amel, s. 194-195. 
87 Bkz. Aydınlı, Gazâlî: Muhafazakar ve Modern, s. 153; Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 104. 
88 Bkz. Karl R. Popper, Açık Toplum ve Düşmanları: Platon, çeviren: Mete Tunçay, Ankara: Türk Siyasi İlimler 
Derneği Yayınları, 1967, 1. Cilt; a.mlf., Açık Toplum ve Düşmanları: Hegel ve Marx; çeviren: Harun Rızatepe, 
Ankara: Remzi Kitabevi, 2. Basım, 1968, 2. Cilt. 
89 Bkz. Aydınlı, Gazâlî: Muhafazakar ve Modern, s. 153-156, 357. dipnot. Aynı dipnotta haber verildiğine göre 
Süleyman Dünya, Gazzâlî’nin bu eserini makam ve mevki için, yani yöneticilere yaranmak için kaleme aldığı 
fikrindedir.  
90 Bkz. Gazzâlî, el-İktisâd fî’l-İ’tikâd; tahkik: Enes Muhammed Adnan eş-Şerafâvî, Beyrut: Dârü’l-Minhâc, h. 
1429/m. 2008, s. 75-76. 
91 Bkz. Gazzâlî, Faysalü’t-Tefrikati beyne’l-İslâmi ve’z-Zendekati; tahkik: Mahmûd Baycû, Dımaşk: Yayınevi 
adı yok, 1413/1993, s. 53-60, özellikle 61-62. Ayrıca aynı konuda bkz. İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl, Felsefe-Din 
İlişkileri içinde; Hazırlayan: Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergâh Yayınları, 3. Baskı, 2004, s. 93-95; Griffel, al-
Ghâzâlî’s Philosophical Theology, s. 107-108. 
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medreseleriyle aynı doğrultuda olmak üzere, Talîmiyye dışındaki bir unsuru, özellikle İslâm 

felsefecilerini bir muarız olarak yeniden kodlayan Tehâfütü’l-Felâsife’nin politik zemininde 

bu farklı muarızları anlamlı kılan bir bağlantı noktası arandığında ise kuşkusuz ortaya 

Nizâmiye konseptinde entelektüel bir işlevsellikleri bulunan İslâm ehlisünnet Eş’arî 

kelamcıları çıkmaktadır.92 Daha önce belirtildiği gibi bu konuda ikinci önemli gerekçe 

Bâtınîlerin davalarında felâsifeye dayanmalarıdır. 

Nizâmiye medreseleri içerisinde Eş’arî bilginlerinin işlevsel istihdamları ve politik 

konumlandırılmaları konusunda bir şüphe söz konusu olmadığına göre -çünkü daha önce 

Nizâmülmülk’ün teşvikleriyle İmâm el-Haremeyn el-Cüveynî Nişabur Nizamiyesinde, Ebû 

İshâk eş-Şirâzî de (m. 1003-1083) Bağdat Nizâmiyesinde müderris olarak görevlendirilmiş 

bulunmaktadır- şimdi çözmemiz gereken sorun, temelde Aristoteles felsefesine dayanan 

çeşitli İslâm felsefelerinin ve özellikle İbn Sînâ felsefesinin yeni Nizâmiye konseptinde 

problemli algılanışının arkaplanıdır. Daha önce Gazzâlî’nin hocası Cüveynî’nin de üzerine 

yoğunlaştığı, yer yer faydalandığı; ama daha çok eleştirmeyi arzu ettiği bir felsefenin 

yaratıcısı olduğuna göre İbn Sînâ burada önemli olmalıdır.93 Nitekim daha çalışmamızın 

girişinde de belirttiğimiz gibi Tehâfütü’l-Felâsife, esas itibariyle İbn Sînâ felsefesine karşı 

yazılmış bir eserdir.94 Şehristânî’nin felâsifeye karşı yazdığı eserde felsefecileri temsil etmek 

üzere kendi çağlarında İbn Sînâ’nın eserlerinin okunmasının yeterli olduğunu; çünkü zamanın 

en büyük filozofunun bu filozof olduğunu belirttiğini söylememiz gerekmektedir.95 Mehmet 

Dağ’ın da belirttiği şekilde Gazzâlî, hem Tehâfütü’l-Felâsife’deki mümkün felsefi ve kelami 

tartışma bağlamlarının yaratılmasında hem de meselelerin çözümünde öncelikle ve daha çok 

hocası Cüveynî’ye borçludur.96 Buna göre Nizâmiye bünyesinde İmâm el-Haremeyn’den 

başlayarak bir İbn Sînâ felsefesi karşıtlığı söz konusu olmaktadır. Kuşkusuz bunun öncelikli 

gerekçesi, Cüveynî’nin, İbn Sînâ felsefesinin özellikle kanıtlama kuramındaki (burhân 

nazariyesi) derinliğini ve bu konuda İslâm kelamcılarına meydan okuyuşunu fark etmiş 

                                                             
92 Bundan sonraki “üç mesele”ye ilişkin bölümlerde asıl ayrıntılarının sunulacağı bilgisi saklı kalmak kaydıyla 
Tehâfütü’l-Felâsife’nin iç bağlamında yer alan İslâm kelamı-İslâm felsefesi karşıtlığından bu gerçek rahatlıkla 
anlaşılabilir. Bkz. Gazzâlî, FT (TF). 
93 Bkz. Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 29-30. 
94 Bkz. Mehmet Ali Ayni, Gazâlî; yayına hazırlayan: Erol Kılınç, İstanbul: İnsan Yayınları, 2011, s. 51; Küyel, 
Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 58. 
95 Şehristânî, Kitâbu’l-Musâraa Filozoflarla Mücadele; çevirenler: Aygün Akyol, Aytekin Özel, İstanbul: Litera 
Yayıncılık, 2010, s. 3. 
96 Örnek pasajlar için Bkz. Mehmet Dağ, ‘İmâm el-Haremeyn Cüveynî’nin Âlem ve Allah Görüşü’, s. 131 ve 
208. Sayfa 208’deki şu cümle hayli kayda değerdir: “…Burada özellikle belirtmemiz gerekir ki, Cüveynî’yi 
okuduktan sonra Gazzâlî’ye ait pek az şeyin orijinalliğini muhafaza ettiği görülecektir.” 
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olmasıdır.97 Burada İbn Sînâ’nın İslâm kelamcılarına meydan okuyuşu ifadesi pek alışılmamış 

bir anlamlandırma bağlamına gönderme yapabilir; fakat İslâm kelam tarihinde İbn Sînâ 

felsefesi bir dönüm noktası olarak alınmalıdır.98 Bunu destekleyen başka bir gelişme de İbn 

Sînâ’nın kendine özgün bir felsefe geliştirirken İslâm kelamından yararlanması ve kelam 

sayesinde olumlu bir noktaya doğru daha evrilmiş bir felsefe ortaya koyabilmesidir. Robert 

Wisnovsky, bunu bir örnekle somutlaştırır ve mahiyet ve varlık ayrımının İslâm kelamı 

sayesinde İbn Sînâ felsefesinde bu denli yoğun belirginleştiğini öne sürer.99 Bu durumda 

açıklanması gereken, İbn Sînâ felsefesiyle İslâm kelamının entelektüel ve olgusal ilişki 

içerikleridir. Böylece Gazzâlî’nin el-Münkiz’da yanlış itikadi tutumlara ve görüşlere sahip 

kimselerin İbn Sînâ’nın kitaplarından istifade ettiklerinin altını çizmesinin gerekçesine de 

ulaşılabilir. 

Belirtmek gerekir ki, İbn Sînâ, özellikle metafiziksel konular söz konusu olduğunda 

İslâm kelamına ve özellikle Mutezilî görüşlere değinmeden geçmemektedir. O, eserlerinde 

Aristotelesçi ve Platoncu felsefe geleneklerinin görüşlerini nasıl bir özgünlük içerisinde 

eleştirerek içlerinden kendince uygun unsurları ayıklıyorsa, anlaşılabildiğine göre aynı 

yöntemi genel İslâm düşüncesine de uygulamıştır. Bu anlamda İbn Sînâ’nın felsefesi, İslâm 

kelamı özelinde söz konusu olan itikadi muhtevaların akli arkaplanına iyi niyetli bir ayar 

yapmış gibi görünmektedir. İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, Kitâbü’n-Necât ve el-

Mübâhasât adlı eserlerindeki kelam değinileri dikkat çekici nitelikte yoğun olmamakla 

beraber100 Kitâbü’t-Ta’lîkât’ın özellikle metafizik bölümü yoğun bir Mutezile eleştirisine 

göreli içeriklendirilmiştir.101 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât’ın metafizik bölümünün neredeyse 

tamamını Mutezile’de kabul edilen ahvâl (hâller) yorumu ve kelamcı hudûs görüşü 

eleştirisine göreli kurgulamış bulunmakta ve ilgili pasajların bazı yerlerinde Mutezile’yi bilfiil 

                                                             
97 Bkz. Griffel, al-Ghâzâlî’s Philosophical Theology, s. 29. 
98 Bkz. Robert Wisnovsky, ‘İbn Sînâ ve İbn Sînâcı Gelenek’, İslâm Felsefesine Giriş içinde; editörler: Peter 
Adamson, Richard C. Taylor, çeviren: M. Cüneyt Kaya, İstanbul: Küre Yayınları, 2007, s. 103. 
99 Bkz. Wisnovsky, ‘İbn Sînâ ve İbn Sînâcı Gelenek’, s. 118-126. Robert Wisnovsky’e göre Gazzâlî’nin 
Tehâfütü’l-Felâsife bağlamı da içerisinde olmak üzere aslında bir kelam ve felsefe karşıtlığı hiçbir zaman söz 
konusu olmamış, bunu Batılı bilginler uydurmuşlardır. Bkz. aynı yer, s. 118. 
100 Bu konudaki örnek pasajlar için bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II; çevirenler: Ekrem Demirli, Ömer 
Türker, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005, s. 124; a.mlf., Kitâbü’n-Necât; tahkik: Abdurrahman Umeyra, Beyrut: 
Dârü’l-Cîl, 1412/1992, c. II, s. 114-115; a.mlf., el-Mübâhasât; tahkik: Muhsin Baydarfer, Kum: İntişarat-ı 
Baydar, 1992, s. 222, 363.Aslında bu eserlerde kelami görüşler, özellikle metafiziksel tartışmalarda en çok 
değinilen görüşler arasındadır ve bu anlamda yoğun bir kelam değinisi mevcuttur. Fakat bizzat isim zikredilerek 
veya doğrudan kelamcılara işaret edilerek yapılan değiniler dikkat çekici düzeyde değildir. 
101 Bu konudaki örnek pasajlar için bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât; tahkik: Hasan Mecîd Ubeydî, Dimaşk: 
Telvîn, 2008, s. 308-309, s. 374-375. Bu örnek pasajların özelliği, buralarda ‘Mutezile’ adının bilfiil telaffuz 
ediliyor olmasıdır. 
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anarak ağır bir üslupla eleştirmektedir.102 Ahvâl yaklaşımı ve bu yaklaşıma İbn Sînâ’nın 

getirdiği metafiziksel eleştirilere bir sonraki paragrafta değineceğimizi belirterek burada 

Frank Griffel’in bu durumu, felsefecilerin kıdem-i âlemi kanıtlama (burhân) teorisiyle 

temellendirmek konusunda büyük bir cesarete kavuştukları şeklinde yorumladığına işaret 

etmemiz gerekmektedir. Hatta Griffel’e göre, Cüveynî, İbn Sînâ’nın bir takım kelami konuları 

İslâm kelamcılarına oranla daha iyi bir düzeyde ele aldığını fark etmiştir ve onun öğrencisi 

olan Gazzâlî de daha o zamanlar İbn Sînâ felsefesini okumaya ve çalışmaya başlamıştır.103 

H. Austryn Wolfson’un belirttiğine göre, her bir varlıksal unsurun sıfatını bir anlam 

olarak alımlayan ve bunu ‘ma’nâ teorisi’ olarak ortaya koyan İslâm kelamcısı Muammer’i 

eleştiren Mutezilî kelamcı bilgin Ebû Hâşim el-Cübbâî (ö. h.321/m. 933), daha sonra ilâhî 

sıfatlara uygulayacağı bir ahvâl (hâller) teorisi geliştirmiştir.104 Esas itibariyle art arda 

meydana gelen değişimlerin her birini bir durum olarak özel bir kendilik şeklinde sunan ve bu 

şekilde değişimleri anlamlandırmayı amaçlayan ahvâl yaklaşımında, değişimin konusu olan 

özne, öncelikle bulunduğu durumla bir hâl kazanmakta ve bu durum öznenin adının önüne bir 

sıfat olarak eklenmekte, sonra aynı özne bulunduğu bu durumdan dolayı edindiği bir anlamla 

bir hâl daha söz konusu olmakta ve son olarak bu özne ne birinci durumuyla yani sıfatıyla ne 

de ikinci durumuyla yani bir manayla edinmediği farklı bir hâl kazanmaktadır.105 Böylece 

özellikler olarak sıfatlar anlamında hâller, canlı varlıklardaki bazı arazlar olarak hâller ve 

cinsler yahut türler olarak sıfatlar anlamında hâller olarak üç tür hâl söz konusu olmaktadır.106 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de filozofların küllilerine (tümeller) karşılık geldiğini 

söylediği bu hâller,107 daha sonra Allah’ın sıfatlarına uygulanarak hem İlâhî sıfatlara taraftar 

olanlara hem de İlâhî sıfatları inkâr edenlere muhalif bir görüşe ulaşılmakta ve böylece 

Allah’ın sözgelimi âlimliği, güç yetirir olması, hayat sahibi ve var olmasından her biri O’nun 

bir hâli olarak izah edilmeye başlanmaktadır.108 Böylece İlâhî sıfatların varlığını, ait olduğu 

kelam okulundan ayrılarak kabul eden Ebû Hâşim el-Cübbâî’den çok sonra yaşamış olan 

                                                             
102 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 145-464. 
103 Bkz. Griffel, al-Ghâzâlî’s Philosophical Theology, s. 30. 
104 Bkz. H. Austryn Wolfson, Kelâm Felsefeleri; Kasım Turhan, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2001, s. 112-127. 
105 Bkz. Wolfson, a.g.e., s. 129. 
106 Bkz. Wolfson, a.g.e., s. 129. 
107 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 181, 197. 
108 Bkz. Wolfson, a.g.e., s. 131-132. 



 

 

25

Cüveynî de Allah’ın sıfatlarını ne mevcut ne de yok diye kendisinin vasıflandırdığı birer hâl 

olarak kabul etmiştir.109  

Çalışmamızın ikinci bölümünde ele alacağımız âlemin kıdemi (yaratılmış âlemin 

öncesizliği) tartışmasında da görülebileceği gibi, İlâhî sıfatları İlâhî Zât’ın kendisinde bir 

birlik olarak alımlayan İbn Sînâ, bu sıfatlarda etkin bir süreklilik talep edecek ve bu filozofun, 

daha sonra Gazzâlî tarafından âlemin kıdemi bağlamına dâhil edilecek, sıfatlara dair bütün 

metafiziksel görüşleri aslında ahvâl teorisinin ve genel olarak hudûs görüşünün 

tutarsızlıklarının ortaya konulmasına yoğunlaşacaktır.110 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât’ın 

metafizik pasajlarında ‘ahvâl’ terimini bilfiil telaffuz ederek bu görüşü eleştirir ve bu 

görüşleriyle Mutezile’nin varlığın durumlarından bir durumun varlığı için gerekli olan illeti 

inkâr ettiklerini öne sürer.111 Filozofumuz daha da ileri giderek cisimsel durumların Allah’tan 

uzaklaştırılmasını hedefleyen Mutezile’nin aslında O’nu insanlaştırdıklarını, bunun ise 

oldukça hatalı olduğunu belirtir.112 İbn Sînâ’nın ahvâl teorisini eleştirdiği metafiziksel 

pasajlarda iki önemli ayrıntı saklı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bizim anlayabildiğimiz 

kadarıyla İbn Sînâ’nın hem eleştirilerinde hem de karşı sisteminde oldukça güçlü bir 

kanıtlama işleyişine sahip bulunması ve bu anlamda felsefe okurunu etkilemesidir. Bu 

durumun Gazzâlî’yi de etkilemiş olduğu ve bu düşünürün meslektaşları lehine bir 

konumlanma gereksinimine kapıldığı muhakkaktır. İkinci önemli ayrıntı ise, İbn Sînâ’nın 

eleştirdiği kelamcı tavırlar ve görüşler içerisinde Eş’arî kelamını hiçbir zaman bizzat 

anmamasıdır. Bu durumun tek makul gerekçesi de, Eş’arîlerin, ahvâl yaklaşımı örneğinde 

olduğu gibi, Mutezile’nin daha önce reddedilen yöntem ve görüşlerini sonradan benimsemiş 

olmalarıdır. Bu ayrıntıların Cüveynî’yi etkilediği ölçüde Gazzâlî’yi de önceden olumsuz 

şartlandırdığı muhakkaktır.113 Bu vakıayı destekleyen bir başka ayrıntı da, daha önce 

değinildiği üzere Gazzâlî’ye göre yanlış itikadi tutum ve fikirlerin İbn Sînâ’nın kitaplarına 

dayandırılıyor olması ve özellikle Bâtınîlerin âlemin kıdemi ve cismânî haşri inkâr 

görüşlerinde felâsifeye dayanıyor olmalarıdır.114 Böylece bir anlamda Gazzâlî, Tehâfütü’l-

Felâsife’nin içeriğiyle daha önce kelamcıların entelektüel derinliklerini sorgulayan İbn 

                                                             
109 Bkz. Wolfson, a.g.e., s. 134-135. Bu yaklaşımı genel olarak Eş’arîler makbul bulmuşlardır. Bkz. Aynî, 
Gazâlî, s. 101-102. 
110 Bkz. II. Bölüm. 
111 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 374. 
112 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 308. 
113 Bkz. Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 29-30. 
114 Bkz. Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 149-150; Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, s. 43-50. 
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Sînâ’nın entelektüel gücünü ve akademik tutarlılığını tartışmaya açmakta ve daha önce 

felsefeciler lehine sonuçlanan dolayımlı bir karşılaşmanın tekrarını kelamcılar adına almış 

olmaktadır.  

İbn Sînâ felsefesinin gözden düşürülmesi projesi olarak nitelendirilebilecek bu durum, 

Nizâmiye medreseleri politikasında önemli bir işlevsel önemi bulunan Eş’arî kelamcıları 

açısından olduğu kadar aslında daha genel bir zeminde Nizâmiye projesi için de anlamlıdır. 

Gazzâlî’nin daha önce Mekâsidü’l-Felâsife adlı eseriyle115 görüşlerinin sınırlarından emin 

olduğunu ispat ettiği İslâm filozofları, Tehâfütü’l-Felâsife sayesinde gözden düşürülecek ve 

bundan sonra Eş’arî kelamcıların kaleme alacakları metinler ve buralarda savundukları 

görüşler İslâm filozoflarının yorumlarından daha fazla bir etkinlik gücüne erişmiş olacaktır. 

Daha önce İbn Sînâ’nın filozoflar adına edindiği etkinlik gücü göz önünde 

bulundurulduğunda, Talîmiyye’nin dinsel politik propagandalarından çok etkilenen halkların 

tekrar Büyük Selçuklular hâkimiyetindeki Abbasi halifeliğine ve Sünni İslâm’a bağlılıklarını 

ilan etmeleri için Tehâfütü’l-Felâsife gibi bir eserin ne denli kayda değer bir işlev üstlendiğini 

anlamak kolaylaşmaktadır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, İbn Sînâ felsefesinin etkinlik 

gücü, Eş’arî kelamcıların bağlamında Nizâmiye medreselerini rahatsız etmiştir ve Tehâfütü’l-

Felâsife’nin yazılma koşulları söz konusu olduğunda bunu da göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir. O halde Gazzâlî, bu eserini yazıyor olduğunda entelektüel ve akademik 

ortamların Nizâmiye medreselerinde müderris olarak görevlendirilen Sünni Eş’arî Şâfiî din 

bilginlerine ve onların görüşlerine güveni kusursuz olmalıydı ve bu konuda Ta’lîmiyye ve 

Hasan Sabbâh kadar, bizi ilgilendirdiği ölçüde, İbn Sînâ özelindeki İslâm felsefesi yayılımı da 

bir tehlike olarak algılanmıştı.116 Bu nedenle Tehâfütü’l-Felâsife, salt akademik olmayan 

                                                             
115 Bkz. Gazzâlî, Mekâsidü’l-Felâsife; tahkik: Ahmed Fureyd el-Mezîdî, Lübnan: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1971. 
Mekâsidü’l-Felâsife’nin içerik olarak Gazzâlî’ye aidiyetiyle ilgili bir takım şüpheler bulunmaktadır. Bkz. L. E. 
Goodman, Avicenna, London: Routledge, 1992, s. 38. Goodman’in buradaki değerlendirmesi aynen şöyledir: 
“Gazzâlî, herhangi bir yerde bu eserin İbn Sînâ’ya ait olduğunu söylemese de, bu eser, İbn Sînâ’nın Farsça 
kaleme aldığı Dânişnâme adlı eserin birebir Arapçaya çevirisiydi.” 
116 Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserinin yazılma koşulları üzerinde duran Muhammed Âbid el-Câbirî, 
İbn Sînâ felsefesinin İsmâilî bir felsefe olduğunu ve bu nedenle Büyük Selçukluların politik istikametleri 
doğrultusunda çalışmalar yapan bir Eş’arî kelamcısı olan Gazzâlî’nin özellikle İbn Sînâ felsefesini eleştirdiğini 
öne sürmektedir. Bkz. Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı; çevirenler: Burhan 
Köroğlu, Hasan Hacak, Ekrem Demirli, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, 2001, s. 604-606. Ne var ki 
İsmâilîler üzerine çalışan ve bazı yerlerde Nasîreddin Tûsî ve Şehristânî gibi ünlü bilginler için bile bir İsmâilî 
bağlamdan söz eden Farhad Daftary, bu konuda Muhammed Âbid el-Câbirî’yi doğrulayacak herhangi bir 
değinide bulunmamaktadır. Bkz. Daftary, İsmaililer Tarih ve Kuram, s. 416. 
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gerekçelerle özellikle Aristoteles felsefesi bağlamındaki İbn Sînâ sistemine karşı 

yazılmıştır.117 

1.2. Tehâfütü’l-Felâsife’nin Yazılmasındaki Gerekçeler 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserini yazdığı ortamın sosyokültürel ve dinsel-

politik şartlarından genel itibariyle bahsettikten sonra şimdi söz konusu eserin neden yazılmış 

olduğuna ilişkin bir takım somut saptamalarda bulunmak mümkün görünmektedir. Bundan 

sonraki başlık altında Gazzâlî düşüncesi ile Tehâfütü’l-Felâsife arasındaki münasebetleri de 

tahlil edeceğimize göre burada somut gerekçelerle bu eserin yazılma nedenlerini ortaya 

koyabiliriz. 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı metni kaleme almasının birçok gerekçesi 

bulunmaktadır. Bu gerekçelerin bir kısmında siyasi, bir kısmında mesleki, bir kısmında dini 

ve bir kısmında da kişisel şartlar etkili olmaktadır. Bunları temel hipotezler halinde şöylece 

sıralamak mümkündür: 

1- İbn Sînâ’nın mükemmelleştirdiği burhân nazariyesi faktörü 

2- Gazzâlî’nin kendi iddiasına göre felâsifenin dindarlığındaki samimiyet sorunu 

3- Bâtınîler hadisesi 

4- İslâm kelamcılarıyla felâsife arasındaki mesleki çatışmaların yoğunluğu 

5- Gazzâlî’nin kariyer yapma arzusu 

6- Gazzâlî’nin dikkat çektiği bir nokta olarak güç-hakikat ilişkisi 

Yukarıdaki gerekçelerden herhangi biri Tehâfütü’l-Felâsife’nin hakikati ortaya 

çıkarmak için kaleme alınmış bir eser olduğunu akla getirmemektedir. Bu yönüyle Gazzâlî de 

bu eserin olması gerekeni ortaya koymadığını, aksine olmaması gerekeni ortaya koyduğunu 

belirtmektedir.118 Bizim çalışmamız ‘olmaması gerekenler’ olarak tespit edilmiş felsefi 

görüşlerin neden olmaması gerekenler olarak tayin edildiğini ve bu nedenlerin ne kadar 

isabetli olduğunu anlamaya yönelik bir çalışmadır. Fakat bu nokta, Gazzâlî’nin düşüncesi ile 

Tehâfütü’l-Felâsife’de söylenilenler arasındaki münasebetleri anlamak bakımından önemlidir. 

Bu eserin muhtevasında görünür olanlar, Gazzâlî’nin sistemi veya düşüncesi diyebileceğimiz 

şeyler değildir. Bu arada düşünürün, ‘olmaması gerekenler’ olarak tayin edilmiş bulunan 

                                                             
117 Bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bağlamında Felsefe ve Din Münasebeti, s. 58; Mehmet Ali Aynî, Gazâlî, s. 46, 51. 
118 Gazzâlî, FT (TF), s. 46-47. 
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felsefi görüşlere ne kadar az itibar ettiğini veya onlardan ne kadar azade kalabildiğini de bir 

sonraki başlık altında ayrıca tartışacağız. 

1.2.1. İbn Sînâ’nın Mükemmelleştirdiği Burhân Nazariyesi Faktörü 

Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’nin önsöz konumundaki girişinde ve ilk mukaddimesinde, 

bu eseri kaleme alma gerekçelerinden bir tanesi olarak, felâsifenin kani oldukları görüşleri 

kesin bir bilgiyle bildikleri iddiasından söz etmektedir. Buna göre İslâm filozofları, doğru 

bilgiye erişmeyle ilgili kesin akli kanıtların nasıl tayin edileceği ve işe koşulacağıyla ilgili bir 

bilgiye sahip bulunmaktadırlar ve bunu metafiziksel görüşlerinde de uygulamaktadırlar. 

Böylece felâsife, İlâhiyata dair meselelerde matematiksel kanıtlar kadar kati bir bağlayıcılığa 

sahip delillerle metafiziksel görüşlerini gerekçelendirdiklerini ve izah ettiklerini öne 

sürmektedirler. Gazzâlî, böyle kati deliller ve kati münasebetler yoluyla istidlalde bulunmaya 

karşı çıkmamakta; fakat felâsifenin İlâhiyata ve tabiiyyatın bir kısım mesailine dair 

mevzularda böyle kati delillere dayanmadıklarını öne sürmekte, Tehâfütü’l-Felâsife’yi de 

bunu ortaya çıkaran bir eser olarak tanıtmaktadır.119 

Gazzâlî’nin felâsife özelinde matematiksel kanıtlar nevinden bağlayıcı delillerin 

metafizikte kullanılabilmesine itiraz etmiş olması, bazı araştırmacıların Tehâfütü’l-

Felâsife’den övgüyle bahsetmelerine bir gerekçe olarak gösterilmektedir. Mesela Mübahat 

Türker Küyel, Gazzâlî’nin özgünlüğünün burada olduğunu, dikkat edilirse bu düşünürün akli 

kanıtlarla bunu ortaya koyduğunu ve aslında aklın küçümsenmediğini, sadece alan olarak 

sınırlandırılmış olduğunu belirtmektedir.120 Bu noktanın, Gazzâlî’nin filozofları eleştirdiği 

Tehâfütü’l-Felâsife’de özgün bir açılım olarak yorumlanması önemlidir. Bu nedenle burada 

burhân nazariyesi ve onun Tehâfüt metniyle ilişkisi üzerinde biraz durmak faydalı olacaktır. 

Bu bağlamda İbn Sînâ’nın bilimsel kanıtlama teorisi olarak burhan nazariyesinden söz etmek 

gerekmektedir. Çünkü bir bilimsel kanıtlama yöntemi olarak burhan nazariyesini en 

mükemmel hale getiren bu filozoftur.121 Ayrıca hem Gazzâlî döneminin hem de sonraki yakın 

dönemlerin en büyük ve otoriter filozofu İbn Sînâ olduğundan, birçok müellif doğrudan bu 

filozofun düşüncelerine yönelmektedir.122 

Gazzâlî’nin metafiziksel meselelerde kesin kanıtlara dayandığını söyleyen filozoftan 

kastı İbn Sînâ’dır. Sonraki bölümlerde ortaya koyacağımız üzere, bu filozof metafiziksel 
                                                             
119 Gazzâlî, FT (TF), s. 1-5. 
120 Örnek olarak bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 394-395. 
121 Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 29. 
122 Şehristânî, Kitâbu’l-Müsâraa Filozoflarla Mücadele, s. 3. 
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meselelerde, sözgelimi âlemin hudûsu veya kıdemi meselesinde, Tanrı’nın bilgisi meselesinde 

ve rûhânî haşir meselesinde, kesin kanıtlara dayalı bağlayıcı bir akıl yürütmede bulunmuş 

olmak demek olan burhani kıyasa dayandığını belirtmektedir. Gazzâlî’nin karşı çıktığı ve 

eleştirdiği bu iddianın medarı olan burhân nazariyesi, Kitâbü’ş-Şifâ II. Analitikler’de ortaya 

konulmuş ve tüm yönleriyle tahlil edilmiş bulunmaktadır. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ II. 

Analitikler adlı eserinde, düşünerek bilgi edinmenin adı olarak tasdikin üç tarzı olduğunu, 

bunlardan ilkinin kesin bir bilgi veya ona yakın bir bilgi verdiğini, ikincisinin kesin bilgiyi 

andırdığını ve üçüncüsünün ise ikna edici bir bilgi verdiğini belirtmektedir. Filozofa göre, 

burhânî kıyaslar birinci türe, cedelî ve mugâlatalı (sofistik) kıyaslar ikinci türe ve hatâbî 

kıyaslar ise üçüncü türe girmektedir. Bu filozofa göre, düşünerek edindiğimiz tasdik türünden 

bilgiler yine bir düşünsel çaba ile elde ettiğimiz tanımlar olarak bazı tasavvurlarla münasebet 

halinde olduğundan bunları da tasnif etmek gerekmektedir. Burada da bazı tasavvurların şeyin 

sadece zâtî doğasını veya ona özgü olanı ifade ettiğini ve bazısının da toplamı ona özgü veya 

onun için arazi olanı ifade ettiğini görmekteyiz. Buna göre şeyin kendisine özgü olanı yeterli 

bir düzeyde ortaya koyan tanımlara hakiki tasavvurlar denilmektedir. Filozofa göre burhân 

üzerine telif edilmiş bu eser hakiki tasavvurlar ve kesin tasdik ile mümkün olan bilgilerin 

nasıl elde edileceğini ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.123 

İbn Sînâ, her bilgi üretiminde önceden dayanılan bir bilginin bulunduğunu124 ve 

tümevarım yoluyla delillendirme (istidlâl) ile burhânî kıyasın birbirinden farklı olduğunu 

söyledikten125 sonra burhânî kıyası, kesin akli öncüllere dayanan bir kıyasta, bu öncüller ile 

hüküm arasındaki akli münsabetlerin de kati olduğu kıyaslar olarak tarif etmektedir. Bunun 

anlamı, burhânî kıyaslarda doğrululuk ölçüsünün ve muhtevasının değişme ihtimali 

bulunmayan öncüllerin kesin bir ilişkilendirmeyle ulaşılacak bir hüküm için 

kullanılmasıdır.126 Filozof, burhânî kıyasın metafizikte de bir uygulama alanına sahip 

olduğunu belirtmekte, ayrıca İlâhiyâta dair meselelerde burhânın öncüllerini yakînî olanlardan 

aldığını eklemektedir.127 Bu arada İbn Sînâ, Gazzâlî’nin Mi’yârü’l-İlm adlı eserinde 

Talimiyye’nin akli yöntemi için uygun bulduğu;128 fakat Tehâfütü’l-Felâsife’de felâsifeye 

karşı sıkça kullandığı “delillerin denkliği” (“tekâfüü’l-edille/tekâfüü’l-hücec”) yaklaşımını 

                                                             
123 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ II. Analitikler; çeviren: Ömer Türker, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006, s. 1-3. 
124 İbn Sînâ, a.g.e., s. 8 
125 İbn Sînâ, a.g.e., s. 56 
126 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 97-101, s. 193. 
127 İbn Sînâ, a.g.e., s. 112-113. 
128 Bkz. Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 161-162. 
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cehâleti sabitleyen, gerçek herhangi bir akli çürütme sağlamayan ve sofistik olan bir yöntem 

olarak nitelendirmekte129 ve esasında mugalata olan buna benzer yöntemlerin de sadece amacı 

bilgi olmayan inatçı tartışmacıları susturmak için işe yarar olduğunu öne sürmektedir.130 

Frank Griffel, bu bilimsel kanıtlama yönteminin on birinci yüzyıl İslâm düşünce 

konjonktüründe çok önemli bir tesire müncer olduğunu ve özellikle İmâm el-Haremeyn el-

Cüveynî’nin burhân nazariyesinden çok etkilenmiş olduğunu, onu ilkin eleştirmeye çalıştığını 

ve Gazzâlî’nin de bu yolda devam ettiğini belirtmektedir.131 

Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’de, değişmeyen öncüllerle kati bir münasebet yoluyla 

yapılan burhânî kıyas tarifinin gerektirdiği aklilik şartlarının İlâhiyâta dair meselelerdeki akıl 

yürütmelerde bulunmadığını öne sürmektedir. Bu düşünüre göre, Eflâtûn ve Aristoteles’ten 

beri devam ede gelen felsefe tarihi sürecinde birçok filozofun metafiziksel görüşlerinin bir 

diğerinden farklı olması, hem değişen öncüllerin ve hükümlerin varlığının, hem de burhân 

şartlarının metafiziksel konulara uygulanmamış olduğunun sarih bir delilidir.132 Burada İbn 

Sînâ’nın burhânî kıyasla ulaşılmış bilgilere verdiği örneklerden Gazzâlî’yi doğrulayacak tabii 

bir mesele var mı diye bakıldığında, filozofun değişmeyen öncüllerden kurulmuş bir kıyas 

nitelendirmesiyle tarifte bulunduğu burhânî şartları taşımayan bazı bilgileri misal olarak 

zikrettiği görülmektedir. İbn Sînâ mesela bulutlarda şimşek hâdisesinin meydana gelişini 

burhânî bir kıyasa örnek olarak vermekte ve bulut, ateş, ıslaklık, ses ve şimşek kavramlarını 

tanımladıktan sonra burhânî bir kıyas teşebbüsünde bulunmaktadır. Neticede filozof, o 

dönemde elektrik yüklerinin varlığı bilinmediğinden şimşeği, buluttaki ateşin sönmesi 

nedeniyle onda meydana gelen bir ses olarak tanımlamaktadır.133 İbn Sînâ’nın burhânî dediği 

bu bilgi bugün artık yanlış olan bir bilgidir. “Üç mesele”nin muktezası olan misalleri sonraki 

bölümlere bırakarak bir örneği de göksel cisimlerin hareketleri ile ilgili olarak verebiliriz. 

Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’nin on dördüncü meselesinde İbn Sînâ başta olmak üzere 

felâsifenin göğün ve göksel cisimlerin hareketlerinde nefsânî bir amil ve canlılık vasfı 

aramalarına karşı çıkarak, bu görüşün burhânî olamayacağını öne sürerken, göksel 

hareketlerin o zamanda henüz bilinmeyen tabii bir hareket ilkesinden kaynaklanabileceğini, 

taşın yere düşmesindeki eğilim gibi mekanik bir nedenin bulunabileceğini, dolayısıyla 

burhânî bir katilikle göğün canlı olduğunun hiçbir şekilde ispatlanamayacağını öne 
                                                             
129 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ II. Analitikler, s. 159-160. 
130 İbn Sînâ, a.g.e., s. 103-104. 
131 Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 29-30. 
132 Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
133 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ II. Analitikler, s. 228. 
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sürmektedir.134 Nitekim Fârâbî ve İbn Sînâ’nın göğün canlı olduğunu kabul ettiklerini ve 

göksel cisimlerde birer nefsin bulunduğunu ifade ettiklerini görmekteyiz.135 Günümüzde kütle 

çekim yasasıyla göksel cisimler arasındaki tabii münasebet ve hareketler daha çok Gazzâlî’nin 

itirazda bulunduğu muhtevaya uygun olarak gerçekleştiğinden,136 bugün göksel cisimlerin 

nefsânî güçler nedeniyle hareket ettiklerini ve göğün canlı olduğunu burhânî (bilimsel) bir 

tarzda temellendirebilmek mümkün değildir. Bu misaller Gazzâlî’nin itirazına medar olan 

hususların isabetli bulunabileceğini ihsas ettirmektedir. Fakat İbn Sînâ, burhân nazariyesini 

işlediği eserinde, tecrübenin sağladığı önermenin zorunlu olduğunu, tecrübeyle elde edilmiş 

bilginin tümellik temin edebileceğini; ama bunun mutlak olmadığını belirtmektedir. Buna 

göre tecrübî bilgi kesinlik vermektedir; ama bu, mutlak bir kesinlik değildir.137 İbn Sînâ’nın 

bu hatırlatmasından sonra yukarıda verdiğimiz misalleri yeniden tahlil etmek gerekmektedir; 

çünkü filozofun kendi dönemindeki tecrübi verilerin tümelliğine nazaran mutlak olmayışı, 

onun yukarıda yer alan örneklerdeki tarzda bir bilimsel tasarrufta bulunmasının daha makul 

olacağını göstermiştir. Yine de İbn Sînâ’nın metafiziksel görüşlerinin tamamının burhânî 

şartları haiz olduğunu söyleyebilmek kolay değildir. Fakat Gazzâlî’nin bu konudaki 

itirazlarını da değerlendirmek gerekmektedir. 

Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm ve Mihakkü’n-Nazar adlı eserlerinde, özellikle Bâtinîler’e atıfta 

bulunmak üzere kaleme alınmış olduğu belli olan mantıki tahlillerinde, bir takım evvelî (a 

priori) hükümlerin bulunduğunu, kadîm ve hâdisin mana muhtevasının bu neviden zorunlu 

bulunduğunu, ayrıca bu hükümlere karşı delillerin denkliği ile itirazda bulunulmasının sofistik 

bir yöntem olduğunu belirtmektedir.138 Aynı müellifin, Tehâfüt metninde İbn Sinâ’nın 

fikirlerini reddederken burhânîlik şartlarının metafizikte de geçerli olduğuna itirazda 

bulunması ve delillerin denkliğinden istifade ederek, “aksinin akla aykırı olduğunu nereden 

bilebiliriz?” veya “bunun böyle olduğunu hangi kesin akli gerekçeyle bilebilmektesiniz?” 

türünden sorularla bir çürütme teşebbüsünde bulunmuş olması dikkate şayandır.139 Çünkü 

                                                             
134 Gazzâlî, FT (TF), s. 144-148. 
135 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 72-75; a.mlf., Kitâbü’s-Siyâseti’l-Medeniyye; yayına 
hazırlayan: Ali İbn Mülham, Beyrut: Dârü ve Mektebetü Hilâl, t.y., s. 22-23; İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, 
s. 137-145; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 133-137; a.mlf., İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-
Tenbîhât); çevirenler: Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005, s. 148-
159. 
136 Bkz. Stephen F. Mason, Bilimler Tarihi; çeviren: Umur Daybelge, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
2001, s. 174-188. 
137 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ II. Analitikler, s. 42-44. 
138 Bkz. Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 161-163; a.mlf., Kitâbü Mihakki’n-Nazar, s. 106-107. 
139 Örnek pasajlar olarak bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 18, 19, 22, 54, 140. 
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“kadîm”in ve “hâdis”in manaları yoğunlukla metafiziği ilgilendirdiklerinden İbn Sînâ gibi 

Gazzâlî’nin de bunlarda bir evvelîlikten yani zorunluluktan söz edememesi gerekmektedir. 

Ayrıca delillerin denkliği ile bir itirazda bulunmak yöntemi sofistik bir yöntem ise, bu sofistik 

yöntemle burhânîlik iddialarının tartışılması ne kadar burhânî olmaktadır? Bu ayrıntılar, 

Gazzâlî’nin burhânilik iddiasına yönelik itirazlarında bunların ne kadar akli olduğuyla ilgili 

tartışmaya açık bulunan noktalar olduğunu göstermektedir. Nitekim Mübahat Türker Küyel’e 

göre Gazzâlî’nin felsefi bir dille eleştiride bulunmasına karşın daha çok dini bir üslupla onu 

eleştiren İbn Rüşd’ün140 Tehâfütü’l-Felâsife’nin hiçbir şekilde burhânîlik şartlarını haiz 

olmadığı yönündeki iddiası bir bakıma isabetli olmaktadır.141 

Ömer Türker, İbn Sînâ’nın esasında burhânî kıyasın kusurlarını eleştirmiş olduğunu ve 

ömrünün sonuna doğru burhânîlik iddialarından vazgeçtiğini öne sürmektedir.142 

Araştırmacımız, İbn Sînâ’nın Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta yer alan “eşyânın hakikatinin herhangi bir 

tarzda bilinemeyeceği” ve “eşyanın esmasının onların hakikatlerine tekabül etmediği” 

kaydından143 hareketle bunları söylemekte ve buradaki ifadelerle burhânî bilgi iddialarının 

birbirleriyle çeliştiklerini öne sürmektedir.144 Buradaki çalışmamızı ana bağlam olarak 

ilgilendirmemekle beraber bu iddianın, Gazzâlî’nin İlâhiyatta burhân şartlarına uygunluğun 

gerçekleşemeyeceğiyle ilgili eleştirileri kapsamında önemli olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Fakat öncelikle İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ II. Analitikler adlı eserinde 

Aristoteles’in söylediklerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya özen gösterdiğini defaatle belirtmesi145 

ve Gazzâlî’nin yukarıda örnek verdiğimiz başka eserlerinde kati bilginin metafizikte de 

mümkün olduğunu misallendirmesi nedeniyle biz bu değerlendirmeyi isabetli bulmuyoruz. 

Bunun bir nedeni de Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de isabetle dikkat çektiği hususları 

temellendirirken delillerin denkliğinden faydalanmış olmasıdır. İbn Sînâ, bir bilgi muhtevası 

olarak söz konusu olanlar için burhânî kıyastan söz etmekte; fakat Gazzâlî onu eleştirirken 

amacı bilgi olmayan bir yöntemden faydalanmaktadır. İbn Sînâ’nın bilimsel kanıtlama 

yönteminin metafizikteki örneklerinde bir takım kusurların olduğu varit olmakla beraber bu 

durumun metafizikte burhânın kullanılamayacağına dair bir bilgi olarak kabul edilmesi 

                                                             
140 Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 359. 
141 Bkz. İbn Rüşd, Tehâfütü’t-Tehâfüt; tahkik: Süleyman Dünya, Kahire: Dârü’l-Meârif, 4. Basım, 1978, c. I, s. 
59. 
142 Ömer Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, Ankara: İsam Yayınları, 2010, s. 261-
262. 
143 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât; tahkik: Hasan Mecid el-Ubeydî, Dımaşk: et-Telvîn, 2008, s. 105-107. 
144 Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, s. 194. 
145 Örnek pasajlar olarak bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ II. Analitikler, s. 150, 154, 180. 
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isabetli görünmemektedir. Çünkü bu konuda şüpheci bir yöntemle üretilen eleştirilerin 

herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır ve burhân teorisinin temelde dayandığı nedensellik 

veya illiyet de146 burada reddedilmektedir.147 İlliyet teorisinin reddedilmesi bir yorum olmakla 

beraber burada bu teorinin yerine herhangi bir şey ikame edilmemektedir. Böylece doğru 

bilginin herhangi bir nesnel kıstası kalmamaktadır. İbn Rüşd’ün yorumuna göre biz illiyeti 

reddederek böyle yerine herhangi bir kıstas da ikame etmediğimizde aslında Allah’ın varlığını 

da inkâr edecek bir pozisyona düşmüş ve İlâhî yaratma yerine her varlığa gelişin 

tesadüflüğünü savunanlara karşı önemli bir ölçütten yoksun kalmış oluruz.148 Çünkü 

böylelikle fâil ile fiil arasındaki münasebeti kurmamızı temin eden temel bir kıstası 

yoksaymış olacağız.149 

Gazzâlî’nin bizzat işarette bulunmuş olmasının yanı sıra buradaki tahlillerimizden de 

anlaşılabildiğine göre, Tehâfütü’l-Felâsife’nin kaleme alınma nedenlerinden bir tanesi ve 

öncelikli olanı, İbn Sînâ felsefesi özelinde felâsifenin metafiziksel ve bir kısım tabiiyyata dair 

görüşlerinde burhânî kıyaslara ve kati bilgiye dayandıkları iddiasına karşı çıkmak ve gerçeğin 

böyle olmadığını ispat etmektir. Gazzâlî’nin söz konusu eserinin öncelikli özgün yanı da bu 

noktayı sorunlaştırmış olmasında görünür olmaktadır. Nitekim Gazzâlî kendi eserine 

yüklediği bu misyon nedeniyle yirmi meselenin muhtevasında oldukça mantıki tahlillerde 

bulunmakta ve bu nedenle kitabın felsefi bir üslubu bulunmaktadır. Fakat Gazzâlî’nin yirmi 

mesele içerisinde yer verdiği itirazlarda bulunan isabetli unsurlara rağmen düşünürün, 

delillerin denkliği yönteminden kurtularak bilgisel kesinliğe yaslanmış bir analizde 

bulunduğunu düşünemeyiz. Çünkü bu şekilde İbn Sînâ felsefesinin tutarsızlıkları gösterilmiş 

olmamaktadır. Bu filozof daha önceden delillerin denkliğine işarette bulunarak, onun 

kullanım alanlarını sınırlandırmış,150 ayrıca her şeyin bu yöntemdeki kadar mümkün sayıldığı 

ve eşit derecede akli kesinliğin bulunduğu bir anlayışta aslında hiçbir şeyin mümkün 

olamayacağını belirtmiştir.151 Buna göre elbette doğru bilgiler ancak doğru ve kesin öncüllerle 

sağlanabilecektir ve öncüllerden biri değiştiğinde burhân bozulacaktır;152 ama bir çerçevede 

                                                             
146 Bkz. Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, s. 202. 
147 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 166 vd. 
148 İbn Rüşd, el-Keşf an Menâhici’l-Edille, s. 166-171; a.mlf., el-Keşf an Minhâci’l-Edille, Felsefe-Din İlişkileri 
içinde; çeviren: Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergah Yayınları, 3. Basım, 2004, s. 220-222. 
149 Bkz. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, İstanbul: Klasik Yayınları, 2. Basım, 2006, s. 146. 
150 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ II. Analitikler, s. 159-160. 
151 İbn Sînâ, a.g.e., s. 208. 
152 İbn Sînâ, a.g.e., s. 193. 
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konuşurken de bu kayıtla beraber burhânın şartlarını çok ağırlaştırmamak icap eder.153 Bu 

bağlamda “delillerin denkliği”ni bilgi için isabetli bir yöntem olarak kabul etmeyen 

Gazzâlî’nin154 Tehâfütü’l-Felâsife’de burhân teorisine yönelttiği eleştirileri ve metafizik ile 

tabiiyyat görüşlerindeki burhân uygulamalarına getirdiği çürütmeleri, burhân teorisinin 

mümkün eleştirilerinden biri olarak anlamak gerekmektedir. Bu arada Tehâfütü’l-Felâsife’nin 

yazılmasındaki en önemli ilmi gerekçe, felâsifenin burhânî kıyasa dayanan bir metafizik ve 

tabiiyyat ortaya koydukları iddiasında olması ve bununla kelamcılar ile diğer bilgi 

otoritelerine karşı bir ayrıcalık talebinde bulunmalarıdır. Nitekim aynı talep daha sonra İbn 

Rüşd tarafından bir daha tekrarlanacaktır.155 Gazzâlî’nin eleştirilerini biraz da bu ayrıcalık 

talebi bağlamında değerlendirmek gerekmektedir. Kuşkusuz bu da daha sonra aşağıda yer 

vereceğimiz kelamcılarla filozoflar arasında varit olan mesleki bir çatışmayla ilgilidir. 

1.2.2. Felâsifenin Dindarlığındaki Samimiyet Sorunu 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’nin yazılmasıyla ilgili hemen bu eserin başında 

zikrettiği ikinci önemli gerekçe, düşünürün akranları arasında tanık olduğunu söylediği ortak 

bir davranma biçimiyle ilgilidir. Buna göre, Gazzâlî’nin çağdaşları arasında bulunan ve 

felsefede uzmanlaştığını öne süren insanlar İslâm şeriatını küçümsemekte ve onun halk için 

uydurulmuş bir şey olduğunu iddia etmektedirler. Bu konuda önde gelen filozofların 

isimlerine yaslanan bu insanlar yüzünden hakikatin İslâm şeriatında bulunmadığı ve söz 

konusu felsefe mensuplarının dinin teklif kitlesinin dışında ve üzerinde bulundukları yolunda 

bir kabule kail olunmaya başlanmıştır. Bu durumda müellif, gerçeğin böyle olmadığını, bu 

insanların aslında felsefeyi de yeterince bilmeyen taklitçiler olduklarını, ayrıca önde gelen 

felâsifenin savunduğu felsefi görüşlerin de esasında hakikatin bir kıstası olmadığını; çünkü 

bunların içinde önemli tutarsızlık ve çelişkilerin bulunduğunu, aklı gerçekten gelişmiş büyük 

insanların ise Allah’a ve âhirete iman etmiş olduklarını ispat ederek bu insanların 

maskelelerini düşürmeyi amaçlayan bir eser yazmak zorunda kalmıştır.156 

Gazzâlî’nin anlatımına göre onun yaşadığı dönemde felsefeyle meşgul olan bazı 

insanlar, kadîm Yunan filozoflarından Sokrates, Eflâtûn, Hipokrat, Aristoteles ve başka bazı 

önde gelen filozofların din ve nübüvvet müesseselerinin sıhhati ve gerekliliği hususunda 

olumsuz bir görüşe sahip olduklarını, böylelikle İslâm dinine ait emir ve yasakların, özellikle 
                                                             
153 İbn Sînâ, a.g.e., s. 207. 
154 Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 161-162. 
155 Bkz. İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl, Felsefe-Din İlişkileri içinde, s. 94, 105-108. 
156 Gazzâlî, FT (TF), s. 1-3. 
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ibadetlerin gelişmiş akli bir donanıma sahip insanları ilgilendirmediğini, bunların düşük akli 

melekelere sahip halk için meydana getirilmiş kurallar olduğunu, dolayısıyla İslâm şeriatının 

dikkate alınmayacak bir şey olduğunu iddia ederek hem İslâm şeriatını hem de kendilerinden 

olmayanları küçümsemektedirler. Bu insanlar, Yunan filozoflarının büyüklerinin isimlerini 

duymuşlar, onların geometri, mantık, fizik ve metafizik hakkındaki bilgilerinin derinliğini ve 

muhakeme yeteneklerinin gelişmişliğini abartarak anlatmışlar ve bu arada tıpkı Yahudiler ve 

Hıristiyanların hatalı itikatlara kail olmaları gibi isim yapmış filozoflardan aktarılanları tahkik 

etmeksizin ve tartmaksızın kabul etmişlerdir. Bu felsefecilere göre, mesela namaz kılmanın ve 

başka bazı dini emir ve yasaklara uymanın herhangi bir anlamı ve önemi bulunmamaktadır, 

bunlara riayet etmenin bir gereği yoktur. Burada iki önemli ayrıntı bulunmaktadır. Öncelikle 

bu felsefecilerin aktarılan felsefi görüşleri benimsemeleri herhangi bir tahkike 

dayanmamaktadır. Onlar, insanlar arasında üstün ve ayrıcalıklı görünme heveslerinden dolayı, 

Müslüman atalarından gelen inançları inkâr etmekte ve kendilerine aktarılanları bir özentiyle 

kabul etmektedirler. İkinci olarak isimleri verilen büyük filozofların görüşleri tetkik 

edildiğinde bunların muhtevasında önemli tutarsızlık ve çelişkilerin bulunduğu fark 

edilmektedir. Bunun dışında geçmişten bugüne akli melekeleri gelişmiş tüm önemli insanlar 

Allah’ın varlığına ve âhiret gününün mevcudiyetine iman etmekte, din müntesipleriyle ancak 

bazı ayrıntılarda farklılaşmaktadırlar. Yani öncekilerden ve sonrakilerden büyük insanların 

çoğunluğunun dinin temel iddialarıyla örtüşmedikleri herhangi bir konu bulunmadığı halde bu 

felsefeciler, onların yerine eski Yunan filozoflarından aktarılan bilgilere dayanarak din ve 

nübüvvet kurumlarının hakikate medar olmadıklarını, ayrıca bu iki kurumun halk yığınları 

için öngörülmüş bir takım icatlar olduklarını öne sürmektedirler. Bu iki meselenin yeterince 

aydınlığa kavuşturulması için Tehâfütü’l-Felâsife gibi bir metnin yazılması gereklidir.157 

Gazzâlî’nin bu gerekçesinde bir takım noktalar rahat anlaşılabilmekle beraber bazı 

kapalılıklar bulunmaktadır. Öncelikle burhân teorisine dayanan kesin bir kanıtlamayla 

ayrıcalıklı bir bilginin sahibi olduklarını iddia eden felâsifenin dinin kapsama alanının dışında 

bir konumlanma talep etmeleri anlamlıdır ve bir önceki gerekçenin mevcudiyetini daha 

manidar kılmaktadır. Çünkü bu insanların söylemleri içinden dinin asıllarına uygun 

olmayanlar, burhânî bir ayrıcalıkla teminat altına alınmışlardır ve burada kelamcı muarızın 

söyleyebileceği bir şey kalmamaktadır. Fakat ikinci olarak burhân teorisinde özellikle İbn 

Sînâ felsefesini kastederek konuşan Gazzâlî’nin burada kendi akranlarından kimleri kastettiği 

                                                             
157 Gazzâlî, FT (TF), s. 1-3. 
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muğlaktır. Çünkü İbn Sînâ, bu düşünürün çağdaşı değildir. Ayrıca Gazzâlî’nin burada özentili 

felsefecilerle beraber felâsifenin ileri gelenlerinin karşısına koyduğu ve tümünün İslâm’ın 

temel kabulleri olan Allah’a iman ve uhrevî hayata iman konusunda bir müşkillerinin 

bulunmadığını belirttiği, öncekilerin ve sonrakilerin önemli şahsiyetleri veya kendilerini 

korumuş olanları ile kastettiği insanların kimler olduğu da müphemdir. Bu müphemiyet biraz 

da Arapça ibaderede yer alan “külli mermûkin mine’l-evâili ve’l-evâhiri” (“öncekilerden ve 

sonrakilerden izlenen önemli kişiler”) ifadesinin muğlâklığından kaynaklanmaktadır.158 

Burada Gazzâlî’nin felâsifeyi de içine alan inançlı insanları mı veya önceki ve sonrakilerden 

semavi dinlerin getirdiklerini kabul edenleri mi ya da özellikle İslâm kelamcılarının 

büyüklerini mi kastettiği anlaşılamamaktadır. Dolayısıyla Gazzâlî’nin akranlarından 

karşılaştığı olumsuz örnekler kadar, bu örneklerin sığındıkları felâsifenin karşısında gösterilen 

insan bireylerinin kimler oldukları da belli değildir. Bu iki müphemiyet, Tehâfütü’l-

Felâsife’nin yirmi meselesindeki karşılıklı konumlanmalarla da uyuşmamaktadır. Çünkü 

önceki ve sonrakilerin önemli şahsiyetleri ile kastedilen insan evreninin içine felâsifeden de 

bir katılım söz konusu olduğu takdirde durum daha anlaşılmaz bir hal alacaktır. Bunun 

nedeni, “üç mesele”nin muhtevası başta olmak üzere yirmi meselenin içeriğinde sürekli 

felâsifenin kusurlarından ve bazen kendi aralarındaki uyuşmazlıklardan söz ediliyor 

olmasıdır. Bu ihtimalin doğru olmaması gerekmektedir. 

  Buradaki ifadesinde Gazzâlî’nin Allah’a ve âhiret gününe iman konusunda felâsifeyi 

önemli şahsiyetler arasında saymamış olması daha makuldür. Çünkü müellif, “üç mesele” 

başta olmak üzere tüm meselelerin muhtevasında, felâsifenin temel noktalarda İslâm’a aykırı 

olduklarını, ama aynı zamanda onların bu aykırılıklarının kesin akli bir bilgiye dayanmadığını 

kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu ihtimal doğru olduğunda ise büyük filozofların İslâm’ın temel 

itikadi unsurlarıyla örtüşen görüşlere sahip oldukları; fakat onların özentileri olan 

felsefecilerin bu büyük filozofların isimlerinden elde ettikleri toplumsal ayrıcalık sayesinde 

                                                             
158 Bu ibarenin Bekir Karlığa tercümesindeki Türkçe karşılığında, “Tâ ki bu mülhidlere taklidi olarak evvelki 
(filozoflardan) ve sonrakilerden hayat sahiplerinin Allah’a ve âhiret gününe iman üzerinde (konusunda) ittifak 
ettikleri belli olsun” denilmektedir ve bu ifadeden Gazzâlî’nin önceki büyük filozofların da uluhiyet ve uhrevi 
hayata imana kail olduklarını öne sürdüğü anlaşılmaktadır. Bu, Tehâfütü’l-Felâsife ile ilgili tüm ezberleri 
bozacak bir okuma ve anlamlandırma tarzı olacaktır; fakat daha önce müellifin bu filozofların görüşlerindeki 
tenakuz ve tehâfütleri ortaya koyacağını  belirtmiş olması bu okumayla çelişmektedir. Bkz. İmam Gazzâlî, 
Tehâfüt el-Felâsife Filozofların Tutarsızlığı; çeviren: Bekir Karlığa, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981, s. 2-3. 
Mahmut Kaya ve Hüseyin Sarıoğlu’nun birlikte yaptıkları Tehâfüt çevirisinde ise aynı ibarenin Türkçe 
karşılığında, “Allah’a ve âhirete iman konusunda önceki ve sonraki bütün önemli şahsiyetlerin görüş birliği 
halinde olduklarını…” ifadesi uygun bulunmuştur. Bu tercüme de Arapça ibaredeki müphemiyeti 
kaldırmamaktadır. Bkz. Gazâlî, FT (TF), s. 3. 
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dine karşı durabildikleri, eser içerisinde de bunun deşifre edileceğinden bahsedilmiş 

olmaktadır. Burada açıkça Sokrates, Eflâtûn, Hipokrat ve Aristoteles’in büyük filozoflardan 

oldukları farz edilmekte, ayrıca Tehâfüt’ün ilk mukaddimesinde de Aristoteles’in çelişkilerini 

ortaya koymanın yeterli olacağı, bu konuda onun felsefesini en iyi aktaranlar olarak Ebû Nasr 

el-Fârâbî ve İbn Sînâ’nın eserlerine müracaat edileceği haber verilmektedir.159 Durum bizim 

tahlil ettiğimiz gibi anlaşılmadığında, ilk mukaddimeden önceki girişte Aristoteles hakkında 

müspet bir nitelendirmede bulunulurken ilk mukaddimede bunun yerini menfi bir imaj almış 

olacaktır. Yani önce görüşleri İslâm’la örtüşen bir filozof şeklinde bir nitelendirmede 

bulunulurken sonra yanılgının ve çelişkilerin ayyuka çıktığı bir filozoftan söz edilmiş 

olacaktır. Daha sonra ileriki bölümlerde ortaya koyacağımız üzere “üç mesele” ve diğer 

meseleler içerisinde de felâsifenin tamamının genelde İslâm’a aykırı görüşlere sahip 

bulundukları, bunların görüşlerinin akılla ispat edilmiş olmayan felsefi görüşler oldukları 

gösterilmeye çalışılmaktadır. Şimdi burada özenti olan çağdaş filozoflar hangileridir ve 

Allah’a iman ile âhiret gününe iman konusunda İslâm ile örtüşen, sadece bazı tali konularda 

dinden ayrılan filozoflar hangileridir? Bu sorular böyle bir manalandırma ile herhangi bir 

şekilde cevaplandırılamayacaklardır. 

Bir önceki gerekçede ve üç mesele içerisinde görüşlerine başvurulan filozof, daha 

sonraki bölümlerde açıkça ortaya konulacağı üzere, Fârâbî ve İbn Sînâ’dan özellikle 

ikincisidir. Nitekim kendi eserinde Gazzâlî’den hiç söz etmeyen Şehristânî, filozofların 

görüşlerini eleştirmek üzere kaleme aldığı eserinde zamanın en büyük filozofunun ve felsefe 

denildiğinde akla öncelikle gelen adın İbn Sînâ olduğunu açıkça belirtmektedir.160 Gazzâlî, el-

Münkizü mine’d-Dalâl’de felsefeci olup da kendini avamdan görmeyen ve felsefeyle dinin 

hakikatine eriştiği için dini mükellefiyetlerden azade olduğunu öne süren insanların Ebû Nasr 

el-Fârâbî ve İbn Sînâ’nın eserlerini okuyarak bu fikirlere ulaştıklarını belirtmektedir. Hatta 

müellif aynı yerde şarap içmenin haram olmadığını iddia edenlerin de bu konuda İbn Sînâ’nın 

yazdığı bir ahitnameye dayandıklarını söylemektedir.161 Bu durumda özentili felsefeciler 

ifadesiyle öncelikle bu filozofa bir işaretin kastedilmiş olması gerekmektedir. Ne var ki, 

Gazzâlî Tehâfütü’l-Felâsife içerisinde İbn Sînâ’nın tahkik ehlinden büyük bir filozof 

olduğunu açıkça zikretmektedir.162 Öte yandan Gazzâlî, üçüncü mesele içerisinde de başta İbn 

                                                             
159 Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
160 Şehristânî, Kitâbu’l-Müsâraa Filozoflarla Mücadele, s. 3. 
161 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 149-150. 
162 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 71, 102, 126. 
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Sînâ olmak üzere felsefi görüşlerini naklettiği felâsifenin Allah’ın fâil, âlemin ise O’nun fiili 

olduğunu söylediklerini, oysa onların bu görüşlerinde bir ikiyüzlülüğün bulunduğunu, gerçek 

itikatlarının böyle olmadığını öne sürmektedir.163 Burada hem bu iki nitelendirmenin kendileri 

arasında bir uyuşmazlık bulunmaktadır, hem de bu ikisinden ilkiyle genel özentili felsefeciler 

ifadesi arasında bir uyuşmazlık bulunmaktadır. Bunlara ek olarak önemli bir müphemiyet, 

özentili felsefecilerin ve felâsifenin büyüklerinin karşısında anılan bilinçli ve inançlı 

çoğunluğun kimler oldukları ve onların içinde filozof kimliğiyle birinin bulunup 

bulunmadığıdır. Fakat burada büyük filozofların bilinçli ve inançlı insanlar arasında 

sayılmamış olmalarının makul olan seçenek olduğunu belirtmek gerekmektedir. Nitekim 

Gazzâlî’nin büyük filozoflardan biri olduğunu söylediği Aristoteles’in kıdem-i âlem görüşü, 

İbn Sînâ başta olmak üzere birçok filozofun görüşünün temelinde yer almaktadır. Buna göre 

bu ikinci gerekçede Gazzâlî’nin haklarında sitemde bulunduğu felsefe özentilerinin kimler 

olduğu konusunda ve felâsifenin tümünün imanın dışında bulunup bulunmadığı meselesinde 

bir müphemiyet bulunmaktadır. 

Burada Gazzâlî’nin, felâsifenin tahkik ehlinden olmayan bazı akranları için dini 

samimiyetsizlik yakıştırmasını kullanıyor olması, bazı araştırmacıların İslâm filozoflarında bir 

tür dini ikiyüzlülük veya takiyye aramalarına ya da Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozofların aslında 

ibadetlerin kapsamını halkla sınırladıklarını düşünmelerine neden olmuştur. Mesela Leo 

Strauss, Oliver Leamann ve Ahmet Arslan’nın bazı tahlillerinden böyle bir mana tazammunu 

hissedilmektedir.164 Ahmet Arslan İbn Sînâ’nın namaz ibadetinin gereklilik kapsamı 

konusunda felsefi seçkinlerle sıradan insanları ayırdığını ve felsefi seçkinlerin namaz 

ibadetinden muaf oldukları görüşüne sahip olduğunu açıkça belirtmekte ve bu iddiasını 

filozofun bazı metinlerindeki tahlillerle kanıtlamaya çalışmaktadır.165 Gazzâlî’nin muğlak 

yakıştırmasından ilham alan söz konusu değerlendirmelerin isabetli olmadıklarını belirtmek 

gerekmektedir.166 Mesela Ahmet Arslan’ın bu yorumu ile İbn Sînâ’nın müstakil olarak namaz 

                                                             
163 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 61. 
164 Bkz. Oliver Leamann, Ortaçağ İslâm Felsefesine Giriş, çeviren: Turan Koç, İstanbul: İz Yayıncılık, 2002, s. 
317; Ahmet Arslan, ‘İbni Sînâ ve Spinoza’da Felsefe-Din İlişkileri’, İslâm Felsefesi Üzerine içinde, s. 103, 105, 
106-107 ve 113. 
165 Arslan, ‘İbni Sînâ ve Spinoza’da Felsefe-Din İlişkileri’, İslâm Felsefesi Üzerine içinde, s. 103, 105, 106-107 
ve 113. 
166 Burada Ahmet Arslan’ın söz konusu iddiasına yer vermekte yarar vardır. Bu araştırmacıya göre, İbn Sînâ, 
seçkin-sıradan ayrımıyla, felsefede derinleşen seçkinlerin gerçekten de ibadetlerden, sözgelimi namaz 
ibadetinden, muaf olabilecekleri kanısında olduğunu öne sürmektedir. Buna göre din ve ibadetler gerçekte halk 
yığınları (avam) için, felsefe ise seçkinler içindir ve “filozof isterse dinden müstağni kalabilir, hatta onun için bu 
zorunludur”. Bu konuda filozofun el-Adhaviyye fî’l-Meâd’taki kelam ve Müslüman tenasühçülük karşıtı seçkin-
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hakkında kaleme aldığı risalede söyledikleri birbirine aykırıdır. Çünkü filozofumuz 

mevzubahis olan risalesinde, namaz ibadetinin tüm insanlara yönelik lüzumunda herhangi bir 

tevilin söz konusu olamayacağını belirtmektedir.167 Ayrıca Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-

Dalâl’de, felsefeyle meşgul olup da dini itikadı ve ahvali iyi olan insanların varlığını kabul 

etmektedir.168 “Üç mesele”nin ele alındığı sonraki bölümler içerisinde zaman zaman takiyye 

sorunu tekrar gündeme geleceğinden ve oralarda daha geniş tahliller yapmak gerekeceğinden 

şimdilik bu konuyu o bölümlere bırakabiliriz. 

Buradaki tahlillerimizin gösterdiği neticeye göre İbn Sînâ, Gazzâlî’nin işarette 

bulunduğu özentili insanların içerisinde bulunmamaktadır. Oysa Gazzâlî özellikle bu 

filozofun felsefi görüşlerini mesele edinmektedir. Tehâfüt yazarının kendi akranlarıyla burada 

kastettiği özentili insanların Bâtıniyye’den olmaları mümkündür. Nitekim bir sonraki 

gerekçemiz bu dini veya siyasi taifeyle ilgilidir ve evâmir-i dîniyeyi bunlardan bir grubun 

küçümsemiş olmaları ve onların bu konuda eski büyük filozoflara dayanmış olmaları kuvvetle 

muhtemeldir.169 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl adlı eserinde bu yönde bir işarette 

bulunmaktadır. İhvân-ı Safâ’nın risalelerini okuyan insanlar dinle ilgili olumsuz kabuller 

kazanmaktadırlar.170 Böylece Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’yi yazma gerekçelerinden 

ikincisini burada ortaya koymuş bulunuyoruz. Gazzâlî’nin bizzat kendi ifadesine göre, bu 

düşünürün zamanında yaşamış ve tahkik ehlinden olmayan bazı felsefe takipçileri eski Yunan 

filozoflarının isimlerini kullanarak ve Fârâbî ile İbn Sînâ’nın eserlerini okuyarak İslâm’ın 

esaslarına aykırı bir takım görüşler edinmekte, kendilerinin bu görüşlerinde kesin delillere 

dayandıklarını iddia etmekte, ayrıca dinin öngördüğü bazı emir ve yasakların kapsamının halk 

yığınlarıyla sınırlı olduğunu öne sürmektedirler. Gazzâlî bu insanların varlığına şahit olunca 

Tehâfütü’l-Felâsife’yi yazmak konusunda kendisini görevli görmüştür. 

 

                                                                                                                                                                                              
sıradan ayrımını, diğer eseri olan Kitâbü’n-Necât’ın sonundaki nübüvvet ve namaz değinilerine bağlayan Ahmet 
Arslan, buradan seçkinlerin dinsel ritüellerden muaf olduğu sonucunu çıkarmaktadır. Bu araştırmacı daha sonra 
İbn Sînâ’nın bu iddiasının Gazzâlî’yi kışkırttığını belirtmektedir. Aynı yerlere biz baktığımızda, aynı sonuca 
ulaşamadık. İbn Sînâ, herhangi bir şekilde ibadetlerden muaf bir akli seviyeden söz etmemekte, aksine 
ibadetlerin her seviyede zorunlu olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Ahmet Arslan’ın iddiası için bkz. t Arslan, 
‘İbni Sînâ ve Spinoza’da Felsefe-Din İlişkileri’, İslâm Felsefesi Üzerine içinde, s. 103, 105, 106-107 ve 113. İbn 
Sînâ’nın felsefi seçkinlerin ibadetlerle ilişkisini ortaya koyduğu açık bir değini için bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ 
Metafizik II, s. 191-194. 
167 İbn Sînâ, ‘Namaz Risalesi’,  1- Ölüm Korkusundan Kurtuluş Risalesi 2- Namaz Risalesi içinde; çeviren: M. 
Hazmi Tura, y.y., Orhan Mete ve Ortağı Kolektif Şirketi, 1959, s. 33-35.  
168 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 91. 
169 Bkz. Avni İlhan, “Bâtıniyye”, DİA, c. V, s. 194. 
170 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 100-107. 
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1.2.3. Bâtınîler (Ta’lîmiyye) Hâdisesi   

Yukarıdaki Nizâmiye medreseleri temasımızda ortaya koyduğumuz üzere Tehâfütü’l-

Felâsife’nin kaleme alınma koşulları ile Nizâmiye medreselerinin kurulma şartları ve bu 

eğitim öğretim kurumlarının İslâm tarihinde üstlendikleri misyon arasında önemli bir 

münasebet bulunmaktadır.171 Bir anlamda Tehâfütü’l-Felâsife’nin yazılma serüveni, Bâtınî 

hareketin toplumsal mevcudiyet şartlarının sağladığı bir ortamda meydana gelmiştir. Nitekim 

Gazzâlî de el-Münkizü mine’d-Dalâl adlı eserinde bu noktaya dikkat çekmekte ve söz konusu 

toplumsal hareketin hakikat iddialarını incelemek durumunda kaldığını belirtmektedir.172 

Tehâfütü’l-Felâsife’de doğrudan Bâtınîler’den bahsedilmemekle beraber burada bu 

siyasi düşüncenin varlığıyla Gazzâlî’nin felâsifeyi eleştirisi arasında bir irtibat kurmak 

istememizin ve Bâtınîlerin mevcudiyetinin Tehâfüt’ün yazılma gerekçelerinden biri olduğunu 

söylememizin nedeni, düşünürün Ta’lîmiyye olarak andığı bu fırkayla felsefi düşünce 

arasındaki münasebetlerdir. Gazzâlî’ye göre, âlemin kıdemi meselesinde, haşri cismânînin 

reddedilmesinde ve nübüvvet kurumunun inkârında Bâtınîler, kendilerinden önce yaşamış 

önde gelen filozoflara dayanmaktadırlar ve bu konuda onlarla görüş birliği içerisindedirler.173 

Farouk Mitha’ya göre Tehâfütü’l-Felâsife içerisinde “üç mesele”de İslâm filozoflarının 

küfürle itham edilmeleriyle Bâtnîlerin bu fikirleri arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır.174 

Tekrar bir önceki gerekçeyi hatırladığımızda, yani Gazzâlî’nin akranlarından olup da 

felsefeyle ilgilenen; ama halkı küçümseyerek dindeki ritüellerin onlar için uydurulmuş 

yalanlar olduklarını öne süren bir çevre etkeninin mevcudiyetini göz önünde 

bulundurduğumuzda Bâtınîler hadisesi daha anlamlı olmaktadır. Çünkü Gazzâlî’nin 

çağdaşları arasında tanınmış herhangi bir filozof bulunmamaktadır ve Tehâfütü’l-Felâsife’de 

görüşleri eleştirilen İbn Sînâ’nın da din ve dini ritüellerle ilgili böyle olumsuz bir tasarrufu 

mevzubahis değildir.175 Buna göre İhvân-ı Safâ risaleleri ve Yeni-Eflâtuncu filozofların 

eserlerine dayanan, bu filozofların eserleriyle kendi fikirlerini temellendirmeye çalışan 

Bâtınîler, İslâm Ehlisünnet’inin anladığı manada bir nübüvvet kurumunun varlığını kabul 

etmemekte, âlemin yaratılmamış (ezeli) ve kıyametle sona ermeyecek bir varlık olduğunu öne 

sürmekte, ayrıca uhrevi hayatın varlığını reddederek bu dünyada yapılması emredilen namaz 

                                                             
171 Bkz. Özaydın, ‘Hasan Sabbâh’ md., DİA, s. 347-349. 
172 Bkz. Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 108-109. 
173 Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, New York: The Institute of Ismaili Studies, 2001, s. 45-50. 
174 Mitha, a.g.e., s. 45. 
175 Mahmut Kaya, ‘Tehâfütü’l-Felâsife’ md., DİA, c. XXXX, s. 313. 
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ve oruç gibi ibadetleri, kaçınılması emredilen zina vb. yasakları farklı tarzlarda 

yorumlamaktadırlar.176 Mahmut Kaya’ya göre bu durum göz önünde bulundurulduğunda, 

Gazzâlî’nin akranlarından olup da dini ve onun öngördüklerini küçük gören felsefecilerden 

maksadın İsmâilî gelenekten gelen bu Bâtınîler olması gerekmektedir.177 Nitekim Gazzâlî, 

Fedâihü’l-Bâtıniyye adlı eserinde, onların nübüvvet, din, ibadet, âlem, kıyamet ve haşir 

konularındaki bu fikirlerini zikretmekte,178 ayrıca onları küfürle itham etmektedir.179 Her ne 

kadar Gazzâlî’nin el-Münkizü mine’d-Dalâl’deki anlatımında Bâtınilerin varlığını fark etme 

ve onların eserlerini okuma süreci felâsifenin durumundan sonraya aitmiş gibi görünse180 ve 

düşünür bu eserinde felâsifeyi yeniden küfürle itham etmiş olsa bile181 Tehâfütü’l-Felâsife’nin 

başındaki dini samimiyetsizlik nitelemesinin Bâtınîlere atıfta bulunduğunu kabul etmek 

gerekmektedir. 

İlk defa Gazzâlî tarafından kullanılmış olan Ta’lîmiyye isimlendirmesi ile işarette 

bulunulan Bâtınî hareketi çevresinin daha ziyade Hasan Sabbâh’ın başlarında bulunduğu 

Nizârî İsmâilîleri olduğunu belirtmek gerekmektedir.182 Çünkü Gazzâlî’nin yetişkin 

dönemlerinde ve Nizâmiye’de ders verdiği yıllarda etkin olan Bâtınîler bunlardır. 

Nizâmülmülk’ün, Büyük Selçuklu sultanı Sultan Melikşah’ın, üç ayrı Büyük Selçuklu 

vezirinin öldürülmelerinden ve birçok suikastten bunlar sorumlu tutulmakta, dönemin siyasi 

kargaşa ortamında öncelikle Alamut kalesini merkez edinmiş bu taifeden korkulmaktadır.183 

Nitekim Gazzâlî, Bâtınîler’in çeşitli etki yollarını ve görüşlerini anlattığı eserinde Mısır 

merkezli Fâtımî İsmâilîlerinin eserlerine de atıfta bulunmaktadır;184 ama esas itibariyle bu 

eser Hasan Sabbah’ın yazılarına dayanmakta olan ve bu siyasi lidere karşı yazılmış bir 

eserdir.185 Buna göre, Hasan Sabbah ile Kahire merkezli Fâtımî İsmâilîlerinden kopmuş 

bulunan ve yeni dava olarak nitelendirilen Ta’lîmiyye veya Nizârî İsmâilîleri, kendi aykırı 

görüşlerini felsefeyle teminat altına almaya çalışmakta ve davetlerini bu şekilde kabul edilir 

kılmaya uğraşmaktadırlar. Nitekim Gazzâlî’nin el-Kistâsü’l-Müstakîm, Mi’yârü’l-İlm, 

Mihakkü’n-Nazar ve el-Münkizü mine’d-Dalâl’de sofistik yöntem isimlendirmesiyle sürekli 

                                                             
176 İlhan, ‘Bâtıniyye’ md., DİA, s. 191-192. 
177 Kaya, ‘Tehâfütü’l-Felâsife’ md., DİA, s. 313. 
178 Gazzâlî, Fedâihü’l-Bâtıniyye; tahkik: Abdurrahman Bedevi, Kahire: ed-Dârü’l-Arabiyye, 1964, s. 38-54. 
179 Gazzâlî, Fedâihü’l-Bâtıniyye, s. 153-155. 
180 Bkz. Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 108-109. 
181 Bkz. Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 96-98. 
182 Mustafa Öz, ‘Ta’lîmiyye’ md., DİA, İstanbul: 2010, c. XXXIX, s. 549. 
183 Daftary, İsmaililer, s. 390-391. 
184 Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, s. 43. 
185 Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, s. 19-21; Daftary, İsmaililer, s. 406-407. 
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atıfta bulunduğu akıl yürütme ve felsefi kandırma tarzı bunlara aittir. Çünkü bu örnek 

eserlerinde yazar, sofistik meselelerde sürekli olarak Bâtınîlerin fikirlerinden misaller 

vermektedir.186 

Buradaki tahlillerimize göre, miladi dokuzuncu asırda (Hicri III. yüzyıl) ortaya çıkan 

ve miladi on birinci yüzyılda (Hicri V. yüzyıl) Mısır’daki Fâtımî devleti ve Alamut 

merkezindeki Nizârî İsmâilîleri ile Müslüman coğrafya üzerinde bir takım siyasi ve dini 

etkilerde bulunan İsmâilî geleneğin varlığı, Tehâfütü’l-Felâsife’nin yazılma gerekçelerinden 

biridir. Gazzâlî, Bâtınî düşünürlerin otoritelerini kullandığı felâsifenin kusurlarına işaret 

etmekle bu siyasi ve dini taifenin etkinlik alanını zayıflatmayı hedeflemektedir. Aynı 

zamanda bundan önceki gerekçede işarette bulunulan ve dini küçümsemek üzere bir tavır 

birliği olarak göründüğü öne sürülen özentili felsefecilikten kasıt da yine Bâtınî hareketi 

içindeki bazı düşünürlerdir.187 

1.2.4. İslâm Kelamcıları ile Felâsife Arasındaki Mesleki Çatışmaların Yoğunluğu 

Farouk Mitha, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’yi yazma gerekçelerinden bir tanesinin 

ulemanın İslâm toplumundaki otoriter konumunun felâsifeye karşı korunması olduğunu 

belirtmektedir. Buna göre Abbasi hilafetinin, Büyük Selçuklu Devleti’nin ve Nizamiye 

medreselerinin bir parçası olarak Gazzâlî aslında şeriat adına ulemanın otoriteryenliğiyle ilgili 

bir mücadelenin de içindedir ve Tehâfütü’l-Felâsife’yi bu mücadeleden ayrı düşünmemek 

gerekmektedir.188 Frank Griffel’in belirttiği üzere Gazzâlî’nin hocası Cüveynî’nin İbn Sînâ’ya 

ait bilimsel kanıtlama teorisine gösterdiği saygıyı ve onu çürütme kaygısını göz önünde 

bulundurduğumuzda189 burada ulemanın otoritesinin ne denli önemsendiğini daha iyi 

anlayabiliriz. Nitekim İbn Sînâ’nın eserlerinde islâm kelamcılarına yöneltilmiş olan güçlü 

eleştirilerin varlığı ve Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de kelamcılar lehine konuşuyor olması 

vakıası bunun bir delilidir. 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de görüşlerini eleştirdiği filozof İbn Sînâ, kendi 

eserlerindeki İlâhiyat bahislerinde İslâm kelamcılarının hudûs delillerini önemli gerekçelerle 

eleştirmekte ve çürütmeye çalışmaktadır. Önce yukarıdaki Nizamiye medreseleri 

                                                             
186 Bkz. Gazzâlî, el-Kistâsü’l-Müstakîm; tahkik: Viktor Şalhat, Beyrut: el-Mektebetü’ş-Şarkiyye, 1986,  s. 72-86; 
a.mlf., Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 177, 182; a.mlf., Mihakkü’n-Nazar, s. 105-107; a.ml., el-Münkizü 
mine’d-Dalâl, s. 111-115. 
187 Kaya, ‘Tehâfütü’l-Felâsife’ md., s. 313. 
188 Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, s. 12. 
189 Bkz. Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 29-30. 
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temasımızda, sonra burhân teorisi çerçevesinde yaptığımız tahlillerde görüldüğü üzere, İbn 

Sînâ’nın bu eleştirilerinin ve yeni bilimsel kanıtlama teorisinin İslâm kelamcıları açısından 

doğurduğu toplumsal etkinlik mahsurlarını incelemek gerekmektedir. İslâm kelamcılarının 

özellikle Allah’ın sıfatları ve Allah-âlem münasebetleri konusunda hudus deliline dayanarak 

ortaya koydukları düşünceler, İbn Sînâ’ya göre Allah’ın varlığını ve birliğini yadsımayı 

gerektirecek düşüncelerdir. İslâm kelamcıları Allah’ın kendi zâtına göre muayyen bir vakit 

bekledikten sonra yaratmaya başladığını ve O’nun bilgisinin sonradan olanların (havâdis) 

etkilerinden hali kalmadığını öne sürmekle aslında O’nun ulûhiyetini tatil etmekte ve Allah’ı 

sonradan olan insanlara benzetmiş olmaktadırlar. Böylece hudûs delili, Allah’ın zâtındaki 

kendine has vasıfları izah edip ortaya koyacağına, bunun yerine O’nun zâtını daha anlaşılmaz 

kılmaktadır.190 Hem hudûs delilinin neden olduğu felsefi güçlükler hem de özel olarak ahvâl 

nazariyesinin neden olduğu felsefi güçlükler İbn Sînâ’nın gözünden kaçmamakta ve filozof 

bunlara ayrıntılı bir tarzda işarette bulunmaktadır. Daha önce biraz değinmiş olduğumuz bu 

hususun örnekleri bundan sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ortaya konulacaktır. 

Burada tekrar etmemiz gereken bir nokta, İbn Sînâ’nın bilfiil Mutezile ismini telaffuz ederek 

Kitâbü’t-Ta’lîkât adlı eserinde uzun uzun kelamcıların hudûs delillerini ve bunun 

uygulamalarını eleştirmektedir.191   

İbn Sînâ’nın felsefi kimliğiyle İslâm kelamcılarına yapmış olduğu bu eleştiriler söz 

konusu din bilginlerinin toplumsal etkinliklerini zayıflatmış olmalıdır. Bu nedenle Bâtınîler 

de İslâm kelamcılarına karşı felâsifeye dayanmayı tercih etmişlerdir. Nitekim Gazzâlî, burhân 

teorisine atıfta bulunarak kesin akli delillerle dini inanç unsurlarının reddedilmiş olduğu 

iddiası ile aslında İslâm kelamcılarının toplumsal etkinliklerinin ne denli zayıflamış olduğunu 

ve onu tekrar elde etmeyi amaçladığını göstermiş olmaktadır. Çünkü Gazzâlî, kesin akli 

gerekçelere dayandıklarını söyleyen bazı akranlarının bu şekilde insanları etkilediklerini kabul 

etmektedir.192 Bu meyanda Tehâfüt yazarı, dinin doğru yorumunu yapan İslâm kelamcıları 

adına hem mesleki hem de dini bir savunmada bulunmayı görev telakki ettiğini de açıkça 

zikretmektedir.193 Buna göre Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl adlı eserinde felâsifeyi hala 

tekfir etmekle ve burada felsefenin gayesi ve sınırları hakkında kelamcı bir tespitte 

bulunmakla doğru din yorumunu yapanların otoritelerini koruma konusunda kararlı olduğunu 
                                                             
190 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 43 vd; a.mlf.,  Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 124; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 
2, s. 114-115; a.mlf., Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 374 vd. 
191 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 145-464. 
192 Gazzâlî, FT (TF), s. 1-5. 
193 Gazzâlî, FT (TF), s. 3. 
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göstermektedir.194 Bu durum aslında zaman zaman aynı konularda düşünen ve konuşan 

felâsife ile Gazzâlî’nin taraf olduğu İslâm kelamcıları arasında mesleki bir çatışmanın var 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’de filozofların matematik, 

mantık ve astronomi gibi sahalardaki görüşlerine saygı göstererek bunları İlâhiyattan 

ayırmakla muarızlarına kelamın mesleki alanından uzak durmayı önermiş olmaktadır.195 

Tehâfüt yazarı bu mesleki çatışmayı kendi serüveninde dinin doğru yorumunun savunulması 

ve insanların yoldan çıkarılmalarının engellenmesi olarak anlamlandırmaktadır.196 

Sonraki bölümde ayrıntılı bir tarzda ortaya konulacağı üzere sözgelimi Gazzâlî’nin 

âlemin kıdemi meselesinde İbn Sînâ’nın “kıdem” ve “hudûs” tanımları yerine kelamcıların 

“kıdem” ve “hudûs” tanımlarını, filozofun tahlillerinin yanlış anlaşılması pahasına 

kullanmakla aslında felâsifenin İlâhiyat alanında ehliyetli olmadıklarını göstermek 

istemektedir. Müellifin başka bazı eserleri için farklı durumlar geçerli olmakla beraber 

Tehâfütü’l-Felâsife’de böyle bir mesleki çatışmanın iş başında olduğunu tespit etmek 

gerekmektedir. Buna göre Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’yi yazma gerekçelerinden bir 

tanesi İbn Sînâ felsefesi örneğinde felâsifenin toplumsal konumunun İslâm kelamcılarının dini 

otoritelerini tehdit ediyor olması veya kendi döneminde müellifin durumu böyle telakki 

etmesidir. O dönemde İslâm kelamcılarının ulema sınıfını oluşturanlar olarak otorite 

kimliğinden indirilmemeleri gerekmektedir ve bu amaç da söz konusu eser için önemlidir. 

1.2.5. Gazzâlî’nin Kariyer Yapma Arzusu 

Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl adlı eserinde çocukluğundan itibaren arzusunun ve 

hedefinin her yönden, akli ve kalbi bakımdan kesin olan hakikate erişmek olduğunu ve hayatı 

boyunca bu uğurda çalıştığını anlatmaktadır.197 Düşünürümüzün bazı eserlerini bu amaca 

matuf bir tarzda yorumlamak için yeterince kanıt bulunabilmekle beraber Tehâfütü’l-

Felâsife’yi bu uğurda kaleme alınmış bir kitap olarak nitelendirmek mümkün değildir. 

Açıkçası yukarıdan beri işarette bulunduğumuz gerekçelerin yanı sıra Gazzâlî’nin 

biyografisindeki siyasi ayrıntılar bu tespitte bulunmamızı icap ettirmektedir. Çünkü 

Nişabur’daki eğitiminin ardından oradaki medreseye baş müderris olamayan Gazzâlî önce 

Büyük Selçuklu başkenti Isfahan’daki ordugâha gelerek ömrünün dört yılını burada Sultan 

Melikşah ve Nizâmülmülk ile geçirmekte, sonra Bağdat Nizamiyesinin baş müderrisi 
                                                             
194 Bkz. Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 86, 96. 
195 Gazzâlî, FT (TF), s. 6-8. 
196 Aydınlı, Gazâlî: Muhafazakar ve Modern, s. 24, 29. 
197 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 70. 
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olmakta, bundan sonra da hilafet ve saltanat mücadelelerinde bir çeşit siyasi arabuluculuk 

görevini üstlenmektedir.198 Nitekim İlhan Kutluer’in ve Yaşar Aydınlı’nın Tehâfütü’l-

Felâsife’nin bir politikanın veya projenin parçası olarak kaleme alındığı yorumunda 

bulunmalarının ortak gerekçesi budur.199 

Gazzâlî, Bağdat’tan ayrılmadan önce Büyük Selçuklu Devleti başveziri 

Nizâmülmülk’ün programında bir yer işgal etmektedir ve bu düşünürü siyasi münasebetlerden 

ayrı düşünmenin bir gerekçesi bulunmamaktadır. Nitekim Gazzâlî’nin ordugâha gelişinde de, 

bundan sonra Bağdat Nizamiye’sinin başmüderrisi olarak tayin edilişinde de Nizâmülmülk’ün 

dikkatini çekişi önemlidir.200 Çünkü birer vakıf olarak kurulmaları özel bir politik hesabın 

ürünü olan medreselerin Nizâmülmülk’ün kendi tasarrufuna olan mutlak bağlılıkları, buralara 

atanan ulemanın siyasi çevrede gözde kişiler olmalarını gerektirmektedir.201 Buna göre 

Gazzâlî’nin makam ve mevki arzusuyla bir takım siyasi ve ilmi münasebetler kurduğu inkâr 

edilemez bir vakıadır. Nitekim Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl’de bunu açıkça dile 

getirmekte ve Bağdat’ta bulunduğu yılların sonunda geçirdiği tereddütlerin ardından buradan 

ayrılmak istediğinde makam ve mevki arzusunun onu rahat bırakmadığını, sürekli kararsızlığa 

ittiğini belirtmektedir.202 Tehâfütü’l-Felâsife, düşünür Bağdat’tan ayrılmadan önce kaleme 

alındığına göre bu esnada da makam ve mevki arzusunun işbaşında bulunduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Muhammed Âbid el-Câbirî de böyle düşünmekte ve Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-

Felâsife’yi bir takım politik münasebetlerin içinde yazdığını ifade etmektedir.203 

Burada Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’yi kaleme alırken birçok gerekçenin yanı sıra 

kişisel bir gerekçe olarak makam ve mevki arzusunun da etkisinde hareket ettiğini belirtmek 

gerekmektedir. Bu düşünür Bağdat’tan ayrılıp da artık makam ve mevki arayışlarından ve bu 

yöndeki ilişkilerinden azade kaldığında bile felâsifenin bir takım sapkınlıklara ve tekfir 

edilmesi gereken görüşlere sahip bulunduklarını ifade eden bir takım eserler kaleme almış 

bulunmaktadır. Fakat bu eserlerdeki işaretin de Tehâfüt metnini anlamlı kılan diğer 

gerekçelerle irtibat halinde olduğunu ve eserin ilk kaleme alınışı esnasında var olan ruh halini 

yok etmediğini söyleyebiliriz. 

                                                             
198 Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 27, 35, 38. 
199 Bkz. Kutluer, ‘Gazzâlî’nin Felsefi Serüveni’, s. 405; Aydınlı, Gazâlî: Muhafazakar ve Modern, s. 60, 123. 
200 Çağrıcı,‘Gazzâlî’ md., DİA, İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası, 1996, c. XIII, s. 491. 
201 Bkz. Mitha, al-Ghazâlî and the Ismailis, s. 9-10. 
202 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 127-128, 153-154. 
203 el-Câbirî, Arap-İslâm Aklının Oluşumu, s. 322-323. 



 

 

46

1.2.6. Gazzâlî’nin Dikkat Çektiği Bir Nokta Olarak Güç-Hakikat İlişkisi 

Bizim Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’yi kaleme alma gerekçeleri arasında 

bulunduğunu düşündüğümüz bir neden de, bu düşünürün bir eserinde fark ettiğimiz güç-

hakikat ilişkisi üzerine söylenilenlerdir. Aslında bu gerekçe de diğer gerekçelerle irtibat 

halindedir ve onlardan bağımsız düşünülmemelidir. Ayrıca Tehâfüt yazarı bizim ‘güç-hakikat’ 

ilişkisi olarak resmettiğimiz düşüncesini bu isimlendirmeyle ifade etmemektedir. Fakat biz 

onun bu konudaki görüşünün de Tehâfütü’l-Felâsife’nin anlaşılması için manidar olduğunu 

düşünüyoruz. 

Gazzâlî, el-İktisâd fî’l-İ’tikâd adlı kelami eserinde yer alan ikinci mukaddimede, 

insanların doğru bir inanca yatkınlık ve onu edinmeyi isteme konusundaki iyi niyetlilik 

bakımından dört sınıfta ele alınabileceklerini belirtmektedir. Bu sınıflardan birincisinde 

bulunan insanların yatkınlıkları ve iyi niyetleri hakikat merakı tarafından tayin edildiğinden 

söz konusu insanlar, bir şeyi doğru olarak kabul ederlerken öncelikle onun kanıtlanmasını 

talep ederler. Bu insanlar, bir şey kendilerine kanıtlandığında inat etmeksizin ve direnç 

göstermeksizin bunun doğru olduğuna inanır ve onu benimserler. Dört sınıf içerisinde nüfus 

yoğunluğu bakımından dünyada en az bulunan insan karakteri bu birinci sınıfın insan 

karakteridir ve bunlar dünyada sayıca çok azdırlar. Gazzâlî’ye göre dünyada sayıca en çok 

olan insan tipi ikinci sınıfta bulunan insanlarınkidir. Düşünüre göre dünya insanlarının 

çoğunluğunu oluşturan bu sınıfın insanları, güçlü ve başarılı gördükleri başka insanların 

doğrularını doğru olarak benimsemeye eğilimlidirler. Yani bu insanlar için güçlü insanların 

veya toplulukların sahip oldukları fikirler haklılık ve doğruluk için ayrıcalıklı bir konuma 

sahiptir ve olması gerekenler en iyi bunlardan edinilebilir. Buna göre, diğer üç sınıfa göre 

büyük bir nüfus yekûnu oluşturan insanların ortak tavır alış tarzına göre güçlü ve başarılı olan 

topluluklar ve fikirler haklı olmakta, onlar hakikatin ölçüsü olarak itibar görmektedirler.204 

Gazzâlî’nin yaptığı dörtlü sınıflamada bizim için önemli olanı bu ilk ikisidir. Tehâfüt yazarı, 

bu ikinci sınıfı örneklendirirken sonradan Müslüman olan insan bireylerinden ve 

topluluklarından söz eder. Gazzâlî’ye göre sonradan Müslüman olan insan bireylerinin ve 

topluluklarının büyük bir bölümü, Müslümanların savaşlardaki başarı ve üstünlüklerinden 

etkilendikleri için din değiştirmiş ve ihtida etmişlerdir. Bu nedenle ve sadece bu anlamda 

İslâmiyet kılıçların gölgesi altında yayılmaktadır. Gazzâlî, akılları gözlerinde olan bu ikinci 

                                                             
204 Gazzâlî, el-İktisâd fî’l-İ’tikâd, s. 74-75. 
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sınıf insanları etkilemek için öncelikle bilginin değil gücün gerekli olduğunu öne 

sürmektedir.205 

Gazzâlî’nin aktardığımız bu düşüncesi önemlidir. Çünkü burada güçlü ve başarılı 

olmakla hakikate veya doğru bilgiye sahip olmak arasında bir münasebet kurulmakta ve bu 

münasebet yeryüzü insanlarının çoğunluğuna teşmil edilmektedir. Bu düşünür, “üç mesele” 

özelinde sonraki bölümlerde görüleceği üzere Tehâfütü’l-Felâsife’de, kendisini, hakikatin ne 

olduğuna değil ne olmaması gerektiğine adamış bulunmaktadır ve kitabın ortak temasına göre 

felâsifenin bilgi konusunda ayrıcalıklı olmaması, dini konularda yanlış yollarda bulunuyor 

olması gerekmektedir. Gazzâlî bu eserdeki niyetinin tutarlı bir görüş ortaya koymak 

olmadığını, bunun yerine amacının felâsifenin sistemindeki çelişkileri ve kusurları bulup 

çıkarmak olduğunu açıkça dile getirmektedir.206 Nitekim hem eserin bu niyetinden dolayı hem 

de benimsenen yöntem nedeniyle İbn Rüşd, Tehâfütü’l-Felâsife’nin bilimsel kanıtlama 

yöntemini kullanmadığını ifade etmektedir.207 Gazzâlî’nin muarızlarının tutarsızlıklarını 

ortaya koymak kaygısıyla neden böyle bir yöntemi benimsemiş olduğu sorulduğunda, aynı 

düşünürün hakikati kabul etmek bakımından insanlar için yaptığı tasnif anlamlı olmaktadır. 

Buna göre Gazzâlî, daha tutarlı göründüğünü öne sürerken muarızının çelişkilerini daha çok 

ortaya koyanın daha güçlü ve başarılı, dolayısıyla daha doğruya sahip olduğunu düşünen 

insanların bu dünyada çoğunluğu oluşturduğunu bildiği için eserini hakikate matuf bir gaye 

etrafında örgütlememiştir. Nitekim düşünür, eserin ilk meselesinde felâsifenin de karşı çıktığı 

metafiziksel meselelerde muarızlarına ancak akli zorlamaları bunlar aleyhine kullanarak üstün 

gelebildiklerini haber vermekte ve bir amacının da bunu göstermek olduğunu belirtmektedir. 

Yani felâsife arasında da makbul olan yöntem, muarızın akli kusurlarını daha fazla ortaya 

çıkararak ona üstün gelme yöntemidir.208 Biz, eserin içinden verdiğimiz bu örneğin, 

Gazzâlî’nin güç-hakikat konusundaki kendi kabulünü gözetmiş olduğunun bir delili olduğunu 

düşünüyoruz. Yani Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’de muarızlarının aleyhine konuşurken 

başarılı göründüğü ölçüde tutarlı ve doğru bilgiye sahip olduğunun düşünüleceği kabulünü 

göz önünde bulundurmaktadır. 

Burada bizim tahlilimize göre, Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife adlı eseri yazarken önceki 

beş nedenin etkisinde olduğu ölçüde muarızın eksikliklerini göstermeyi gözetme yönteminde 

                                                             
205 Gazzâlî, el-İktisâd fî’l-İ’tikâd, s. 75-76. 
206 Gazzâlî, FT (TF), s. 46-47. 
207 İbn Rüşd, Tehâfütü’t-Tehâfüt, c. I, s. 59. 
208 Gazzâlî, FT (TF), s. 22. 
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güç-hakikat münasebetinin etkisindedir. Buna göre, bu düşünürün başka bir eserinde güçlü 

olmakla hakikate sahip olmak arasında kurduğu ve daha çok diğer şahısları ilgilendiren 

münasebet, Tehâfütü’l-Felâsife adlı metnin yazılma gerekçelelerinden bir tanesidir. Böylelikle 

burada ortaya koyduğumuz ve tahlil ettiğimiz altı gerekçe sayesinde Tehâfütü’l-Felâsife’nin 

hangi gerekçelerle kaleme alınmış olduğu sorusunu cevaplandırmış olduğumuzu 

düşünüyoruz. 

1.3. Gazzâlî Düşüncesi ve Tehâfütü’l-Felâsife 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’yi yazma gerekçelerinden sonra düşünürümüzün genel 

düşüncesiyle bu eserin muhtevası arasındaki münasebetlere değinmek gerekmektedir. Bunun 

bir nedeni, Gazzâlî düşüncesi açısından Tehâfüt metninin durduğu yeri tespit edebilmektir. 

İkinci bir neden ise, Gazzâlî’nin farklı eserlerinde bulunan muhtevaların Tehâfütü’l-

Felâsife’nin muhtevasıyla uyuşmuyor oluşundaki düşünsel gerekçeyi bulma gereksinimidir. 

Bu bağlamda öncelikle Gazzâlî düşüncesini ortaya koymak ve bu düşünce açısından Tehâfüt 

metninin yerini tayin etmek, sonra düşünürün başka eserlerindeki farklı muhtevalara işarette 

bulunmak yerinde olacaktır. Bundan sonra Gazzâlî düşüncesi ve Tehâfütü’l-Felâsife üzerine 

yapılmış bazı çağdaş yorumları değerlendirecek ve bir neticeye varacağız. 

Gazzâlî’nin kendi düşüncesini doğru okuyabilmek için düşünürümüzün bir tarafa karşı 

kaleme almadığı eserlerden hareket etmek gerekmektedir. Çünkü Tehâfüt müellifi, birçok 

eserini yanlış yolda bulunduklarına veya sapkın olduklarına kanaat getirdiği fikri çevrelere 

karşı kaleme almış bulunmaktadır. Bir tarafa karşı kaleme alınmış eserlerde yazar için önemli 

ve öncelikli olan, muarızlarının fikri mağlubiyetidir. Bu mağlubiyet, yukarıda değindiğimiz 

güç-hakikat ilişkisi çerçevesinde anlamlıdır. Bunun dışında müellif bu tür eserleri arasında 

düşünsel bir devamlılık veya tutarlılığa dikkat etmemektedir. Temel çerçevemiz Tehâfüt 

metni olduğundan, bu eserin muhtevasında yer alan meseleleri ilgilendiren bir Gazzâlî 

düşüncesi tespitinde bulunmamız icap etmektedir. Başka türlü bir sorunumuz olmaksızın 

Gazzâlî düşüncesinin durumunu tespit etmeye kalktığımızda çalışmamızın sorun 

bağlamlarımdan kopmuş oluruz. 

Gazzâlî düşüncesine esas manasını veren unsur, düşünürümüzün kendisini bir hakikat 

yolcusu veya hakikat araştırmacısı olarak nitelendirmiş olmasıdır. Tehâfüt müellifi, ömrünün 

sonuna doğru kaleme aldığı el-Münkizü mine’d-Dalâl adlı eserinde, hakikati elde etmek 

kaygısıyla yola çıktığını, hakikat konusunda iddialı ilimleri ve fikri çevreleri tek tek 
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incelediğini bildirmektedir.209 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl adlı eserinde, bir takım 

varoluşsal şüphelere gark olduğunu, sonra Allah’ın kalbine lütfettiği nur sayesinde bu 

şüphelerden kurtularak her bir ilmin kıymetini takdir edebilecek hale geldiğini haber 

vermektedir.210 Müellif aynı eserinde hakikat konusunda iddialı fikri çevreleri dörde 

ayırmakta ve bunlardan birini, sadece sufilerin yolunu hakikat yolu olarak tanıtmaktadır. 

Gazzâlî, dinin savunulmasında önemli bir işlev üstlendiklerini söylediği kelamcıların yolunu 

yeterli bulmamakta, Bâtınîlerin sapkın ve felâsifenin ise bazı konularda isabetli, bazı 

konularda yoldan çıkmış olduklarını öne sürmektedir.211 Biz, Tehâfüt yazarının hakikat 

iddiasındaki fikri çevreleri bu tarzda sınıflandırarak her biri için özel bir tespitte bulunmakla 

önemli bir ayrıma gittiğini düşünüyoruz. Buna göre Gazzâlî, bir insanın kendisi için lazım 

olan ile toplumun ihtiyacı olan arasında bir ayrım yapmakta ve birinciye tasavvufu, ikinciye 

kelamı önermektedir. Böyle bir neticeye varmamızın gerekçesi, Gazzâlî’nin kişisel olarak 

kendisini sufilere yakın hissetmesi ve bunların yolunu hakikat yolu olarak nitelendirmesi, 

ayrıca kelamın din ve toplum için lazım olduğunu belirtmesidir. Böylece bir anlamda 

Gazzâlî’nin doğru dini bilgiyi kelama, bir hakikat yolcusunu tatmin edecek kesin bilgiyi de 

tasavvufa mal ettiğini söyleyebiliriz. Burada Gazzâlî’nin sufi tecrübeye bağladığı hakikatin, 

Allah’ı tatmin edici bir düzeyde bilmek ve O’na yakın olmak manasına geldiğini belirtmek 

gerekmektedir.212 

Bu noktada Gazzâlî’nin hakikate ulaşmada akla verdiği yer önemlidir. Düşünürümüz, 

İhyâü Ulûmi’d-Dîn adlı eserinde aklın aracı rolünü kabul etmiş ve bilginin onun sayesinde 

mümkün olduğunu belirtmiştir.213 Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr adlı eserinde de aklın yanılmaz 

olduğunu, mantıkta işlenildiği tarzda bazı yanlış inanç, hayal ve vehimlerden arındığı takdirde 

onun tek gerçek nur olarak hakikati idrak edeceğini söylemektedir.214 Bu durumda düşünürün 

                                                             
209 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 78-79. Bu konuda güzel bir tahlil için bkz. Ali İsa Osman, el-İnsânü 
inde’l-Gazzâlî, Mısır: Mektebetü’l-Enceli’l-Mısriyye, t.y., s. 27 vd. 
210 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 72-77. 
211 Gazzâlî, a.g.e., s. 80-121. 
212 Bkz. Abdülemir A’sem, el-Feylesûfü’l-Gazzâlî, Tunus: ed-Dârü’t-Tunûsiyye, 1988, s. 117-118. 
213 Gazzâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn; tahkik: Abdullah el-Hâlidi, Beyrut: Dârü’l-Erkâm, h. 1418/m. 1998, c. I, s. 59-
63. 
214 Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr ve Misfâtü’l-Esrâr; tahkik: Abdülaziz İzzüddîn es-Seyrevân, Beyrut: Alemü’l-
Kütüb, h. 1408/m. 1986, s. 127-128. Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-Envâr’ının muhtevası ve eserin Gazzâlî 
düşüncesindeki yerinin tayini bakımından yapılmış faydalı bir çalışma için bkz. İlhan Kutluer, ‘Felsefe ile 
Tasavvuf Arasında: Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-Envâr’ında Entelektüel Perspektifler’, 900. Vefât Yılında Uluslar 
arası Gazzâlî Sempozyumu’nda sunulmuş tebliğ içeriği, 7-9 Ekim 2011. Çalışmamızda bu tebliğden büyük 
ölçüde yararlandığımızı belirtmemiz gerekmektedir. 
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el-Münkizü mine’d-Dalâl’de kalbine lütfedildiğini söylediği nur, “mantıki akıl” olmaktadır.215 

Çünkü Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr adlı eserinde, “akıllı insanların incelemelerinde hata 

ettiklerini görüyoruz” tarzında gelen iyi niyetli bir itiraza cevap olarak, “bil ki, onların 

hataları, hayallerini, vehimlerini ve itikatlarını akli hükümler sanmalarından 

kaynaklanmaktadır. Biz bu hatalı durumu Mi’yârü’l-İlm ve Mihakkü’n-Nazar adlı 

eserlerimizde açıklamış bulunuyoruz” demektedir.216 Düşünürün hatalı akledişleri 

sebepleriyle beraber haber verdiğini söylediği bu iki eser, onun mantığa dair iki önemli 

çalışmasıdır ve her iki eserin de muhtevasında sağlıklı akli işleyişin kuralları ve gerekleri 

üzerinde durulmaktadır.217 Bu iki eserin önemli bir özelliği, Gazzâlî’nin bu ikisinin 

muhtevasında evveli (a priori) ve zaruri akli hakikatlerin varlığını kabul etmesidir. Çünkü bu 

kabul, düşünürün sebepliliği (determinizm) kabul ettiğini, özdeşliği reddetmediğini 

göstermektedir.218 Gazzâlî, akli hakikatlere (kat’iyyât) aykırı haberler bir Peygamber’den 

nakledilecek olsa, bu Nebevî haberden şüphelenmek gerektiğini, çözüm için tevile başvurmak 

gerektiğini söylemektedir.219 Buna göre Gazzâlî düşüncesinde bir nur olan aklın ve onun 

sağlıklı işleyişi için mantığın önemli birer konumu bulunmaktadır. Tehâfüt yazarı, mantığın 

kurallarına uyduğu takdirde aklın kesinlikle yanılmayacağını düşünmektedir. 

Gazzâlî, on birinci yüzyılın siyasi ve dini şartlarına bağlı olarak geliştirdiği ihya 

projesinde akla ve mantığa önemli bir fonksiyon yüklemektedir. İlhan Kutluer, onun 

projesinin ilk sacayağının din ilimlerinde mantığı esas alan bir metodoloji ortaya koymak 

olduğunu belirtmektedir.220 Özellikle Bâtınî faktörü göz önünde bulundurulduğunda bu tespit 

isabetli görünmektedir. Çünkü Gazzâlî, aklın ve mantığın belirli dini aksiyomlar kabul 

edildikten sonra ortak bir kıstas olabileceğini düşünmektedir.221 Yukarıda da değinildiği üzere 

düşünür, meselelerin hallinde aklın bir nur mesabesinde olduğunu, onun sağlıklı işleyiş 

kurallarının da mantık tarafından vaz edildiğini söylemektedir. Nitekim Gazzâlî, Bâtınîler’e 

karşı mantığı kullandığı eserlerinin yanı sıra el-Müstasfâ min İlmi’l-Usûl gibi önemli bir fıkıh 

usulü metninin girişine de temel mantıki bilgileri yerleştirerek mantığı dini ilimlerin de bir 

                                                             
215 Bkz. Amir en-Neccâr, Nazarâtün fî Fikri’l-Gazzâlî, Kahire: Dârü’l-Meârif, 2. Basım, 1992, s. 73. 
216 Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr ve Misfâtü’l-Esrâr, s. 127. 
217 Bkz. Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik; a.mlf., Kitâbü Mihakki’n-Nazar. 
218 Bkz. Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 180-182; a.mlf., Kitâbü Mihakki’n-Nazar, s. 102-107. Bu 
konuda güzel bir tahlil için bkz. Mahmud Hamdi Zekzavî, el-Menhecü’l-Felsefî beyne’l-Gazzâlî ve Dîkârt, 
Kahire: Dârü’l-Meârif, 1983, s. 135-136. 
219 Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 180. 
220 Kutluer, ‘Gazzâlî’nin Felsefî Serüveni’, s. 405. 
221 Gazzâlî, el-Kistâsü’l-Müstakîm, s. 84-91. 
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kıstası haline getirmiştir.222 İbrahim Çapak’ın saptadığı şekilde Gazzâlî, mantığı dini ilimlerde 

kullanmanın önünü açan ve bu konuda bir sistematik vaz eden bir tasarrufta bulunmuş olmak 

dışında özel olarak mantığın kendi gelişmesine bir katkıda bulunmamıştır.223 Fakat yine de 

onun dini çerçevede akla ve mantığa verdiği önem, dini kapsamın dışındakilerle ortak bir 

iletişim kıstası olarak da bir nur niteliğinde resmettiği akıl, onun İslâm düşüncesinde aslında 

felsefeyi meşrulaştırmasını temin etmiştir. Nitekim Gazzâlî, felâsifenin doğru bilgilerini 

Nebevî kaynaklardan elde ettiklerini ve onların her görüşünün incelenmeksizin 

reddedilmesinin bir cehâlet olduğunu öne sürmektedir.224 

Gazzâlî’nin akla bakışını böylece aydınlattıktan sonra onun kozmolojisine biraz 

değinebiliriz. Bu konuda onun Mîzânü’l-Amel adlı eserinde söyledikleri önemlidir. Gazzâlî bu 

eserinde, Allah’ın ilk ve en şerefli yarattığı varlığın akıl olduğunu ve insanın her şeyi onun 

sayesinde idrak edebildiğini belirtmektedir. Bundan sonra düşünür, insanın akıl ile her şeyin 

İlk Akıl’dan - tıpkı güneşten aydınlığın yayılması gibi - varlığa geldiğini bilebileceğini 

söylemektedir.225 Tehâfüt yazarı, Mişkâtü’l-Envâr adlı eserinde, bu ilk ve en üstün yaratılan 

aklın Allah’a en yakın olması dolayısıyla en üstün nur olduğunu, sonra yeryüzündeki ruhlara 

varıncaya değin aşağıya doğru nurların sıralandığını ve her bir nurun bir üstteki nurdan 

aydınlık aldığını belirtmektedir. Mesela İsrafil, melekûtî bir nura sahip olmak bakımından 

Cebrâîl’den üstündür. Fakat tüm nurların kaynağı Allah’tır ve var ettiği nurlara göre ilk ve 

gerçek tek nur O’dur.226 Gazzâlî’ye göre ârifler bu hakikati idrak edince, sözgelimi “Allahü 

ekber” (“Allah en büyüktür”) sözünün, O’nun birçok büyük içinde en büyük olduğu anlamına 

gelmediğini, ancak Allah’ın zâtının büyüklüğünün her türlü idrakin üstünde olduğunu ifade 

için söylendiğini anlarlar.227 Süleyman Dünya, Gazzâlî’nin ilk akla ve sonraki akıllara birer 

nur olarak verdiği bu kozmolojik konumdan ve sonra akli âlem ile cismani âlemi birbirinden 

ayırmasından, bu düşünürün aslında âlemin kadîm olduğu kanaatinde olduğunu çıkarmıştır. 

Çünkü bu sistemde Allah, akıl ve nefis zamanla nitelendirilememekte, zaman nefis ile, mekân 

da madde ile başlatılmaktadır. Burada âlem sırasıyla akıl, nefis ve maddeden meydana 

                                                             
222 Bkz. Gazzâlî, el-Müstasfâ min İlmi’l-Usûl; tahkik: Nâcî Süveyd, Beyrut: El-Mektebetü’l-Asriyye, h. 1430/m. 
2009, c. 1, s. 20-21. 
223 İbrahim Çapak, Gazâlî’nin Mantık Anlayışı, Ankara: Elis Yayınları, 2005, s. 7-8, 269-274. 
224 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 100-103. 
225 Gazzâlî, Mîzânü’l-Amel; tahkik ve neşir: Süleyman Dünya, Kahire: Dârü’l-Meârif, 1964, s. 331. 
226 Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr ve Misfâtü’l-Esrâr, s. 133-136. 
227 Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr ve Misfâtü’l-Esrâr, s. 137-139. “Allahü ekber” ifadesinin zahiren anlaşıldığı 
manaya gelmediği başka bir eserde daha tekrar edilmektedir. Bkz. Gazzâlî, el-Maksadü’l-Esnâ fî Şerhi Meâni 
Esmâi’l-lâhi’l-Hüsnâ; tahkik: Fadlou Shehadi, Beyrut: Dârü’l-Meşrık, 1971, s. 37. 
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gelmektedir. Süleyman Dünya’nın bu yorumuna göre Gazzâlî sudur nazariyesini yeniden 

üretmektedir.228 

Gazzâlî’nin hakikat, akıl ve İlâhî varlık vermeyle ilgili düşüncelerinden burada tespit 

ettiklerimizin Tehâfütü’l-Felâsife’nin muhtevasıyla uyuşmadığını belirtmemiz gerekmektedir. 

Çünkü bu müellif, Tehâfütü’l-Felâsife’de karşı çıktığı hususların bazılarını yukarıda ortaya 

koyduğumuz şekilde başka eserlerinde sahiplenmekte ve savunmaktadır. Bu durum Gazzâlî 

düşüncesinin Tehâfütü’l-Felâsife’den çıkarılamayacağını göstermektedir. Daha önce aynı 

tespiti İbn Rüşd de yapmış bulunmaktadır. Bu düşünür, el-Keşf an Menâhici’l-Edille adlı 

eserinde, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de söyledikleri ile onun Mişkâtü’l-Envâr, 

Cevâhirü’l-Kur’ân ve el-Madnûnu bihi alâ Gayri Ehlihi adlı eserlerinde söylediklerinin 

uyuşmadığını belirtmektedir.229 Öncelikle Gazzâlî Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserinde, 

metafiziğe dair konularda aklın herhangi bir yetkisi bulunmadığını, hakikate sadece vahyin 

verdiği bilgiyle ulaşılabileceğini, bu konuda felâsifenin hatalı olduklarını bildirmektedir.230 

Bu nokta, Gazzâlî düşüncesini araştıranların sürekli andıkları bir nokta olup bu araştırmacılara 

göre düşünür, akılcı felsefenin metafizikteki güvenilirliğini tartışmaya açmaktadır.231 

Gazzâlî’nin herhangi bir tarafı tenkit etmemek üzere kaleme aldığı yukarıdaki eserlerden 

yaptığımız aktarımlara göre ise bu düşünür, mantık kurallarına göre düşünen akla metafizikte 

ve hakikate dair başka konularda sonuna kadar güvenmekte ve bir takım zaruri akli 

hakikatlerin daha doğuştan geldiğini ifade etmektedir.232 İkinci olarak Gazzâlî, Tehâfütü’l-

Felâsife adlı eserinde sudur nazariyesine karşı çıkmakta ve böyle bir nazari muhtevanın 

rüyada görülmüş olsa ve anlatılsa ancak bir kâbus gibi algılanacak bir saçmalıktan ibaret 

olduğunu öne sürmektedir.233 Oysa aynı müellif, Mîzânü’l-Amel ve Mişkâtü’l-Envâr adlı 

eserinde zamansız var olan ilk mevcudun akıl olduğunu ve onun bir nur olduğunu belirtmekte, 

öte yandan ikinci eserde İlk Nur olan Allah’tan başlayan ve yeryüzüne kadar uzanan bir 

varlığa gelişi izah eden bir nurlar metafiziği ortaya koymaktadır. Nurlar metafiziğinde sudur 

nazariyesinden farklı olan nokta, akılların yerine nurların konulmuş olması ve akılların her 

                                                             
228 Süleyman Dünya, el-Hakîkatü fî Nazari’l-Gazzâlî, Kahire: Dârü’l-Meârif, 4. Basım, t.y., s. 237-238. 
229 İbn Rüşd, el-Keşf an Menâhici’l-Edille fî Akâidi’l-Mille; tahkik: Muhammed Âbid el-Câbirî, Beyrut: Merkezü 
Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 1998, s. 150-151. 
230 Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
231 Örnek olarak bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 390-397; Arslan, ‘İslâm 
Felsefesinin Özgünlüğü Sorunu’, İslâm Felsefesi Üzerine içinde, s. 81-82; Abdülhalim Mahmud, el-Münkizü 
mine’d-Dalâl ve Tasavvufi İncelemeler; çeviren: Salih Uçar, İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2010, s. 74-91. 
232 Mahmud Hamdi Zekzavî, el-Menhecü’l-Felsefî beyne’l-Gazzâlî ve Dîkârt, s. 137-140. 
233 Gazzâlî, FT (TF), s. 70. 
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birinin bizzat nur olduklarının tespit edilmesidir. İbn Sînâ’nın tek gerçek varlık Allah’tır 

demesi gibi burada Gazzâlî de gerçek tek nur Allah’tır demektedir.234 Nitekim nur 

metafiziğinden dolayı Süleyman Dünya, Gazzâlî düşüncesinden de bir tür kıdem-i âlem 

fikrinin çıkarılabileceğini öne sürmektedir.235 Üçüncü olarak Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’de 

illet-malul beraberliğine ve nedenselliğe karşı çıkmaktadır.236 Diğer taraftan aynı müellif, 

Mi’yârü’l-İlm ve Mihakkü’n-Nazar’da doğuştan gelen bazı zaruri hakikatlerin (evveli-a priori) 

bulunduğunu kabul etmekte237 ve vahiy dışında aklın zaruri bulduğu bu hakikatlerin 

varlığından söz etmekle aslında sebepliliğin mevcudiyetini reddetmemektedir.238 Ayrıca 

nurlar metafiziğinde nurların birbirinden taşması sebeplilik ilkesine göre 

gerçekleşmektedir.239 

Gazzâlî’nin diğer eserlerinden bir araya getirdiğimiz düşüncelerle Tehâfütü’l-

Felâsife’nin muhtevası birbiriyle örtüşmemektedir. Bunun önemli bir örneği de, Tehâfütü’l-

Felâsife’nin sonunda rûhânî haşir görüşüne kail olanların küfürle itham ediliyor olmasıdır.240 

Bu metinde durum böyleyken aynı müellif Mîzânü’l-Amel adlı eserinde bizzat İslâm 

coğrafyasında yaşamış metafizikçi filozoflardan bahsederek, bunların rûhânî haşir 

görüşleriyle Müslümanların yolunda olduklarını, ayrıca bazı sûfîlerin de bu görüşü 

benimsediklerini, her iki kesimin de doğru yolda bulunduklarını belirtmektedir.241 Burada 

Gazzâlî’nin hangi değerlendirmesinin daha muteber olduğu önemli bir sorundur. Fakat 

düşünürün el-Münkiz’da sûfîlerin yolunu hakikate en yakın yol olarak vasıflandırmasına 

dayanarak Mîzânü’l-Amel’deki tahlilin onun indinde daha makul olduğunu söyleyebiliriz. 

Burada bir başka soru, acaba Gazzâlî de rûhânî haşre kail olan sûfîlerden midir veya eğer 

değilse Tehâfütü’l-Felâsife’de filozofların metafiziksel görüşlerindeki farklılaşmayı onların 

hakikate olan uzaklıklarına bağlayan bu düşünür,242 sûfîlerin dirilme konusundaki bu görüş 

ayrılıklarıyla onların hakikat iddiaları arasında nasıl bir izah geliştirmektedir? Sorunun bu 

ikinci veçhesi, hakikat erbabı oldukları ilan edilen sûfîler arasında da bir takım görüş 

ayrılıklarının bulunduğunu göstermektedir. Şimdi belirtmek gerekir ki, Gazzâlî’nin diğer 

                                                             
234 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 356; Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr ve Misfâtü’l-Esrâr, s. 136-137. 
235 Dünya, el-Hakîkatü fî Nazari’l-Gazzâlî, s. 237-238. 
236 Gazzâlî, FT (TF), s. 17-18, 166-177. 
237 Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. ; a.mlf., Kitâbü Mihakki’n-Nazar, s. 
238 Zekzavî, el-Menhecü’l-Felsefî beyne’l-Gazzâlî ve Dîkart, s. 135-136. 
239 Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr ve Misfâtü’l-Esrâr, s. 133-136. 
240 Gazzâlî, FT (TF), s. 225-226. 
241 Gazzâlî, Mîzânü’l-Amel, s. 183-185. 
242 Gazzâlî, FT (TF), s. 4. 
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eserlerindeki düşünsel muhteva ile Tehâfütü’l-Felâsife’nin muhtevası birbiriyle 

örtüşmemektedir ve Tehâfütü’l-Felâsife’ye bakılarak buradan söz konusu İslâm bilgininin 

genel düşüncesine ulaşılamaz. Daha önce değindiğimiz üzere Tehâfüt metni, bir takım özel 

koşullarda bir projenin ürünü olarak kaleme alınmış bir metindir243 ve Gazzâlî burada kendi 

özgün düşüncesini ortaya koymuş değildir.244 

Artık üzerinde durmamız gereken nokta, çağdaş çalışmaları da ihmal etmeyerek, 

Gazzâlî’nin bir kelamcı ve sufi olarak durumunu tespit etmek, ayrıca onun felsefeye ilişkin 

tavrını açıklığa kavuşturmaktır. Çünkü bazı çağdaş araştırmacılar, bu düşünürün daha ziyade 

bir kelamcı olarak mı yoksa bir sûfî veya filozof olarak mı görülmesi gerektiği, ayrıca hayatı 

boyunca Nizâmülmülk’e mi yoksa Bağdat halifesine mi daha yakın kaldığı sorularını sormuş 

bulunmaktadırlar. Aynı araştırmacılar, Gazzâlî’nin Eş’arî kelamına göre nerede yer aldığını 

ve onun özgün konumunun felsefeye karşı olup olmadığını da sormuşlardır.245 Öncelikle 

Gazzâlî’nin el-Münkizü mine’d-Dalâl adlı eserinde hala Tehâfütü’l-Felâsife’deki tekfir 

hadisesine sahip çıktığını, bu arada kelamcıları da eleştirdiğini görmekteyiz.246 Bu durum, 

onun kendini ait hissettiği yerin kelam olmadığını; ama felâsifeye karşı da hala tepkili 

olduğunu göstermektedir. Frank Griffel’in belirttiği üzere, bu düşünürün İbn Sînâ felsefesinin 

mantığını, psikolojisini, nübüvvet teorisini ve kozmolojisini kullanması ve yeniden üretmesi, 

onun felsefeye karşı olmadığının, onlardan faydalandığının bir göstergesi olarak alınmak 

durumundadır.247 Gazzâlî’nin İhyâü Ulûmi’d-Dîn, Mi’yârü’l-İlm, Mihakkü’n-Nazar, 

Mîzânü’l-Amel ve Mişkâtü’l-Envâr adlı eserlerinden yaptığımız yukarıdaki aktarımların 

gösterdiğine göre bu düşünür, akla, felsefeye ve bilime karşı değildir. Bu bakımdan bunun 

aksini savunan araştırmaların Gazzâlî düşüncesinde buldukları ‘gelişmeye karşı oluş’ teması 

isabetli değildir.248 Ayrıca bu düşünürü, sûfîlerin yolunu benimsemiş olduğunu belirtmesi ve 

filozofların sistemini ve üsluplarını kullanmış olması nedeniyle sûfî filozof olarak 

nitelendirmek mümkün görünmektedir. Çünkü Mişkâtü’l-Envâr’da ortaya konulan nurlar 

                                                             
243 Bkz. İlhan Kutluer, ‘Gazzâlî’nin Felsefi Serüveni’, Yitirilmiş Hikmeti Ararken içinde, s. 404-405; Yaşar 
Aydınlı, Gazâlî: Muhafazakar ve Modern, s. 60. 
244 Gazzâlî, FT (TF), s. 46-47. 
245 Bkz. Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 7-14, 38; W. Montgomery Watt, Muslim Intellectual A 
Study of al-Ghazali, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1971, s. 1 vd.; Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından 
Felsefe ve Din Münasebeti, s. 5-6, 390-397; Aydınlı, Gazâlî: Muhafazakar ve Modern, s. 152. 
246 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 82-83, 96-97. 
247 Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 7 vd. 
248 Bu konuda örnek bir inceleme olarak bkz. Hasan Aydın, ‘Klasik İslâm Düşüncesinde Bilgi ve Bilim Karşıtı 
Bir Düşünür: Gazzâlî’, http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/hasan_aydin_gaz-zali_bilim_karsitlik.pdf (erişim tarihi: 
01.10.2011). 
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metafiziği böyle bir nitelemeyi gerekli kılmaktadır. Bunun yanı sıra Gazzâlî’nin el-İktisâd fî’l-

İ’tikâd adlı eserini Eş’arî kelamına uygun olarak kaleme almış olduğunu ve hem burada hem 

de fıkıh usulüne dair eseri el-Müstesfâ’da kelami meselelere dair konularda Eş’arî kelamına 

bağımlı kaldığını belirtmek icap etmektedir.249 Bu noktada onun aynı zamanda bir Eş’arî 

olduğunu ifade etmek mümkün görünmektedir. Fakat onun sözgelimi fıkıh usulüne dair eseri 

el-Müstesfâ’da İmam Ebü’l-Hasen el-Eş’arî’nin ‘teklîfu mâ lâ yutâk’ın (“güç yetirilemeyecek 

yükümlülük”) cevazına dair görüşünü eleştirmiş ve reddetmiş olduğunu da söylemeliyiz.250 

Bu durumda Gazzâlî’nin Eş’arî kelam geleneğine ana hatlarıyla bağımlı; fakat bazı 

meselelerde bağımsız düşünen bir muhakkik olduğunu belirtmek gerekmektedir. İlhan 

Kutluer’in tespit ettiği üzere Gazzâlî, Eş’arîliği aşmış; fakat felsefe geleneğini ihya yönünde 

herhangi bir tasarrufu bulunmayan, düşünsel çeşitliliğinin önemli bir bölümünü felsefeye 

borçlu olan muhakkık düzeyinde bir bilgindir.251 

Burada önemli bir diğer nokta, çağdaş araştırmaların bazılarında görünen Gazzâlî 

imajıyla ilgilidir. Çünkü bazı araştırmalarda bu İslâm bilgininin düşüncesine ulaşabilmek için 

Tehâfütü’l-Felâsife’den hareket edilmekte, sonra modern Batı filozoflarıyla bu eserden 

çıkarılan düşünceler arasındaki irtibatlar üzerinde durulmaktadır. Bu şekilde mesela Gazzâlî 

ile René Descartes (1596-1650) arasında, yine bu düşünürle Immanuel Kant (1724-1804) 

arasında bir takım felsefi münasebetler üzerinde durulmuştur. Bu meyanda Mahmud Hamdi 

Zekzavî’nin eseri Gazzâlî ile Descartes felsefesi arasındaki yakınlıklar üzerine 

yoğunlaşmakta, M. Emin Abdullah’ın çalışması ise Gazzâlî düşüncesi ile Kant felsefesi 

arasındaki yakınlıklar üzerine odaklanmaktadır.252 Mübahat Türker Küyel ve Ahmet Arslan, 

Gazzâlî’nin gerçek düşüncesinin Tehâfütü’l-Felâsife’de bulunabileceğine kani olmakla 

beraber bu eserin yeni bir felsefe ortaya koymak için yeni şartlar yarattığını, tıpkı Kıta 

Avrupası’nın aydınlanma felsefesinde olduğu gibi felsefi aklı metafiziksel alandan 

kurtardığını belirtmektedirler.253 Gazzâlî düşüncesinin ve Tehâfütü’l-Felâsife’nin buna benzer 

münasebetlerine de kısaca değinmek gerekmektedir. 

                                                             
249 Bkz. Nâcî Süveyd, ‘Mukaddime’, el-Müstasfâ min İlmi’l-Usûl içinde, c. 1, s. 5-6. 
250 Gazzâlî, el-Müstasfâ min İlmi’l-Usûl, c. 1, s. 120-121. 
251 Kutluer, ‘Gazzâlî’nin Felsefî Serüveni’, s. 403-404. 
252 Bkz. Zekzavî, el-Menhecü’l-Felsefî inde’l-Gazzâlî ve Dîkart; M. Amin Abdullah, The Idea of Universality of 
Ethical Norms in Ghazali and Kant, Ankara: TDV Yayınları, 1992. 
253 Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 394-397; Arslan, ‘İslâm Felsefesinin 
Özgünlüğü Sorunu’, İslâm Felsefesi Üzerine içinde, s. 81-82. 
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Öncelikle Gazzâlî’nin el-Münkizü mine’d-Dalâl adlı eserindeki şüphe durumuyla 

Descartes’ın A Discourse on Method adlı eserindeki metodolojik şüphe durumunun bazı 

yerlerde birbirine benzemekle beraber aslında birbirinden farklı olduklarını belirtmek 

gerekmektedir.254 Her iki düşünürde de bir çeşit şüphe krizi görünür olmakta; fakat modern 

filozofun kuşkuculuğu araçsal bir felsefi durum olarak kalmaktadır. Gazzâlî’nin şüphesi ise 

daha derindir ve değişmeyen akli bir hakikatin peşindedir. Bu yönüyle iki düşünürün 

şüpheciliğinin içeriği birbirinden farklıdır.255 Ayrıca Gazzâlî egzistansiyel karakterde bir 

kuşkuculukla tasavvufi bir çözüme ulaşmakta, Descartes ise öznel bir gerçekliğe 

ulaşmaktadır. Bu yönüyle iki düşünürün deneyimlerindeki neticeler de birbirinden farklıdır. 

İkinci olarak başka bir modern filozof olan Immanuel Kant’ın eleştirel felsefesiyle 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de yakaladığı eleştirel çerçeve bazı yönlerden birbirine 

yakınlaşmaktadır. Kant’ın ünlü dört antinomisi ile256 Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de 

işlediği âlemin kıdemi, Tanrının bilgisi, nedensel zorunluluk (illiyet) ve rûhânî haşir 

meseleleri birbirini çağrıştırmaktadır. Kant da antinomilerinde evrenin bir başlangıcının var 

olup olmadığını (ruhun varlığı ve ölümsüzlüğü ile Tanrı’nın varlığı da bu antinomi içinde ele 

alınır), uzay ve zamanın sonlu olup olmadığını, evrensel determinizm düşüncesi ile özgürlük 

arasındaki felsefi çatışmaları ve varolan bütünlüklerin bölünme sınırlarını tartışmakta, 

bunların akıl açısından çözümlenemez olduklarını ilan etmektedir.257 Görüldüğü üzere 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de filozofları gözden düşürmek üzere tahlil ettiği meselelerin 

benzerlerini Kant başka bir çerçevede Critique of Pure Reason’da yapmaktadır. Bazı 

araştırmacılar, iki düşünürün ünlü eserlerindeki sorun bağlamları benzerliği nedeniyle 

Gazzâlî’nin düşüncesinde bir tür aydınlanma felsefesi aramışlar ve Kant’tan önce bu 

düşünürün metafizikle bilimin arasını ayırdığına; fakat bunun devam ettirilmediğine kani 

olmuşlardır.258 Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de delillerin denkliği (“tekâfüü’l-edille”) 

ilkesini yoğunlukla kullanmış olması nedeniyle burada görünür olan eleştirel yaklaşımlarla 

                                                             
254 Bkz. Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 70-77, 137-143; René Descartes, A Discourse on Method; çeviren: 
John Veitch, London: The Temple Press, 1949, s. 4, 12, 20-25, 49. 
255 Mehmet Bayrakdar, metodik kuşkuculuğun ilk kurucusunun Gazzâlî olduğunu belirtmektedir. Bkz. Mehmet 
Bayrakdar, İslâm Felsefesine Giriş, Ankara: TDV Yayınları, 7. Baskı, 2009, s. 91-92. 
256 Bu dört antinominin geçtiği yer için bkz. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason; çeviren: J. M. D. 
Meiklejohn, New York: Prometheus Books, 1990, s. 230-318. 
257 Kant’ın dört antinomisinin güzel bir tahlili için bkz. Heinz Heimsoeth, Kant’ın Felsefesi; çeviren: Takiyettin 
Mengüşoğlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 3. Basım, 2007, s. 100-118. 
258 Örnek olarak bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 390-397; Ahmet Arslan, 
Başlıksız Sunum, Türkiye’de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar içinde; yayına hazırlayan: M. Cüneyt Kaya, 
İstanbul: Küre Yayınları, 2010, s. 176-177; a.mlf., ‘İslâm Felsefesinin Özgünlüğü Sorunu’, s. 81-82; Leamann, 
Ortaçağ İslâm Felsefesine Giriş, s. 211-279. 
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David Hume, Ludwig Wittgenstein, Paul Feyerabend ve Jacques Derrida gibi yine delillerin 

denkliğinden hareket eden modern filozoflar arasında bir takım benzerlikler ve yakınlıklar 

bulunabilir.259 Fakat belirtmek gerekir ki, Gazzâlî Mi’yârü’l-İlm ve Mihakkü’n-Nazar adlı 

eserlerinde delillerin denkliği yönteminin sofistik bir yöntem olduğunu ifade etmekte ve bu 

yolla doğru bir bilgiye ulaşılamayacağını dile getirmektedir.260 Buna göre Gazzâlî ile bu 

filozofların düşünceleri arasındaki irtibatların sanıldığı ölçüde güçlü olmadığını, Gazzâlî’nin 

gerçek düşüncelerini yansıtmadığı Tehâfütü’l-Felâsife’nin muhtevası ve yöntemiyle çağdaş 

bazı felsefeler arasında bir takım yakınlıkların bulunabileceğini söyleyebiliriz. 

Burada değinmemiz gereken son nokta, Gazzâlî’nin bazı eserleri arasındaki 

çelişkilerin ortak bir gerekçesinin bulunduğuna ilişkindir. Bu gerekçe, daha önce Tehâfütü’l-

Felâsife’nin yazılma gerekçeleri arasında sayılan güç-hakikat ilişkisidir. Gazzâlî bir tarafı 

eleştirmek üzere kaleme aldığı eserlerinin hem kendi iç tutarlılıklarına, hem de bu eserlerin 

birbirleriyle tutarlı olmasına dikkat etmemektedir. Çünkü onun el-İktisâd fî’l-İ’tikâd adlı 

eserinin başında belirttiğine göre, insanların çoğunluğu için bir doğruyu sahiplenmenin 

gerekçesi güçlü kanıtlarla bu doğrunun savunulmuş olması değildir. Bunun yerine akılları 

gözlerinde olan bu insanlar için öncelikli olan, bu doğruyu sahiplenenlerin ne kadar güçlü ve 

başarılı oldukları, ne kadar böyle göründükleridir.261 Bu bakımdan Gazzâlî, Tehâfütü’l-

Felâsife’nin üçüncü mukaddimesinde, filozoflara karşı daha güçlü olmak için çeşitli görüş 

ayrılıklarını bir yana bırakarak tüm kelami fırkalardan faydalanacağını belirtmektedir.262 

Benzer bir hadiseyi bulabildiğimiz başka bir eser, müellifin Mîzânü’l-Amel adlı kitabıdır. 

Gazzâlî bu eserin başında, uhrevi hayatın mevcudiyetini inkâr eden Tanrıtanımazlara karşı bu 

defa felâsifenin rûhânî haşir görüşünün bile İslâm’a uygun olduğunu dolaylı bir tarzda 

söylemektedir.263 Oysa bundan önce Tehâfütü’l-Felâsife’de aynı filozoflarla 

Tanrıtanımazların (Dehriyyûn) birbirlerinden farkları olmadığını, onları aynı kapsamda 

değerlendirdiğini belirtmiştir.264 Bu vakıa, Gazzâlî’nin bir fikri çevreyi eleştirmek üzere 

                                                             
259 Krş. Gazzâlî, FT (TF), s. 19-22; David Hume,  İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme; çeviren: Ergün Baylan, 
Ankara: Bilgesu Yayınları, 2009, s. 314-320; Ludwig Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar; çeviren: Haluk 
Barışcan, İstanbul: Metis Yayınları, 2007, s. 71, 100-101; Paul Feyarabend, Yönteme Karşı; çeviren: Ertuğrul 
Başer, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1999, s. 281 vd.; Jacques Derrida, Gramatoloji; çeviren: İsmet Birkan, 
Ankara: Bilgesu Yayınları, 2011, s. 75 vd., s. 362 vd. 
260 Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 161-162; a.mlf., Kitâbü Mihakki’n-Nazar, s. 105-106. 
261 Gazzâlî, el-İktisâd fî’l-İ’tikâd, s. 75-76. 
262 Gazzâlî, FT (TF), s. 9. 
263 Gazzâlî, Mîzânü’l-Amel, s. 183-185. 
264 Gazzâlî, FT (TF), s. 39. 
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kaleme aldığı eserlerde genelde görülen bir durumdur. Bu nedenle müellifin bazı eserlerini bu 

noktayı göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekmektedir. 

Burada Gazzâlî düşüncesi ve Tehâfütü’l-Felâsife arasındaki münasebet üzerinde 

durduk. Bu esere itibar edilerek Gazzâlî’nin düşüncesine ulaşmak mümkün değildir. Çünkü 

Gazzâlî, bu eserinde kabul ettiği bazı görüşleri de eleştirmiştir.265 Tehâfütü’l-Felâsife, 

Gazzâlî’nin kendi esas görüşlerini değil, İbn Sînâ felsefesini gözden düşürmek üzere bu 

filozofa karşı olan tüm görüşleri kullandığı bir eserdir. Bu bakımdan Gazzâlî düşüncesinin 

çerçevesi ve muhtevası, Tehâfütü’l-Felâsife’nin yazarı olarak görünen düşünür profilinin fikri 

tazammunundan farklıdır. 

2. Tehâfütü’l-Felâsife’de İzlenilen Yöntem 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eseri, yukarıda tasvir edilen siyasi ve dini 

münasebetleriyle birlikte hem benimsenen üslup, hem meselelerin tayini ve işlenişi ve hem de 

muarızlara karşı kullanımı uygun görülen yöntemler bakımından önemli bir çalışmadır. 

Kitabın dili, okurları ve araştırmacıları etkileyecek düzeyde akıcı ve çoğunlukla karmaşıktır. 

Meselelerin tahlil edildiği pasajlar okunulurken bağlamlar yitirildiğinde, hangi paragrafın 

hangi görüşü savunmak veya eleştirmek üzere vaz edilmiş olduğunu anlamak güçleşmektedir. 

Bu esnada Gazzâlî’nin savunduğu görüşü mü yoksa eleştirdiği görüşü mü ortaya koyduğunu 

fark edememe ihtimali ortaya çıkmaktadır. Müellifin benimsediği mantıki dili ve karmaşık 

işlenişi, onun İbn Sînâ’nın ve bazı felâsifenin eserlerini titizlikle incelemiş olmasına bağlamak 

gerekmektedir. Tehâfütü’l-Felâsife’de dikkati çeken vasıflardan biri, bu eserin muarızlarını 

eleştirmek amacıyla benimsediği yöntemsel unsurlardır. Birçok meselenin başlığından da 

anlaşılabildiğine göre, söz konusu eserin temel yöntemi muarızın kusurlarının ortaya 

konularak karşı görüşün gözden düşürülmesidir.266 Daha önce temas edildiği üzere bu konuda 

en çok delillerin denkliği (tekâfüü’l-edille) yönteminden faydalanılmaktadır. Bunu müellif 

açıkça belirtmektedir.267 Fakat bu temel yöntemin uygulamasında çeşitli yollar tercih edilmiş 

bulunmaktadır ve bunların her birine bir yöntem de demek mümkündür. Şimdi biz kısa bir 

temasın ardından bu yöntemsel unsurların her birini eser içerisinden örnekleyerek maddeler 

halinde vereceğiz. 

                                                             
265 Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları, s. 13. 
266 Mesele başlıklarındaki “ibtâl”, “aczihim” ve “ta’cîzihim” gibi lafızlardan bunu anlamak mümkündür. Bkz. 
Gazzâlî, FT (TF), s. 14, 119, 79, 131. 
267 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 22. 
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Tehâfütü’l-Felâsife’deki açık ifadelere göre, Gazzâlî’nin eserin telifinde iki temel 

amacı bulunmaktadır. Daha önce eserin yazılma gerekçeleri tahlil edilirken aslında altı 

gerekçenin bulunduğuna ve telifin bu iki amaçla sınırlandırılamayacağına işaret edilmişti. 

Burada bunları tekrarlamak yerine bunlardan ilk iki tanesinin yöntemsel unsurlarla 

bağlantısından söz edeceğiz. Eserin telifindeki iki temel amaçtan öncelikli olanı, felâsifenin 

önde gelenlerinin ve özellikle İbn Sînâ’nın ortaya koydukları bilimsel kanıtlama kuramının 

(burhân nazariyesi), bir takım mantıki ve felsefi kusurlarla malul olduğunu göstererek, 

filozofların kesin bir bilgiye dayandırdıklarını söyledikleri metafiziksel görüşlerin delilsiz 

olduklarını ispat etmektir. Böylece İbn Sînâ başta olmak üzere felâsifenin İslâm 

coğrafyasındaki etkinlik gücü zayıflatılmış olacaktır.268 Gazzâlî, varlığın hakikatine dair 

bilgilerinin kesin kanıtlarla desteklenmiş olmadığı gösterildiğinde, insanların filozoflardan 

şüphe edeceklerini, neticede İlâhî hakikatlere akılla ulaşmanın mümkün olmadığını anlayan 

ve kabul eden insanların sayısının artacağını bildirmektedir.269 Tehâfütü’l-Felâsife bu birinci 

amacına eriştiği ölçüde başarılı olacaktır ve eserin yöntemlerinin esas itibariyle söz konusu 

gayeye matuf olduğunu söyleyebiliriz. Bazı araştırmacılar, Gazzâlî’nin mevzubahis olan 

gayesine erişmiş olduğunu, dolayısıyla Tehâfütü’l-Felâsife’nin başarılı bir eser olduğunu, 

eserin müellifinin de kendi döneminde eşsiz bir kariyer elde ettiğini düşünmektedirler.270 

Gazzâlî’nin bir dayanak olarak, bilgide kesinlik iddiasının olduğu bir ortamda - ironik bir 

tarzda - metafiziksel görüşlerde keskin farklılıkların söz konusu olduğunu belirtmesi burada 

önemlidir.271 Tehâfüt müellifi, filozofların eserlerinin okunulup onların ne dediklerinin 

anlaşılması ile ilgili kesin bir yeterliliğe sahip olunmaksızın felsefi görüşleri eleştirmenin 

yanlış olacağını vurgulamaktadır.272 Düşünür bu tavır alışıyla filozofların kanıtlama teorisi 

özelinde İbn Sînâ’nın burhânîlik iddialarını çürütmeyi hedeflemektedir.273 Gazzâlî, temelde 

birbirinden farklı metafiziksel görüşlerin aklen eşit düzeyde savunulabilir ve yerilebilir 

olduğunu öne süren delillerin denkliğinden ilham alarak çürütme teşebbüslerini temine 

uğraşmaktadır. Aşağıdaki yöntemsel maddelerin her birine anlam veren hedef ve düstur 

budur. 
                                                             
268 Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
269 Gazzâlî, FT (TF), s. 107; krş. Mübahat Türker Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 
9, 49, 50, özellikle 52 ve 337. 
270 Örnek olarak bkz. Mübahat Türker Küyel, a.g.e., s. 11-12, 383-384. 
271 Gazzâlî, FT (TF), s. 4. 
272 Gazzâlî, FT (TF), s. 90. Gazzâlî’nin ifadesi şöyledir: “… Bu durumda önce onları anlamak için görüşlerini 
incelememiz, sonar da gereken itirazı yapmamız icap eder. Çünkü belli bir görüşü tamamıyla anlamadan ona 
yapılacak itiraz, karanlığa taş atmaktan başka bir şey değildir.” 
273 Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 99-101. 
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Eserin başında anılan ikinci temel amaç, düşünürün akranları içerisinden felsefe ile 

meşgul olan bazı kimselerin aslında felsefeye yeterince hâkim olmadıklarını, bu arada onların 

itikadi unsurları ve dini ibadetleri küçümsemelerinin bir özentiden ibaret olduğunu 

göstermektir. Tehâfütü’l-Felâsife’de bunların görüşleri tartışılarak reddedilmemekte, bunun 

yerine onların özendikleri büyük filozofların yorumları tahlil edilmektedir. Büyük filozoflar, 

Sokrates, Eflâtun, Aristoteles, İhvân-ı Safa, Ebû Nasr el-Fârâbî ve İbn Sînâ’dır.274 Fakat 

bunların özentilerinin kimler olduğundan söz edilmemektedir. Daha önce anıldığı üzere bu 

özentiler Talim öğretisini benimseyenler ve genel olarak İsmâilîler’dir. Müellif, söz konusu 

özentililerin menfi ahvaline işarette bulunmak üzere, onların dayandıkları felâsifenin itikadi 

konularda bir çeşit ikiyüzlülük sergilediklerini öne sürmektedir.275 Gazzâlî’nin söz konusu 

ikiyüzlülükleri ortaya koyarken ne kadar samimi davrandığı tartışmaya açıktır. Mustafa 

Muslihuddin Hocazâde, Tehâfüt müellifinin, İbn Sînâ’ya ve diğer filozoflara ait olmayan 

görüşlere de onların görüşleriymiş gibi yer verdiğini ve bu yanlış aktarımlar üzerinden bir 

takım tahlillerde bulunduğunu bildirmektedir.276 Bundan sonraki üç bölümün muhtevasında 

eserin felsefi aktarımlarının sıhhati, aktarılanların yorumlanmasının isabetliliği ve onların 

değerlendirilmesindeki kıstaslar tahlil edileceğinden şimdilik Hocazâde’nin değerlendirmesini 

anmakla yetinebiliriz. Bu noktada Tehâfütü’l-Felâsife’nin iki amacına da ulaşıp ulaşmadığı 

tartışılabilir. Şehristânî’nin İbn Sînâ felsefesini eleştirmek üzere kaleme aldığı eserinde 

Gazzâlî’nin eleştirilerinden hiç söz etmiyor olması, eserin yeterince başarılı olamadığının bir 

karinesi olarak alınabilir gibi görünmektedir.277  

Şimdi Tehâfüt müellifinin bizzat andığı söz konusu iki temel amaca matuf olmak üzere 

delillerin denkliği ilkesinden hareketle izlediği yöntemsel unsurlara maddeler halinde yer 

vermemiz yerinde olacaktır. Yöntemsel unsurlar, aşağıdaki maddeler içerisinde, metinde 

bulunan örnekleriyle beraber verileceklerdir. Bizim tahlilimize göre Gazzâlî meselelerin 

işlenişinde aşağıdaki yöntemleri kullanmıştır:   

1- Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’yi, yer yer kendisinin de özellikle altını çizdiği gibi, 

sorunları çözen kelami veya felsefi bir eser olarak değil, ancak İslâm filozoflarının 

sahip oldukları felsefi çerçevenin mümkün içerimlerini eleştirerek yıkmak için kaleme 

                                                             
274 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5; a.mlf., el-Münkizü mine’d-Dalâl, s.  103-104, 149.  
275 Gazzâlî, FT (TF), s. 1-3, 10-11, 57 vd. 
276 Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 345. 
277 Bkz. Şehristânî, Kitâbü’l-Müsâraa Filozoflarla Mücadele. 
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almıştır.278 Bu nedenle birinci meselede279 ve altıncı meselede280 rahatlıkla 

görülebildiği şekilde, Gazzâlî, cevaplanması olanaksız sorularla muarızlarını 

zorladığında ve onlar da aynısını kendisine tekrarladıklarında ya da Tehâfütü’l-

Felâsife yazarının bir başka meselede veya paragrafta ortaya koydukları, organize 

bütünlükler bakımından savunduğu görüşü güç durumda bıraktığında, bu İslâm bilgini 

daima aynı temaya, “yapıcı olmaklığa değil yıkıcı olmaklığa önkoşullanmış olmak” 

temasına atıf yaparak mevcut durumu geçiştirmektedir. Aslında bu durum, bizim daha 

önce Gazzâlî üzerine çalışanların ortak bulgusuna dayanarak,281 eserin başlığındaki 

“Tehâfüt” adlandırmasını ‘tenâkuz’ (‘tutarsızlık’) çerçevesinde anlamayı önermemizle 

bir ölçüde çelişmektedir. Çünkü meselelerin başlıklarında yer alan “ta’cîzihim”282 

(“âciz bırakılmaları”) ve “fî İbtâli” (“iptal edilmesi”)283 gibi sözcükler, yazarın bir 

tenâkuz serimlenmesinden çok bir çeşit tahribatı amaçladığını ortaya koymaktadır. 

Fakat aynı zamanda Gazzâlî’nin birinci mukaddimedeki sözlerini de göz önünde 

bulundurarak yine de adlandırmada tenâkuz (çelişiklik) manasının amaçlandığını 

düşünüyoruz.284 Fakat eserin başlığında yer alan adlandırmada tenâkuzluğun 

kastedilmesinin tersine Gazzâlî amaç bağlamında bir yöntemsel unsur olarak felsefi 

görüşleri yıkmaya önkoşullanmıştır.  Dolayısıyla Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de 

hakikati ortaya koymak gibi akademik bir kaygısı bulunmamaktadır. Aşağıdaki bütün 

yöntemleri anlamlı kılan aslında yukarıdaki iki temel amaç ve bu birinci yöntemdir. 

2- Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’de öncelikle muarızı olarak olgusallaştırdığı felsefi 

görüşün ait olduğu organize bütünlüklerin kusurlarını titiz bir şekilde kullanmakta ve 

böylece bulduğu bir takım çelişkilerle karşı tarafın tavrındaki haksızlığı, eserin bazı 

yerlerinde görüldüğü şekilde, ortaya koymaya çalışmaktadır. Bunun en iyi örneği, 

evrenin belirli bir bekleme anından sonra yaratılmışlığını kabullenmeyen felsefi 

görüşün, nefsin sonradan var edilmiş olduğunu kabul etmesinde görünür olmaktadır. 

Böylelikle Gazzâlî varlığı önceleyen bir yokluğu felsefi bir sorun haline getiren 

muarızlarının karşısına nefsin varlığından önceki felsefi yokluğunu çıkarmaktadır.285 

                                                             
278 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 9. 
279 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 46-47. 
280 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 106-107. 
281 Bkz. Bu bölümün dördüncü dipnotu. 
282 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 119, 123, 125, 144, 178. 
283 Bkz. Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife, s. 134, 149, 153, 200. 
284 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4. 
285 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 53-54. 
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Aynı şekilde yazarın, varlıkla yokluğun birbirinin karşıtı olamamasına karşılık 

filozofların hareketle sükûn arasında kurdukları ve bir biçimde felsefi yokluğu 

ilgilendiren ilişkiyi anımsatmasını da burada bir örnek olarak verebiliriz.286 

3- Üçüncü bir yol olarak Gazzâlî, eserin bazı yerlerinde görüldüğü üzere, itiraz 

niyetindeki muarızının beklenilen sorularına açık bir cevap vermeksizin yine soruyla 

karşılık vermektedir. Bunun örneği ikinci meselede bulunan ve filozoflara karşı 

serdedilen şu cümlelerdir: “Eğer siz “Yokluk bir şey değildir, o halde failden nasıl 

çıkmıştır” derseniz, biz deriz ki: Yokluk bir şey olmadığı halde nasıl 

gerçekleşmiştir?..”287 Böylece yazar, bazı soruları soranla cevap veren kişinin eşit 

ölçüde bilgili veya bilgisiz bir konumda bulunduğuna okurlarını ikna etme olanağına 

erişerek haklılığını ortaya koymaktadır. Yazarın bu yöntemsel içerimle amaçladığı, bu 

noktaya işaret etmektir. 

4- Dördüncü bir yol olarak Gazzâlî, eserin bazı yerlerinde görüldüğü şekilde, muarızını 

tartışmalar içerisinde yoğunlaşılan bağlamdan koparmaksızın çelişkili cevaplar 

vermek zorunda kalacağı çeşitli sorularla karşılaştırmaktadır. Bunun örneği, 

Tehâfütü’l-Felâsife’de yer alan üçüncü meseleden çıkarılabilir. Burada Gazzâlî’nin 

muarızına yönelttiği soru şu şekildedir: “Bu görüş iki bakımdan yanlıştır. Birincisi: 

Beyazlığın ortaya çıkışı, siyahlığın olmayışını içerir mi, içermez mi? Onlar “Hayır, 

içermez” derlerse, makul olana karşı çıkmış olurlar. “Evet” derlerse, o zaman içeren 

içerilenden başka mıdır, yoksa aynısı mıdır? Onlar “Aynısıdır” derlerse, bu bir çelişki 

olur. Çünkü bir şey kendisini içermez. Eğer “Başkasıdır” derlerse, o başkası akılla 

kavranan bir şey midir, değil midir?..”288 Bu pasaj, muarızın bir cevabının 

kalmayacağı, maksadı gayet belirgin son soruya değin devam ettirilmekte ve böylece 

Gazzâlî, muarızının aleyhine gerçekleşen bir haklılık bağlamına erişmektedir. 

5- Gazzâlî, birinci meselenin ve diğer meselelerin, özellikle de üçüncü meselenin 

içeriğinde görüldüğü üzere, muarızlarının felsefi niyetleri konusunda katı ve ithamcı 

davranmakta ve aktarılan bir felsefi görüş içerisinde yer alan muhtemel olumsuz bütün 

çağrışımları bu konuda bir delil olarak kullanmaktadır. Bu yolun en iyi örneği üçüncü 

meselenin tartışma pasajları arasındadır. Burada Ebû Hâmid el-Gazzâlî, İslâm 

                                                             
286 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 55. 
287 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 54. 
288 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 55. 
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filozoflarının “Tanrının yapıtı bir âlem” temasını oldukça aldatıcı bulmakta ve onları 

sahtekârlıkla itham etmektedir. Burada yazar, sudur nazariyesindeki rasyonel 

açmazlardan faydalanmakta ve akli bir teolojinin yarattığı sıkıntıları, sonuna değin 

muarızlarının aleyhine kullanmaktadır.289 Üçüncü meselede yer alan bu örnekte 

Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, sudur nazariyesinde yer alan akli açmazların sağladığı 

boşlukları doldurarak şöyle bir cümleyle muarızlarına yüklenmektedir: “…Bari şânı 

yüce Allah’ın hiçbir fiili bulunmadığını söyleyin de inancınızın Müslümanlarınkine 

aykırı olduğu iyice ortaya çıksın! Sonra da “Yüce Allah âlemin yaratıcısıdır, âlem de 

onun eseridir” diyerek aldatmaya kalkmayın!..”290 Bu şekilde muarız, kendi niyetiyle 

ortaya koyduğu felsefi istidlalin açmazları arasında kararsızlığa davet edilerek karşı 

tarafın haksızlığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

6- Gazzâlî, bir başka yol olarak, eserin bazı yerlerinde rastlanılabildiği üzere, felsefi 

düşündüğü önvarsayılan muarızlarının genel felsefi ilkelerine aykırı görüşlerini bulup 

onlara anımsatmaktadır. Bu yol, birinci madde ile benzeşmekle birlikte ayrıntılarda 

ondan ayrışan bir yoldur. Bunun örneğine de üçüncü mesele içerisinde 

rastlayabilmekteyiz. Burada Gazzâlî bir itiraz olarak şu cümleleri öne sürmektedir: 

“İkinci husus, [filozofların] ilkelerine göre bir fiil şartı bulunmadığı için âlemin, yüce 

Allah’ın fiili olduğu yolundaki görüşlerinin çürütülmesiyle ilgilidir. Şöyle ki, fiil, 

sonradan var etmekten ibarettir. Halbuki onlara göre âlem sonradan olmayıp ezelidir. 

Fiilin anlamı var etmek suretiyle bir şeyin yokluktan varlığa çıkarılmasıdır. Ezeli 

olanda ise böyle bir şey düşünülemez…”291  Bu çeşit bir yöntemle muarızların idrak 

düzeyleri açısından olumsuz bir kanı yaratılmış olmakta ve akli sınırlarının içerim 

alanının zafiyetlerine işaret edilmiş bulunmaktadır. 

7- Bir başka yöntem de, yine kitabın bazı yerlerinde dikkat çektiği şekilde, Gazzâlî’nin, 

akli kesinliği ancak inanca dayalı olan bir takım aksiyomlardan hareket eden 

muarızlarını, bu aksiyomlarla sınırlı bir ölçüde rasyonel olabilen üretilmiş 

kabullerindeki metafiziksel güçlüklerle sıkıştırmak konusundaki ısrarıdır. Bunun 

örneğini üçüncü meselede bulabilmekteyiz. “Bir’den Bir çıkar” ilkesinin metafiziksel 

güçlüklerinin farkında olan Gazzâlî burada, muarızlarından oldukça akli izahlar talep 

                                                             
289 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 57 vd. 
290 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 61. 
291 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 61-62. 
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etmektedir.292 Böylece muarızın zorlandığı yerlerde mizahi çıkarımlarla ironik bir 

bağlam meydana getirilebilen yazar, “Allah’tan sadır olanların O’ndan daha çok şey 

bilmesi” veya “artık Allah’ın bir ölüden farkının bulunmaması” gibi metafor içeren 

cümlelerle bir haklılık zemini arayışına girişmektedir.293 Nitekim genelde bu tür felsefi 

tartışmaların sonunda Gazzâlî, “bu, içinden çıkılamaz bir meseledir” demektedir.294 

8- Gazzâlî, daha sonra Tehâfütü’l-Felâsife’nin felsefi kaynaklarına ilişkin başlığımız 

altında tekrar değineceğimiz üzere, oldukça nadir de olsa Ebû Nasr el-Fârâbî ve İbn 

Sînâ dışındaki filozofların itirazlarına da cevap üretmeye çalışmaktadır. Bu iki İslâm 

düşünürü dışındaki filozoflara da yer yer cevaplar üretmesinin nedeni, bu ikincilerin 

argümanlarındaki farklılıktır. Bu yöntemin örneğini, dördüncü meselede görmek 

mümkündür. Burada Gazzâlî, Fârâbî ve İbn Sînâ sistemlerinin dışında farklı bir felsefi 

bağlam içerisinden gelen muhtemel bir itiraza cevap vermektedir.295 

9- Gazzâlî, bazı yerlerde muarızlarının argümanlarını bütünüyle geçersiz veya işlevsiz 

kılmak için onların kabul ettikleri ilk tanımlarını, yani karşı tarafın aksiyomatik 

içeriklerini reddetmektedir. Bunun en güzel örneğini, dokuzuncu meselenin ilk 

paragrafında bulabilmekteyiz. Filozofların Allah’ın cisim olmadığını kanıtlamaları 

konusunda aciz bırakılmalarını amaçlayan bu meselenin başında Gazzâlî şunları 

söylemektedir: “Deriz ki: [Filozofların] bu konudaki delili, cismin değişimden yoksun 

olmadığı ve her değişime uğrayanın bir var ediciye muhtaç bulunduğu gerçeğinden 

hareketle, cismin sonradan yaratıldığını kabul edenler için doğrudur. Siz [filozoflar] 

ise değişimden yoksun olmamakla birlikte, varlığı, başlangıcı olmayan ezeli bir cisim 

olarak düşündüğünüze göre, ilk [olan Allah]’ın Güneş, en son felek veya başka bir şey 

gibi bir cisim olması neden imkânsız olsun?”296 Gazzâlî, böylece akli eşit veya görece 

daha az muhtemel mümkünlerin sağladığı elverişlilik içerisinde hareket etmekte ve 

muarızlarının, ‘hâdis-muhdis’, ‘madde-form’ ve ‘mümkin-zorunlu’ gibi felsefi 

kavramları kullanarak kendi görüşlerini temellendirmelerine izin vermemektedir. 

Nitekim Tehâfütü’l-Felâsife içerisindeki tartışma pasajlarının büyük bir yekûnu, 

                                                             
292 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 67-68. 
293 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 72. 
294 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 73. 
295 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 84. 
296 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 119. 
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bunlara benzer ikili karşıtlıklar sergileyen felsefi kavramsallaştırmalar üzerinden 

yürümektedir. 

10- Gazzâlî, felsefede mümkün olan bütün şüpheci bağlamları muarızlarının aleyhine 

kullanmaktadır. Bunun bir örneği, beşindi meselede yer almaktadır ve burada Gazzâlî, 

her bakımdan tamamen aynı iki Zorunlu Varlık’ın bulunamayacağını dile getiren ve 

başkalığın İlk İlke için kesinliğini ifade eden kesin bir kanıt istemektedir.297 Bu 

örnekte, felsefi bir muhakemeyle üretilebilecek herhangi bir dolaylamanın dışında 

verilebilecek bir cevap bulunamayacağından bu cevapla tatmin olmayan Gazzâlî haklı 

bir konuma yükselmiş bulunmaktadır. Bu yöntemin diğer bir örneği de, Gazzâlî’nin, 

haklı bir görüşte bulunduklarını bildiği halde muarızlarının aleyhine dönebilecek bir 

akli mümkünü göz ardı edememesidir. Nitekim on yedinci meselede mûcizelerin 

temellendirilmesi için gerekli olan zorunsuzluk arayışında Gazzâlî, beraber algılanan 

iki şeyin daima ortak bir neticede bitişinden hareketle zorunluluk fikrinin oluştuğunu 

öne sürmektedir.298 Daha can alıcı bir örnek ise Gazzâlî’nin, Tehâfütü’l-Felâsife’nin 

on dördüncü meselesinde, filozofların göğün canlı olup dairesel hareketleriyle Yüce 

Allah’a itaat ettiğine ilişkin akli bir kanıtın talep edilmesiyle ilgili olarak 

söyledikleridir. Burada Gazzâlî muarızları açısından bir tereddüt meydana 

getirebilmek için şunları söylemektedir: “Onların bu mesele hakkındaki görüşlerini 

inkâr etmek mümkün olmadığı gibi imkânsızlığı da ileri sürülemez…299 …Göğün 

hareketinin, onun sürekli dairesel hareketini irade eden, küre olmayan ve onu 

kuşatmayan, dolayısıyla gök olmayan başka bir cisim tarafından zoraki hareket 

ettirildiği varsayıldığında, [filozofların] göğün canlı olup iradeli hareket ettiği 

şeklindeki görüşleri çürütülmüş olur…”300 

11- Gazzâlî’nin benimsediği yöntemlerden bir tanesi de, eserin bazı yerlerinde 

görünebildiği biçimde, muarız olarak tanımlanan filozofların varlığa dair bir takım 

çıkarımlarında, olgusal hakikat olarak varlığın kendisi ile bu varlığa dair yapılan 

soyutlamalarla ulaşılan kavramsal hakikatler arasında bir ayrıma giderek, ikincilerin 

akli yargılar olduğunu belirtmesi ve bu nedenle akli itiraz yolunun sonsuza değin açık 

kalacağını duyurmasıdır. Bunun en iyi örneğini, birinci meselede yer alan ‘imkân’ ve 

                                                             
297 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 88. 
298 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 166 vd. 
299 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 144. 
300 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 146. 
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‘mümkin’ tartışmalarında görmekteyiz. Gazzâlî, burada, muarızlarının ‘imkân’ı bir 

dayanağa bağlamalarından hareketle yine bir kavramsallaştırma olan ‘imkânsız’ın da 

bir dayanağa gereksinim duyabileceğini, oysa ‘imkânsız’ın herhangi bir varlığının 

bulunmadığını öne sürerek muarızlarını güç bir durumda bırakmaktadır.301 Ahmet 

Arslan, bu yöntem ve zikrettiğimiz örnekten hareketle Gazzâlî’nin, tıpkı Alman filozof 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) gibi, aklın kategorileriyle olgusallıkları, yani 

“olay hakikatleri” ile “akıl hakikatleri”ni birbirinden ayırdığını belirtmektedir.302 

12- Gazzâlî, muarızlarının, özellikle İbn Sînâ’nın, birçok veya iki farklı felsefi görüşünden 

rahatlıkla eleştirebilecek olanını tercih etmekte ve bu görüş bağlamında argümanlarını 

geliştirmektedir. Bunun en güzel örneğini, yirminci meselede görebilmekteyiz. İbn 

Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II’de bedenli dirilmenin mümkün içerimlerini açıkça 

kabul etmesine karşılık Gazzâlî, yirminci meselede bu eseri göz ardı ederek filozofun 

bedenli dirilmeyi reddettiği el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ın içeriğini esas almaktadır.303 

13- Gazzâlî ayrıca eserin bazı meselelerinde, “üç mesele”ye ilişkin ileriki bölümlerimizde 

rahatlıkla görülebileceği gibi, muarızı olarak olgusallaştırdığı felsefi görüşü, asıl hali 

üzerinde bir takım oynamalar yapmak suretiyle eleştirebileceği bir içeriğe 

büründürmektedir. Araştırmacının zihnini en çok tedirgin eden yöntem de budur; 

çünkü bu şekilde muarızların görüşlerinin aslı konusunda bir kararsızlık söz konusu 

olmaktadır. Bunun en iyi örneği, birinci meseledir. Çünkü Gazzâlî, üçüncü meselede 

açıkça görüldüğü üzere, İbn Sînâ özelinde felâsifenin, başlangıçsız bir yaratma 

görüşüne (sürekli yaratma görüşü) sahip bulunduklarını bildiği halde304 birinci 

meseledeki yaratılmamış âlemin öncesizliği (âlemin kıdemi) tartışmasında hiçbir 

şekilde bu veriye işaret etmemekte ve muarızları yaratmayı tamamen inkâr 

ediyorlarmış gibi davranmaktadır.305 Hâlbuki bu, onların bizzat söyledikleri değil, 

Gazzâlî’nin yorumu olan bir görüş içeriğidir. Bu bir çeşit anlamsal dönüştürme olduğu 

ölçüde Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’nin yazımında benimsediği yöntemlerden bir 

tanesidir. 

                                                             
301 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 42-43. 
302 Bkz. Ahmet Arslan, ‘Bir İslâm Felsefesi Var mıdır?’, İslâm Felsefesi Üzerine içinde, s. 22. 
303 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 207 vd.; İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 169-170; a.mlf., el-Adhaviyye fî’l-
Meâd; tahkik: Hasan Asi, Beyrut: Müessesetü’l-Câmiiyye, 2. Baskı, 1987, s. 114. 
304 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 62-63. 
305 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 14-47. 
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14- Nihayet Gazzâlî, muarızları olan filozofların ve özellikle İbn Sînâ’nın açık ifadelerinin 

söz konusu olduğu konularda bile, bu ikincilerin anlatımlarını da çok iyi anladığı 

halde, kendi niyet okumasına güvenerek felsefi görüşlerin mümkün olan en uzak 

anlam olasılığıyla dolaylanmasını meşru görmektedir. Böylece imin kendisi 

değerlendirmede esas alınmak durumunda kalmaktadır. Çalışmamızın bundan sonraki 

üç bölümü içerisinde ele alacağımız “üç mesele” çözümlememizde rahatlıkla 

görülebileceği gibi, Gazzâlî bunu bir yöntem olarak benimsemektedir. Bunun en güzel 

örneğini birinci meselede bulabilmekteyiz. Çünkü Gazzâlî, daha sonra üçüncü 

meselede, filozofların görüş beyanının, açıkça geriye dönük bir sonsuza atıfta bulunan 

bir yaratma kavrayışını (yaratılmış âlemin başlangıçsızlığını) dolayladığının farkında 

olduğunu gösterdiği ve bunu tartışmaya açtığı halde,306 bundan önce birinci meselede 

filozofların Allah-âlem ilişkilerindeki temel görüşlerinin “yaratılmamış bir âlem” 

olduğunu aktarmaktadır.307  

Bizim Tehâfütü’l-Felâsife’nin yöntemine dair bulgularımız bunlardır. Böylece iki 

temel amacı gerçekleştirmek üzere bir kısmı görece yetkin, bir kısmı ise görece tartışmaya 

açık toplam on dört yöntemsel unsura değinmiş olduk. Bu on dört yöntem sayesinde 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’den beklediği amaca ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilebilir. 

Bazı araştırmacılar, müellifin beklediği amaca ulaştığı ve neticede bu eser nedeniyle İslâm’da 

felsefi etkinliğin durma noktasına geldiği kanaatindedirler.308 Biz hem düşünürün umduğu 

gayeye erişmiş olması bakımından hem de İslâm’da felsefi etkinliklerin durma noktasına 

gelmiş olması iddiası bakımından bu araştırmacılara katılmıyoruz. Tersine İslâm 

kelamcılarının felsefileşmesi anlamında ve İbn Sînâ felsefesinin görece bir ölçüde meşruiyet 

kazanması bağlamında felsefe, İslâm düşünce tarihindeki seyrini devam ettirmiştir.309 Fakat 

filozofların kesin bilgiye erişmiş olduklarına dair genel kabul ve burhân nazariyesinin 

metafiziğe uygulanması konularında bir takım yeni tartışmalar ortaya çıkmıştır. Şehristânî’nin 

daha önce anılan Kitâbü’l-Müsâraa adlı eseri bunun bir örneğidir. Artık Tehâfütü’l-

Felâsife’nin felsefi kaynaklarına geçebiliriz. 

                                                             
306 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s.62-63. 
307 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 14 vd. 
308 Örnek olarak bkz. Hasan Aydın, ‘Klasik İslâm Düşüncesinde Bilgi ve Bilim Karşıtı Bir Düşünür: Gazzâlî’,  
http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/hasan_aydin_gaz-zali_bilim_karsitlik.pdf (erişim tarihi: 01.10.2011); 
Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Aklının Oluşumu, s. 332-33; Yaşar Aydınlı, Gazâlî: Muhafazakar ve 
Aydın, s. 25-26, 163. 
309 Bkz. Griffel, ‘Introduction’, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 3-14. 
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3. Tehâfütü’l-Felâsife’nin Felsefi Kaynakları 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserinin anlaşılmasında ve bu eser içerisinde yer 

alan görece kelami veya felsefi tartışmaların çözümlenmesinde, düşünürün söz konusu 

çalışmasını kaleme alırken dayandığı kaynakçanın ortaya çıkarılmasının belirgin bir önemi 

bulunmaktadır. Ayrıca hem Tehâfütü’l-Felâsife’de yer alan tartışma bağlamlarının tarihsel ve 

anlamsal bağlamlarının daha bilinçli bir biçimde ortaya konulması için, hem de söz konusu 

tartışma bağlamlarında aktarılan veya yeniden üretilen felsefi görüşlerin ne düzeyde iyi temsil 

edildiğinin ayırtına varabilmek için bu eserin öncelikle felsefi kaynaklarının bulunması 

gerekmektedir. Fakat hemen belirtmek gerekir ki, hâlihazırda bu konuda yapılmış fazla 

çalışma bulunmamaktadır.310  

Bu konudaki akademik veriler hala Gazzâlî’nin eserin birinci mukaddimesinde bilfiil 

isimlerini zikrederek üzerlerine yoğunlaşacağını belirttiği Ebû Nasr el-Fârâbî ve İbn 

Sînâ’nın311 adlarına ve felsefelerine yapılan görece yeterli değinilerle sınırlıdır. Mesela 

Mübahat Türker Küyel, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’deki eleştirilerinin hedefi olacak 

şekilde zikredilmiş bu iki isim üzerinden bu eserin felsefi zeminini çözümlemeye çalışmakta, 

böylece Fârâbî ve İbn Sînâ’ya çok az değinerek bize kullanılmaya elverişli yeterlilikte bir veri 

bağlamı bırakmamaktadır.312 Bu çerçevenin dışında değerlendirilebilecek akademik 

çalışmalarda ise, bilfiil bir karşılaştırmalı metin ve içerik tahlili söz konusu olmayıp, 

bunlardaki akademik veriler, sözgelimi Antik Yunan felsefeleri veya Yeni-Eflatuncu 

nazariyelerle Tehâfütü’l-Felâsife meseleleri arasında kurulan dolaylı bağlantılardan ibaret 

bulunmaktadır. Mesela Simon Van Den Bergh ve Duncan B. McDonald’ın ortaya koydukları 

bulgular bu çerçevede değerlendirilebilir gibi görünmektedir.313 Bu konuda istisna olabilecek 

bir çalışma, belki Tehâfütü’l-Felâsife’nin kelam felsefesi bağlamındaki kaynaklarına 

göndermede bulunmak üzere değerlendirilebilecek olan, Mehmet Dağ’ın İmâm El-Haremeyn 

El-Cüveynî’nin Âlem ve Allah Görüşü adlı çalışmasıdır. Mehmet Dağ, bu önemli 

çalışmasında, âlemin kıdemi tartışmasını ilgilendirmek koşuluyla Gazzâlî’nin eleştirel 

                                                             
310 Bu konuda yakın zamanda yapılmış değerli bir master tezi çalışmasını işaret etmek gerekmektedir. Bu 
çalışmada âlemin kıdemi meselesi özelinde bir kaynakça tahlili yapılmıştır. Bkz. İdris Cevahir, ‘Âlemin Ezeliliği 
Meselesinin İbn Sina ve Öncesindeki Kaynakları’. 
311 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
312 Bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 29-40. 
313 Bkz. Simon Van Den Bergh, ‘Ghazâlî on “Gratitude Towards God” and Its Greek Sources’, Studia Islamica, 
No: 7 (1957), Maisonneuve&Larose,  s. 77-98; Duncan B. McDonald,  ‘The Life of al-Ghazzālī, with Especial 
Reference to His Religious Experiences and Opinions’, Journal of the American Oriental Society, Vol. 20 
(1899), Published by: American Oriental Society, s. 71-132.  
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terminolojisini ödünç aldığı ve kullandığı el-Cüveynî gerçeğine dikkat çekmekte ve 

çoğunlukla gerekçelendirdiği bu iddiasını yeri geldikçe tekrarlamaktadır.314 Fakat bu 

çalışmada da eksik olan bir nokta, doğrudan bağlantıların gösterilmemiş olmasıdır. Bu 

konudaki eksikliğin giderilmesi için bizim bu çalışmamızda “üç mesele” ile sınırlı olarak 

yaptığımız metinler ve örnek pasajlar üzerinden bir mukayese girişiminin aynısının yirmi 

meselenin tamamıyla ilgili olarak yapılması gerekmektedir.  

Yukarıda temas edilen başvuru kaynağı eksikliğinin yanı sıra bu çalışmamızın “üç 

mesele” bağlamında İbn Sînâ felsefesiyle sınırlandırılmış olması, bizim burada yer 

vereceğimiz felsefi kaynaklar değinisini de sınırlandırır niteliktedir. Ayrıca “üç mesele”ye 

dair felsefi kaynak çözümlemelerimiz bundan sonraki bölümler içerisinde yapılacağından, biz 

burada yer yer oldukça özel örneklerle beraber görece sınırlı kalabilecek bir felsefi kaynak 

tahlilinde bulunacağız. Fakat yine de İslâm’da felsefeden söz edildiğinde Antik Yunan 

kaynaklarıyla beraber akla ilk gelen isimler olarak Eflâtun (M.Ö. 427-347), Aristoteles (M.Ö. 

384-322), Ebû Nasr el-Fârâbî (870-950) ve İbn Sînâ’nın (980-1037) felsefeleriyle Gazzâlî’nin 

Tehâfütü’l-Felâsife adlı eseri arasındaki münasebetleri, “üç mesele” çerçevesini ileriki 

bölümlere bırakmak kaydıyla, ortaya koymaya çalışacağız. 

Burada öncelikle ve özellikle Gazzâlî’nin İbn Sînâ metinleriyle ilgili durumunu 

sorunlaştırmak gerekmektedir. Çünkü daha önce de değinildiği gibi, ayrıca “üç mesele”ye 

ilişkin ileriki bölümler içerisinde rahatlıkla fark edileceği üzere, Tehâfütü’l-Felâsife daha 

ziyade İbn Sînâ felsefesine karşı yazılmış bir eserdir.315 Tehâfütü’l-Felâsife’nin felsefeye dair 

en önemli başvuru kaynakları İbn Sînâ’nın eserleridir. Bunu Gazzâlî de eserinin başında 

belirtmekte ve filozofları eleştirirken Ebû Nasr el-Fârâbî ile İbn Sînâ’nın öğretilerine 

dayanacağını söylemektedir.316 Fakat belirtmek gerekir ki, daha ziyade İbn Sînâ sistemine 

karşı kaleme alınan bu eserde yazar, daha yoğunlukla İbn Sînâ metinlerini esas almaktadır. 

Bunun temel gerekçesi, Gazzâlî’nin döneminde bu felsefenin elde ettiği ün ve etkinlik gücü 

kadar, İbn Sînâ felsefesinin hem Antik Yunan ve sonraki dönem filozoflarının felsefelerini 

anlamada, çözümlemede ve açıklamada eriştiği olumlu düzeydir, hem de güncel felsefi ve 

                                                             
314 Örnek pasajlar için Bkz. Mehmet Dağ, ‘İmâm el-Haremeyn Cüveynî’nin Âlem ve Allah Görüşü’, Basılmamış 
Doçentlik Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1976, s. 131 ve 208. Sayfa 208’deki şu cümle 
hayli kayda değerdir: “…Burada özellikle belirtmemiz gerekir ki, Cüveynî’yi okuduktan sonra Gazzâlî’ye ait 
pek az şeyin orijinalliğini muhafaza ettiği görülecektir.” 
315 Bkz. Ayni, Gazâlî, s. 51; Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 58; Deniz, Kelâm-
Felsefe Tartışmaları, s. 22. 
316 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
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kelami birçok sorunu halletmek üzere geliştirdiği epistemolojik sistemin (daha genel olarak 

metafiziksel sistemin) saygınlığıdır.317 Gazzâlî, eserin ilk mukaddimesinde, filozofların 

birbirinden farklı birçok görüşe sahip bulunduklarını ve bunun bir anlamda felsefi 

görüşlerdeki kesinlik sanısının bitmesine yetmesi gerektiğini dile getirirken bunu, Fârâbî ve 

İbn Sînâ felsefelerine yoğunlaşmasının bir gerekçesi olarak öne sürmekte ve bu iki 

düşünürün, Aristoteles felsefesini en iyi anlamış ve aktarmış filozoflar olduklarını 

söylemektedir.318 Yani pragmatik gerekçelerle Gazzâlî burada daha ziyade ünlü iki İslâm 

filozofunu okuduğunu söylemekte; fakat esas itibariyle İbn Sînâ’yı okuduğunu da biz hem 

meselelerdeki tartışma bağlamlarından hem de yazarın ifadelerinden anlamaktayız. 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin Tanrı’nın bilgisi mevzusundaki genel felsefi konumlanmayla beraber 

özellikle İbn Sînâ’nın görüşüne adanmış on birinci meselesi, bu konuda en önemli örneğimizi 

meydana getirmektedir. Diğer meselelerde bu meselede açık olduğu kadar belirgin bir örnekle 

karşılaşmak zordur. Çünkü on bir ve on iki gibi on üçüncü mesele de Tanrı’nın bilgisi 

mevzusuna dair olduğu ve bu on üçüncü mesele, üçüncü bölümümüzde rahatlıkla 

görülebileceği gibi, tamamen İbn Sînâ’nın görüşleri için oluşturulmuş olduğu halde, on iki ve 

on üçüncü meselede filozofların görüşlerine işaret etmek üzere başlıkta çoğul ifade tercih 

edilmiştir, oysa on birinci meselenin başlığı doğrudan İbn Sînâ’ya göndermede 

bulunmaktadır.319 Ayrıca bu mesele içerisinde Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’nin başka hiçbir 

yerinde rastlayamayacağımız bir şey yapmakta ve metin içerisinde İbn Sînâ’ya, “senin 

meslektaşların/dostların” (“ihvânüke”) ve “senin onları onaylayıp onaylamadığın” (“mehmâ 

vâfektehüm”) ifadelerinde görünür olduğu şekilde,320 bilfiil “sen” diye hitap etmektedir. Yine 

ilginç bir nokta, on birinci meselede Allah’ın bilmesiyle ilişkili olmak üzere Tanrı’nın kendi 

zâtı dışındakileri de bilebilmesi görüşünde İbn Sînâ’nın filozoflar içerisinde tek kaldığı 

belirtildiği321 halde on üçüncü meselenin başlığında aynı görüşe işaret etmek üzere çoğul bir 

zamir kullanılmaktadır.322 Bu ayrıntılar, Gazzâlî’den sonra Tehâfütü’l-Felâsife’nin 

çoğaltılırken müstensihlerin hatalarından kaynaklanmış olabilecek zararların anımsatılmasıyla 

                                                             
317 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4; Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 29-30. 
318 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4. 
319 Karşılaştırmak için bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 125 (on birinci mesele), 131 (on ikinci mesele) ve 134 (on 
üçüncü mesele). Bu durumun fark edilmesi için kaynak verdiğimiz metnin Arapça kısmına bakmak 
gerekmektedir. Maalesef bu farklılık Türkçe tercümeye yansıtılmamıştır. On birinci meselede “Fî Ta’cîzi men 
yerâ minhum” ifadesi, “âciz bırakılmaları üzerine” şeklinde yanlış tercüme edilmiş bulunmaktadır. Tercümenin 
doğrusu, “onlardan … görüşünde olanın âciz bırakılması üzerine” şeklinde olmalıydı. 
320 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 128. 
321 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 128. 
322 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 134. “Fî ibtâli kavlihim….” 
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açıklanamayacak önemli detaylardır. Zaten hem bundan sonraki üç bölüm içerisinde ortaya 

koyacaklarımız hem de aşağıda değineceğimiz başka ayrıntılar, Gazzâlî’nin söz konusu 

eserinin tamamında öncelikle ve daha yoğunlukla İbn Sînâ metinlerini gözettiğini 

gösterecektir. Çünkü Gazzâlî pek çok yerde, aşağıda örnekleri verileceği üzere, İbn Sînâ 

felsefesi çerçevesini eleştirirken veya özel bir soruna cevap üretirken bile yine bu filozofun 

eserlerinden ve görüşlerinden faydalanmaktadır.  

Tehâfütü’l-Felâsife içerisinde işlenmiş yirmi meseledeki konular veya esas sorunlar, 

yedi temel başlık altında ifade edilebilir. Bu yedi temel başlığı, ele alındıkları meseleleri de 

yanlarına ekleyerek aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün görünmektedir: 

1- Âlemin kıdemi: Bir başlangıcının ve sonunun veya bir yaratıcısının bulunup 

bulunmaması açısından evren sorunu (birinci ve ikinci meseleler) 

2- Allah’ın Sıfatları: Âlemi yaratmış olup olmaması bakımından Bir olan Tanrı’nın 

tenzih türünden olan sıfatları sorunu (üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 

sekizinci, dokuzuncu ve onuncu meseleler) 

3- İlm-i İlâhî: Âlemin yaratıcısı olup bütün özellikleri kendine has olan Bir Tanrı’nın 

bilebilme sorunu (on bir, on iki ve on üçüncü meseleler) 

4- Göksel Varlıklar: Gökyüzünde görünen cisimlerin bilinçli varlıklar olup 

olmadıkları, bunlardaki hareketliliklerin kaynağının kendilerinden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı ve yeryüzündeki olayları belirleyip belirlemedikleri sorunu (on 

dört, on beş ve on altıncı meseleler) 

5- Doğal Düzenin Zorunluluğu: Mûcizeleri var edebilecek şekilde doğal kuralların 

olasılıklara elverişli olup olmaması sorunu (on yedinci mesele) 

6- Ruh: Cisim olmayan ve sonradan varlık kazanan bir özbilinç olarak ruhun bağımsız 

bir cevher olup olmadığı ve onun ebedi olup olmadığı sorunu (on sekiz ve on 

dokuzuncu meseleler) 

7- Cismânî haşir: Ölen insan bedenlerinin âhirette tekrar diriltilip diriltilmeyecekleri 

sorunu (yirminci mesele) 

Bu yedi temel sorun başlığını ilgilendirmek üzere yirmi mesele içerisine alınan felsefi 

görüşlerin tamamına yakınının İbn Sînâ’nın eserlerinden alındığını öne sürebilecek kadar 

gerekçemiz bulunmaktadır. Çünkü yirmi meselenin tamamında karşı çıkılmak üzere aktarılan 
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felsefi görüşler, İbn Sînâ’nın metinleri gözetilerek hazırlanmıştır. “Üç mesele” bağlamındaki 

bağlantıları - ruh temel başlığı da bu bağlantılar içerisindedir - sonraki bölümlere bırakarak 

burada geriye kalan üç temel sorun başlığına yoğunlaşmamız yerinde olacaktır. 

Öncelikle Tehâfütü’l-Felâsife’de Allah’ın sıfatları sorun başlığı çerçevesinde en çok 

eleştirilen kavramsallaştırmanın “Zorunlu Varlık” (“Vâcibü’l-Vücûd”) adlandırması323 

olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.324 Gazzâlî’nin ilâhî sıfatlar konusunda filozofları 

eleştirmeyi tasarladığı her bir pasajda tartışma dönüp dolaşıp Zorunlu Varlık 

kavramsallaştırmasında son bulmakta ve bu İslâm bilgini de, ilk değinisi hariç, daima bu 

kavramsallaştırmanın zihni karıştıran bir yapısının bulunduğunu öne sürerek artık bu 

kavramsallaştırmayı paranteze almayı önermektedir.325 Nitekim beşinci meselede özellikle İki 

Zorunlu Varlık tasarımının aklen imkânsız olamayacağı üzerine hacimli bir işleyişle 

durulmaktadır.326 Gazzâlî’nin bu denli çok kullandığı “Zorunlu Varlık” adlandırması veya 

kavramsallaştırması, ‘varlık’ kavramıyla beraber İbn Sînâ metafiziğinin en merkezi kavramı 

durumundadır.327 Bunu anlamak için İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I’ine bakmak 

yeterli olacaktır. Çünkü burada filozof, daha sonra “Zorunlu Varlık” kavramsallaştırması 

çerçevesinde Gazzâlî’nin filozoflara yükleyeceği ve bir eleştiri gerekçesi olarak kullanacağı 

bütün felsefi çıkarımları ortaya koymaktadır.328 Burada Ebû Nasr el-Fârâbî veya başka bir 

filozofun İbn Sînâ düzeyinde ve Gazzâlî’nin eleştirelliğini belirleyecek ölçüde Zorunlu 

Varlık’a değinmediklerini ve bu kavramı kimsenin İbn Sînâ kadar işlemediğini belirtmek 

gerekmektedir. Nitekim İbn Sînâ dışında Zorunlu Varlık kavramsallaştırmasını, ondan önce 

ve onun geliştirmesini bekleyecek şekilde kullanan filozof Fârâbî’dir ve birinci filozofun bu 

ikincisine borçlu olduğu ölçüde ikincisinin birinci kadar eserlerinde bu kavramı işlemediğini 

belirtmek gerekmektedir.329 O halde öncelikle İbn Sînâ’nın, Tehâfütü’l-Felâsife’de yer alan 

İlâhî sıfatlara dair olan bütün tartışmaları belirlediğini teslim etmemiz gerekmektedir. 

                                                             
323 İbn Sînâ felsefesinde merkezi bir kavramsallaştırma olan “Zorunlu Varlık” hakkında ayrıntılı bir bilgi için 
bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İstanbul: İz Yayıncılık, 2002. 
324 Örnek pasajlar olarak bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 85-88, 99-100, 111-114, 116-117, 124. Beşinci ve Sekizinci 
meselelerin adlandırılmalarında da “Zorunlu Varlık” lafzı bilfiil kullanılmıştır. Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 85 ve 
116. 
325 Örnek olarak bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 116, 124. 
326 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 85. 
327 Bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 13-18. 
328 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I; çevirenler: Ekrem Demirli-Ömer Türker, İstanbul: Litera Yayıncılık, 
2004, s. 35-52 ve a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 88-115. 
329 Bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 39-58; karşılaştırmak üzere aynı yönde bir işleyiş için 
bkz. Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, s. 67-
89. 
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Allah’ın sıfatlarıyla ilgili olmak üzere en çok değinilen ikinci konu sudurdur ve bu nazariye, 

Fârâbî’nin Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila adlı eserinde önemli bir yoğunluğa sahip 

olduğundan330 buna daha sonra değineceğiz. 

Değinmemiz gereken ikinci temel sorun başlığı, göksel varlıkların durumudur. Gazzâlî, 

Tehâfütü’l-Felâsife içerisinde bu sorun başlığına tam üç mesele ayırmış bulunmaktadır: On 

dört, on beş ve on altıncı meseleler.331 Bu meseleler içerisinde Gazzâlî’nin en yoğun itirazı, 

göksel varlıkların birer özbilinç sahibi canlı ve bu âlemde meydana gelenleri bilen varlıklar 

olarak farzedilmesi üzerinedir. Çünkü Gazzâlî bu bağlamda şöyle bir değerlendirmede 

bulunmaktadır: “Bu mesele hakkındaki tartışma bundan öncekilerden farklıdır. Çünkü onların 

bundan önce anlattıkları imkânsız şeyler olmayıp, neticede göğün bir amaca yönelik hareket 

ettiğini gösterir ki bu da mümkündür.”332 Göksel varlıkların bilinçli varlıklar olmaları üzerine 

hem Fârâbî’nin, hem de İbn Sînâ’nın değinileri bulunmakla beraber ikinci filozofun 

eserlerinde bu konuyu daha yoğun bir biçimde işlediğini belirtmek gerekmektedir.333 

Muhammed Âbid el-Câbirî, İbn Sînâ’da var olan ve Gazzâlî’nin eleştirel yoğunluğunun 

hissedildiği esaslardan birini teşkil eden “göksellerin rûhânîliği”nin ve bunların yeryüzüne 

tesir güçlerinin Fârâbî’de bulunmadığını öne sürmektedir;334 fakat bu yorum, İbn Sînâ’nın bu 

konuya gösterdiği dikkat yoğunluğunun fazlalığının bu yazardaki bir etkisi olarak 

görülmelidir. Çünkü Fârâbî, göksel cisimlerdeki özbilincin (ruh) varlığını ve dairesel 

hareketin herhangi bir doğal nedene dayanmadığını açıkça kabul etmektedir.335 Yine de 

Muhammed Âbid el-Câbirî’nin bu yorumu, Tehâfütü’l-Felâsife’nin özellikle on altıncı 

meselesinden ve Gazzâlî’nin yukarıya alıntıladığımız sözünden kaynaklanmış olmalıdır. Bu 

sözde yer alan “Bu mesele hakkındaki tartışma bundan öncekilerden farklıdır.”336 

değerlendirmesi, Câbirî’nin zihninde iki filozof arasında bu konudaki bir tavır ayrılığı fikrinin 

oluşmasına neden olmuş olsa gerektir. Fakat gerçekten de iki filozof arasında böyle bir vakıa 

söz konusu olsaydı, kuşkusuz Tanrı’nın bilgisi konusunda değindiği gibi Gazzâlî, burada da 
                                                             
330 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila; tahkik: Elbîr Nasrî Nâdir, Beyrut: Dârü’l-Meşrık, 1986, s. 
55-57; krş. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. II, s. 108 ve a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 116-124. 
331 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 144, 149, 153. 
332 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 154. 
333 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 72-75; karşılaştırarak bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ 
Metafizik II, s. 137-145; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. II, s. 133-137; a.mlf., Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât; 
çevirenler: Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005, s. 148-159. 
334 Bkz. Muhammed Âbid el-Câbirî, Felsefî Mirasımız ve Biz; çeviren: A. Said Aykut, İstanbul: Kitabevi 
Yayınları, 2003, s. 126. 
335 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 72-75; ayrıca özellikle a.mlf., Kitâbü’s-Siyâseti’l-
Medeniyye; yayına hazırlayan: Ali İbn Mülham, Beyrut: Dârü ve Mektebetü Hilâl, t.y., s. 22-23. 
336 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 154. 
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İbn Sînâ’nın meslektaşları arasında yalnız kaldığını belirtirdi.337 Bu durum her halükarda 

göksel cisimlere ilişkin tartışmalarında Gazzâlî’nin en çok İbn Sînâ metinlerine dayandığını 

göstermektedir. Bu konuda vereceğimiz özel bir örnek konunun daha iyi anlaşılmasını 

sağlayacak niteliktedir. Göksel cisimlerin mevcut hareketliliklerinin ancak özbilinç sahibi 

olmalarından kaynaklandığını, bunun dışında göksellerde doğal bir nedenin aranmaması 

gerektiğini belirten İbn Sînâ, göksel cisimler arasındaki hareketliliğin cisimler arasındaki 

doğal bir nedenden kaynaklanabileceğini öne süren kendi dönemindeki genç kuşak filozoflara 

kesinlikle karşı çıkmaktadır.338 Gökyüzündeki cisimlerin dairesel hareketlerinin arkasında 

özbilince dayalı bir neden arayan İbn Sînâ’yı eleştirmek niyetindeki Gazzâlî’nin on dördüncü 

meselede bu genç kuşak filozofların görüşlerini herhangi bir atıfta bulunmaksızın öne 

sürdüğünü ve göksel cisimler arasındaki etkili bir doğal nedenin akla aykırı olmadığını 

söylediğini görmekteyiz.339 Gazzâlî’nin mevcut eleştirel içeriğinde herhangi bir isim 

geçmediğine göre, bu düşünürün İbn Sînâ’yı eleştirirken filozofun konuyu işleyiş içeriğinden 

hareket ettiği belirtilmelidir. Bu örnek, Gazzâlî’nin göksel varlıklarla ilgili üç mesele 

içerisindeki eleştirilerinde İbn Sînâ metinlerini esas aldığını göstermektedir. 

Değinmemiz gereken üçüncü temel sorun başlığı, doğal düzenin işleyişindeki 

zorunluluktur (sebeplilik/nedensellik) ve bu sorun, on yedinci meselede ele alınmaktadır.340 

Doğal düzenin işleyişinde katı ve istisnasız bir kurallı zorunluluğun bulunup bulunmadığı ve 

bu noktada Peygamberlerin gösterdikleri mûcizelerin nasıl açıklanacakları sorunu, Tehâfütü’l-

Felâsife’nin on yedinci meselesi çerçevesinde aslında bu eserin tamamını önemli kılan bir 

sorundur. Evrene yayılmış katı bir nedenselliğin yerine daha çok olasılıkların egemen olduğu 

bir tasarımı kabul eden fiziksel bir kuram olarak Kuantum yaklaşımının çağımızdaki etkinliği 

göz önünde bulundurulduğunda,341 Gazzâlî’de nedensellik karşıtı eleştirilere gösterilen 

günümüzdeki akademik ilginin arka planını anlamak kolaylaşacaktır.342 Gazzâlî’nin on 

                                                             
337 İbn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisi konusundaki felsefi görüşü bakımından yalnız kaldığına dair değerlendirme için 
bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 128. 
338 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 143. 
339 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 147. Aslında burada tartışılan göksel küreler arasındaki doğal neden ilişkisinin 
‘kütle çekim yasası’nı çağrıştırdığını burada anmak gerekir. Çünkü bu yasaya göre, göksel kürelerin hareketi bir 
takım cisimsel itme ve çekme kuvvetinden kaynaklanmaktadır. Kütle çekim yasası hakkında güzel bir değini için 
bkz. Stephen F. Mason, Bilimler Tarihi; çeviren: Umur Daybelge, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
2001, s. 174-188. 
340 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 166 vd. 
341 Bu konuda iyi bir çalışma için bkz. Şakir Kocabaş, Fizik ve Gerçeklik, İstanbul: Küre Yayınları, 2002. 
342 Nitekim Kuantum teorisiyle Gazzâlî’nin on yedinci meselede ortaya koyduğu eleştiriler arasındaki ilişkileri 
inceleyen bir master tezi çalışması da yapılmıştır. Bkz. Ümit Yoksuloğlu Devji, ‘Al-Ghazâlî and Quantum 
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yedinci meselede nedenler ağıyla dolu bir doğal düzen tasarımını reddedip reddetmediği 

tartışmaları bir yana,343 burada bizi öncelikle ilgilendiren on yedinci meselenin felsefi 

kaynaklarıdır. Öncelikle sebepliliğin veya zorunluluğun varlığı konusunda İslâm 

kelamcılarının önceden beri olumsuz bir görüşe sahip bulundukları ve bu olumsuz tavrın 

Gazzâlî’yi etkilediği belirtilmelidir.344 Bunun yanında nedensellik eleştirilerindeki benzerlik 

nedeniyle daha sonraki bir çağda yaşamış David Hume (1711-1776) felsefesi ile Gazzâlî 

arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığını araştıran ve her iki düşünürde de şüpheci 

unsurlar üzerinde duran Steven Nadler’in çalışmasına paralel345 Macit Fahri de Gazzâlî’nin 

mevcut nedensellik eleştirilerinde Antik Yunan şüphecilerinin ve özellikle Pyrrhon okulunun 

etkisinde kaldığını belirtmektedir.346 Kuşkusuz Aristoteles ve onun takipçisi İbn Sînâ’nın 

felsefelerinde doğal nedenliliğin (illiyet) önemli bir yeri bulunmaktadır.347 Nitekim İbn Sînâ, 

nedenler (illetler) ile nedenliler (illetliler) arasındaki ilişkiler üzerine değinisinde gerçekten de 

mûcizeleri bile olumsuzlayacak nitelikte katı bir zorunluluk izlenimi bırakmaktadır.348 Fakat 

aynı İbn Sînâ’nın olağanüstü olayların açıklandığı yerlerde farklı bir tavır takınmaksızın bu 

olayların varlığının doğal nedenlerle açıklanabileceğini öne sürdüğünü, ayrıca 

olağanüstülüklerin inkârını tasvip etmediğini349 ve ilginç bir şekilde burada doğal düzen için 

tıpkı Gazzâlî gibi “âdet” kelimesini kullandığını görmekteyiz.350 Burada filozofumuz “âdetin 

ters çevrilmesi”ne itiraz etmemekte, bu konuyu kabullenmeyenleri de bir karara varmak 

bakımından acele etmemeleri konusunda uyarmakta ve bu durumu doğal bir ilişkilendirmeyle 

açıklayabileceğini öne sürmektedir.351 Ayrıca Muhittin Macit’in de belirttiği şekilde İbn Sînâ, 

artarda tekrarlanan doğal bir olaydaki neden ve nedenlinin varlığından emin olmamızla ilgili 

hiçbir zaman aceleci olmadığı gibi bu konudaki belirlemenin kesinlenebilmesi için bir takım 
                                                                                                                                                                                              
Physics: A Comparative Analysis of The Seventeenth Discussion of Tahâfut al-Falâsifa and Quantum Theory’, 
Basılmamış Master Tezi, Institue of Islamic Studies, McGill University, 2003. 
343 Bu konuda geniş bir literatür mevcuttur. Örnek olarak bkz. Lenn Evan Goodman, ‘Did Al-Ghazâlî Deny 
Causality?’, Studia Islamica, No. 47 (1978), s. 83-120 Published by: Maisonneuve & Larose; Binyamin 
Abrahamov, ‘Al-Ghazālī's Theory of Causality’, Studia Islamica, No. 67 (1988), s. 75-98 Published by: 
Maisonneuve & Larose; Ilai Alon, ‘Al-Ghazālī on Causality’, Journal of the American Oriental Society, Vol. 
100, No. 4 (Oct. - Dec., 1980), s. 397- 405 Published by: American Oriental Society. 
344 Bkz. Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, s. 287-288; a.mlf., İslâm Felsefesi Kelâmı ve Tasavvufuna Giriş; 
çeviren: Şahin Filiz, İstanbul: İnsan Yayınları, 3. Baskı, 2002, s. 98. 
345 Bkz. Steven Nadler, ‘No Necessary Connection: The Medieval Roots of the Occasionalist Roots of Hume’, 
The Monist, vol. 79, no. 3, s. 448-466, Copyright [c] 1996, THE MONIST, La Salle, Illinois 61301. 
346 Bkz. Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, s. 288. 
347 Bkz. Dimitri Gutas, Avicenna and The Aristotelian Tradition, Leiden: E. J. Brill, 1988, s. 261-265; Muhittin 
Macit, İbn Sînâ’da Doğa Felsefesi ve Meşşâî Gelenekteki Yeri, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006, s. 113-121. 
348 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 1-29. 
349 Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 192 vd. 
350 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 201. 
351 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 201. 
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gerekçelerin bulunması gerektiğini öne sürmektedir.352 İbn Sînâ, Tehâfütü’l-Felâsife’de fizikle 

(tabiiyyât) ilgili olarak ele alınan bu meselenin fiziği aştığını da belirtmiştir.353 Aslında 

Gazzâlî’nin bu meselede en iyi ortaya koyduğu şey de fiziksel bir mesele olarak tanık olunan 

olaylar arasındaki ilişkilere insan aklının metafiziksel bir kesinlik eklemesindeki 

tartışılabilirliktir.354 Bu durumla İbn Sînâ’nın felsefi tavrını bir arada düşündüğümüzde 

Gazzâlî’nin on yedinci meseledeki eleştirisinde bu filozofu tenkit ederken yine aynı filozofun 

metinlerinden hareketle bir argüman ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Gazzâlî de 

mûcizelerin tabiattan ilham alan bir takım izahlarla açıklanabileceğini örneklemeye 

çalışmaktadır.355 Tıpkı birinci meselede iddia edildiğinin tersine İbn Sînâ’nın yaratmayı kabul 

edişinde olduğu gibi on yedinci meselede öne sürülenin aksine bu filozof olağanüstü 

hadiselerin ve mûcizelerin varlığını kabul etmektedir. Gazzâlî’nin burada doğal izah 

kavramsallaştırmasına eleştirel baktığı akla gelebilirse de, bu olasılık dâhilinde de on yedinci 

mesele içerisinde bulunan, yazarın kendisinin doğal izahlarını açıklayabilmek güçleşecektir. 

Bizim buradaki bağlamımızı ilgilendirdiği kadarıyla, on yedinci meselenin içeriğinin 

şekillenmesinde yine İbn Sînâ metinlerinin etkili olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Aslında Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eseriyle İbn Sînâ metinleri arasında burada 

kurduğumuz ilişkileri daha anlamlı kılacak birkaç noktaya değinmek gerekmektedir. Bu 

noktalardan bir tanesi, hem Tehâfütü’l-Felâsife’de hem de İbn Sînâ’nın Kitâbü’l-İşârât ve’t-

Tenbîhât adlı eserinde Arapça ibare ve delalet bağlamı bakımından tamamen aynı şekilde 

geçen bir ifadedir. Bu ifade, “fe’l-belâhetü ednâ ilâ’l-halâsi min fitânetin betrâin” 

(“Dolayısıyla budalalık kurtuluşa, keskin zekâdan daha yakındır”) şeklindedir ve Kîtâbü’l-

İşârât ve’t-Tenbîhât’ta bu şekilde gördüğümüz cümleye356 Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’de 

“ve’l-amâ ekrabü ilâ’s-selâmeti min basîreti havlâe” (“körlük de selâmete şaşı bakmaktan 

daha yakındır”) ibaresini ekleyerek aynı bağlamda kullanmaktadır.357 Aynı cümlenin geçtiği 

her iki eserde de bağlam, kendini zeki olarak gören insanların, akıllarının yetmediği bir şeyle 

karşılaştıklarında gösterdikleri inkârcı ve dışlayıcı yanlış tutuma dikkat çekmektir.358 Aynı 

bağlamda aynı sözün geçiyor olması iki düşünürün düşünsel irtibatını aydınlatmak 

                                                             
352 Bkz. Macit, İbn Sînâ’da Doğa Felsefesi ve Meşşâî Gelenekteki Yeri, s. 119-120.  
353 Bkz. Macit, a.g.e., s. 119-120. 
354 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 167-168. 
355 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 171-172. 
356 Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 178. 
357 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 3. 
358 Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 178; Gazzâlî, FT (TF), s. 2-3. 
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bakımından kayda değer olmalıdır. İkinci bir nokta, daha genel bir duruma dairdir. İbn Sînâ, 

Kitâbü’t-Ta’lîkât adlı eserinde, bizim insanlar olarak şeylerin hakikatlerini bilebilme 

konusunda yetersiz olduğumuzu, bir takım arazlar ve lüzumlar (ilişenler ve gereklilikler) 

yoluyla oluşturduğumuz tarifler dışında aslında nefis, yeryüzü, gökyüzü, cisim ve cevher gibi 

hiçbir varlığın gerçekliğine nüfuz edemeyeceğimizi ve bunların tanımlarında ortaya konan 

anlamların aynı varlıkların hakikatlerine tekabül etmediğini belirtmektedir.359 Burada İbn 

Sînâ’nın şüpheci olduğu ölçüde insanların varlığa dair anlam kurmaları ve bilgi 

oluşturmalarıyla nesnelerin hakikatleri arasında bir ayrıma gittiğine işaret etmek 

gerekmektedir. Frank Griffel’in ve Ahmet Arslan’ın Gazzâlî’de birlikte fark ettikleri bir nokta 

da, bu düşünürün Tehâfütü’l-Felâsife’de varlığa dair bilgilerle bu varlıkların hakikatlerini 

birbirinden ayırmasıdır.360 Bu konuda da İbn Sînâ ve Gazzâlî arasında bir tavır benzerliği söz 

konusu olmaktadır. Bu durumda Gazzâlî’nin söz konusu noktada İbn Sînâ’dan faydalanmış 

olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem ortaya konulan meselelerin her birindeki şüpheci 

yönteminde, hem de özellikle burhân eleştirisinde Gazzâlî’nin İbn Sînâ’ya eleştiri üretirken 

bile bu filozoftan yararlandığını belirtmek gerekmektedir. Nitekim dördüncü bölüm içerisinde 

daha rahat anlaşılabilecek bir örnekte Gazzâlî, bedenli dirilme tartışmasında, İbn Sînâ’nın 

ruhsal dirilme görüşüne karşı bir argüman geliştirirken, “Belki de bedenlerden ayrılan nefisler 

başka tür bir yetenek gerektirmektedir ve onların sebebi de ancak o vakit tamamlanmış olur.” 

şeklinde bir itiraz ortaya koymakta361 ve bu itiraz kısmen, bu mesele içerisinde hiç 

değinilmemiş olan bir içerimi, İbn Sînâ’nın el-Mübâhasât adlı eserinde yer alan göksel 

koşullara uygun beden düşüncesini çağrıştırmaktadır.362 Bu örneklerden ve yukarıdaki 

tahlillerimizden hareketle artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-

Felâsife’deki öncelikli ve en önemli felsefi kaynağı, hem aktarılacak felsefi görüşlerin 

öğrenilmesinde, hem İbn Sînâ sisteminin keşfedilmesinde ve hem de bu iki muarız unsura bir 

takım cevapların üretilmesinde İbn Sînâ metinleridir. Buraya değin sürmüş olan değinilerimiz 

ve özellikle bundan sonraki üç mesele içerisinde ortaya koyacağımız bağlantılarla biz, 

Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ külliyatı başta olmak üzere, Kitâbü’n-Necât, Kitâbü’l-

İşârât ve’t-Tenbîhât (İşaretler ve Tembihler), Kitâbü’t-Ta’lîkât, el-Mübâhasât, el-Mebde’ 

                                                             
359 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 105-107. 
360 Bkz. Griffel, al-Ghazâlî’s Philosophical Theology, s. 97; Arslan, ‘Bir İslâm Felsefesi Var mıdır?’, İslâm 
Felsefesi Üzerine içinde, s. 22. 
361 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 219. 
362 Bkz. İbn Sînâ, el-Mübâhasât, s. 314-315. 
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ve’l-Meâd363, el-Adhaviyye fî’l-Meâd ve Dânişnâme-i Âlâi gibi eserlerinin tümünü büyük bir 

titizlikle okumuş olduğu kanısındayız. 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de yararlandığı ve kullandığı felsefi kaynaklar, İbn Sînâ 

metinleriyle sınırlı değildir. Daha önce temas ettiğimiz gibi ve eserinin ilk mukaddimesinde 

bizzat Gazzâlî’nin de belirttiği üzere, Ebû Nasr el-Fârâbî’nin eserlerine de müracaat 

edilmiştir.364 Fakat hemen burada ifade etmek gerekir ki, Tehâfütü’l-Felâsife ile Ebû Nasr el-

Fârâbî metinleri arasındaki muhtemel irtibatlara, daha önce İbn Sînâ metinleri çerçevesinde 

yapıldığı düzeyde yoğunlaşılamayacaktır. Çünkü bu birinci filozofun metinleriyle Gazzâlî’nin 

Tehâfütü’l-Felâsife adlı eseri arasındaki ilişkiler ayrı bir çalışmanın sorun alanını 

ilgilendirecek derecede önemlidir ve bizim buradaki çalışmamız İbn Sînâ metinleriyle 

sınırlandırılmış vaziyettedir. Ayrıca daha önce yer verdiğimiz bir sorun, yani Tehâfütü’l-

Felâsife’nin tüm meselelerine şamil bir felsefi kaynakça tespiti konusunda yapılmış müstakil 

bir araştırmanın bulunmayışı, bizim buradaki incelememizin daha dar bir değini kapsamıyla 

sınırlı kalmasını gerektirmektedir. 

Burada da “üç mesele”nin içeriğini sonraki bölümlere bırakarak diğer ana sorun 

bağlamları üzerine yoğunlaştığımızda, öncelikle sudur nazariyesi çerçevesinde olmak üzere 

Gazzâlî’nin, Fârâbî’nin bazı felsefi metinlerini okumuş olması ihtimale açık olmaktan 

çıkmaktadır. Aslında bu noktayı daha ikna edici kılan unsur, daha önce de temas edildiği 

üzere, İbn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisi görüşünde diğer filozoflar arasında tek kalması ve 

Gazzâlî’nin de bunu çok iyi biliyor ve özellikle kullanıyor olmasıdır.365 Çünkü Gazzâlî’nin 

hemen eserinin başında da belirttiği gibi, metafizikteki bu görüş ayrılığı bile bu sorunların 

burhânî bir çözümünün olamayacağını, yani akılla bu konularda erişilen felsefi görüşlerin 

kesinlenemeyeceğini yeterli bir biçimde kanıtlamaktadır.366 İbn Sînâ metinleriyle Fârâbî 

metinlerini karşılaştırmalı bir yöntemle okumamış birisinin kendi durduğu yeri ilgilendiren bir 

konuyu bu ölçüde etkileyici bir üslupla fark edebilmiş olmasını ihtimal dâhilinde 

görmemekteyiz. Sudurun kullanıldığı meselelerin yanı sıra özellikle on bir ve on ikinci 

meselelerin muhtevaları - çünkü buralarda sıkça İbn Sînâ ile diğer filozofların görüş 

farklılıklarına vurgu yapılmaktadır - Gazzâlî’nin Fârâbî metinlerine de aşina olduğunu 

                                                             
363 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd; neşreden: Abdullah Nurani, zir-i nazar Mehdi Muhakkık, Tahran : 
Müessese-i Motaleat-ı İslâmî Danişgah-ı McGill Şube-i Tahran, 1984/1363. 
364 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
365 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 126, 128. 
366 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4. 
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göstermektedir.367 “Üç mesele” içerisinde bulunan ilm-i İlâhî bağlamını üçüncü bölüme 

bırakarak sudur yaklaşımına döndüğümüzde, Gazzâlî’nin bu teorik tasarım içerisinde Allah’ın 

yaratma etkinliğinin görece sınırlandırılmışlığı olgusunu altını çizecek şekilde kullanarak, bir 

anlamda bu nazariyeyi kendisinin eleştirebileceği yeni bir formata büründürmesinde, İbn Sînâ 

metinlerinin yanında Fârâbî metinlerinin etkili olduğunu belirtmek gerekmektedir. Çünkü 

Fârâbî’nin bu tasarımı esaslı bir biçimde sergilediği eseri Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-

Fâdila’da söz konusu meselede kullanılan üslup, İbn Sînâ’nın aynı konuda kullandığı söylem 

çerçevesine kıyasla daha kararlı ve tartışmaya daha az açıktır.368 Aslında Fârâbî’nin bu 

bağlamı söz konusu eser içerisinde ortaya koyduğu yer, İbn Sînâ’nınkine nispetle hacim 

olarak oldukça dardır; fakat “Bir’den Bir çıkar” ilkesiyle beraber sudur tavrının, Fârâbî’nin bu 

eserine hâkim olduğunu görmekteyiz. Nitekim Gazzâlî de özellikle bu “Bir’den Bir çıkar” 

ilkesini eleştirmektedir.369 Burada Gazzâlî’nin bir değerlendirmesi bu ilke bağlamında yer yer 

yoğun bir biçimde eleştirilen sudur çerçevesindeki felsefi görüşlerin en azından bir kısmının 

Fârâbî’ye ait olması gerektiğini göstermektedir: “…İbn Sînâ ve diğer muhakkikler çirkin 

bulduklarından bu öğretiyi terk etmişler ve İlk İlke’nin özünü kendinden taşıp çıkan 

(sudur/feyezân eden) şeylerin taşımasının ilkesi olarak, diğer var olanların hepsini de cüz’î 

olarak değil, küllî olarak aklettiğini ileri sürmüşlerdir…”370 Burada İbn Sînâ’nın görüşüyle 

ayrışan felsefi görüşün Fârâbî’ye ait olduğu belirtilmelidir. Çünkü bu filozof, Tanrı’nın 

kendini akletmesinin neticesinde taşan bir İlk Akıl’dan söz ederken daha sonra Tanrı’nın 

taşan diğer varlıkları akletmesine herhangi bir biçimde değinmemektedir.371 Bu arada Fârâbî, 

İbrahim Hakkı Aydın’ın da işaret ettiği şekilde, Füsûlü’l-Medenî adlı eseri içerisinde 

Tanrı’nın bilgisine dair ortaya koyduğu geniş olmayan bir değinide Gazzâlî’nin iddialarını 

çağrıştıracak biçimde farklı görüşlere yer vermektedir.372 Fakat burada da Fârâbî, Tanrı’nın 

bilebilme sınırlarıyla ilgili olarak, İbn Sînâ’da görülebildiği ölçüde net bir tavır ortaya 

koymamakta ve kötülük problemiyle Tanrı’nın bilgisinin sınırsızlığı arasında kalarak felsefi 

                                                             
367 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 125-133. 
368 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 55-62; krş. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 116-
124. 
369 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 67, 69. İbn Rüşd de, söz konusu “Bir’den Bir çıkar” ilkesinin Aristoteles tarafından 
kabul edildiğini; fakat onun sonradan yanlış anlaşılmış olduğunu belirterek sudur nazariyesine karşı çıkmaktadır. 
Bkz. Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 179-183. 
370 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 71. Burada Gazzâlî’nin daha sonra aynı konuda diğer filozoflar içinde tek kaldığı 
için eleştireceği İbn Sînâ’ya olumlu bir yer vermiş olması aslında ilginç bir ayrıntıdır. Bkz. 209. Dipnot. 
371 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 46-47 ve 55-56. 
372 Bkz. İbrahim Hakkı Aydın, ‘Gazali’nin Filozofları Tekfirinde Fârâbî’nin Yeri’, 1994 Felsefe Kongresi’nde 
Sunulan Bildiri, s. 29-30, http://www.tufed.org/1301-0875/14-1994/14-026.pdf (erişim tarihi: 03.10.2011). 
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görüşlerin aktarılmasıyla yetinmektedir.373 Sudur tasarımıyla ilişkili olarak değindiğimiz bu 

unsurlar, Gazzâlî’nin, Fârâbî’nin Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila adlı eseri başta olmak 

üzere bu filozofun bir takım metinlerini titizlikle okuduğunu göstermektedir. 

Fârâbî ve İbn Sînâ arasında görüş ayrılığının yaşandığı en önemli konulardan olup da 

varlığı Tehâfütü’l-Felâsife’ye yansımış bulunan bağlamlardan bir tanesi de Allah’a “cevher” 

denilip denilemeyeceği konusudur. Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’de filozofların Tanrı için 

“cevher” adlandırmasını kullandıklarını belirtmekte ve bu isimlendirmenin kendisinin değil, 

işleniş bağlamlarının eleştirilmesi gerektiğini öne sürmektedir.374 İbn Sînâ’nın eserlerinde 

Tanrı için “cevher” adlandırmasını kullanmadığını,375 Fârâbî’nin ise kullandığını 

görmekteyiz.376 Bu durumda Tehâfütü’l-Felâsife’de “yüce Yaratıcı”yla ilgili olarak yer alan 

“O, İlk’tir, İlke’dir, Var’dır, Cevher’dir, Bir’dir…”377 ibaresinde Gazzâlî’nin “cevher” 

teriminin kullanımıyla ilgili olarak Fârâbî’den faydalandığı belirgin olmaktadır. 

İbn Sînâ’nın metinlerine kıyasla görece daha yoğunlukla Fârâbî’den alındığı belli olan 

üç bağlamsal içerik daha bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-

Felâsife’nin hemen başında andığı ve eleştirdiği bir konu olan, felsefenin bir kavrayış ve 

yaşam dünyası olarak dine oranla daha bilinçli ve kesin bir zemine göndermede bulunduğu, 

bu meyanda felsefede derinleşenlerin dindarlara kıyasla daha saygın insanlar oldukları 

tahayyülüdür.378 Daha önce de belirtildiği gibi Gazzâlî’nin söz konusu eserini yazmasının 

arkasındaki nedenlerden biri, kendisinin felsefeyle uğraşanlarda bulunduğunu söylediği bu 

çeşit bir tahayyüldür. Bu temayı çağrıştıracak işleyişler İbn Sînâ’da da bulunmakla birlikte,379 

Fârâbî’nin eserlerinde açıkça görülen ve Gazzâlî’nin eleştirilerini anımsatan kategorilendirme 

biçiminin aynıyla birinci filozofun eserlerinde bulunmadığını belirtmek gerekmektedir. 

Çünkü İbn Sînâ, peygamber ve filozof, din ve felsefe arasındaki sorunlaştırmalarında, Bilal 

Kuşpınar’ın söylediklerinin tersine,380  görece daha çok felsefenin ve filozofun lehine olacak 

                                                             
373 Bkz. Fârâbî, ‘Fusûlü’l-Medenî’, Fârâbî’nin İki Eseri içinde; çeviren: Hanifi Özcan, İstanbul: Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2005, s. 117-119. 
374 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 6, 90, 110-111. 
375 Bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 111-112. 
376 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 27, 39, 41, 44-45, 47. 
377 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 90. 
378 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 1-2. 
379 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 98-102, özellikle 112. 
380 Bkz. Bilal Kuşpınar, İbn Sînâ’da Bilgi Teorisi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1995, s. 156. 
Burada yazar, İbn Sînâ’nın görece filozofun peygamberden üstün olduğunu söylemeye gelen bir işleyişe sahip 
bulunduğunu öne sürmektedir.  
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dolaylamalarda bulunmamaktadır.381 Fârâbî de bu bağlamda dine oldukça saygılı bir tavrı 

benimsemekteyse de, bu filozofun eserlerinde Gazzâlî’nin iddialarına mesnet teşkil 

edebilecek unsurlar bulunmaktadır. O, açıkça, felsefenin dinden zamanca öncelikli olduğunu, 

bunun gerekçesinin ise, felsefenin kesin delillere dayanan bilgisel içeriklere dinin de 

inandırıcı delillere dayanan bilgisel içeriklere sahip olmasında bulunabileceğini öne sürmekte 

ve ayrıca kanun koyucunun zihninde bulunan varlığı delillerle ispatlanmış hakikatlerin 

felsefe, bunların, çoğunluğun zihninde bulunmasının ise din olarak anlaşılmasını 

önermektedir.382 Aslında bu haliyle bütün İslâm felsefesi bağlamlarına elverişli görünen bu 

felsefi kavrayışlar, Fârâbî’nin Kitâbü Tahsîli’s-Saâde’sindeki cümlelerle birlikte 

değerlendirildiğinde, en azından Gazzâlî’nin eleştirmek için kullanabileceği akademik bir 

malzeme durumunda olmaktadır. Bu meyanda Gazzâlî’nin, Fârâbî’nin bu eserini okuduğunu 

belirtmek gerekmektedir. İkinci bağlamımız, Gazzâlî’nin filozofların akıl, Tanrı, nefs, göksel 

cisimler, madde ve suret gibi terimlere verdikleri anlamları keşfetmesine dairdir. Bu konuda 

İbn Sînâ’nın özellikle Kitâbü’ş-Şifâ külliyatı yeterli olmakla beraber Fârâbî’nin bir eserinde, 

“Varlıkların Mertebeleri” (“Merâtibü’l-Mevcûdât”) başlığı altında bütün bu terimleri gayet 

anlaşılır bir dille izah etmeye girişmiş olması, bu terimlere hâkim olup da Tehâfütü’l-

Felâsife’deki tartışmalarda sıkça bunların anlam muhtevalarına ilişkin eleştirilere girişen 

Gazzâlî’nin, bu filozofun eserini okumuş olduğu izleniminin oluşmasına neden olmaktadır.383 

Çünkü Fârâbî, bu eserinde, söz konusu terimlerin anlamlarının yanında onların felsefi 

değerine ve işlevselliklerine ilişkin de çok yararlı bilgiler ortaya koymaktadır.384 Üçüncü 

bağlamsal içeriğimiz ise, ahlakta iki aşırı ucun ortası olarak tarif edilen ‘erdem’e ilişkindir. 

Gazzâlî’nin etiğe dair okumalar yaptığında şüphe yoktur;385 çünkü “ahlaki açıdan iki aşırı 

ucun ortasının tavsiye edilmesi” gibi bir takım felsefi görüşleri filozoflardan aktarmaktadır.386 

Bu aktarımlar doğrudan İbn Sînâ metinlerinden yapılabileceği gibi, bizim burada özellikle 

üzerine yoğunlaştığımız ‘erdem’ bağlamında görüldüğü üzere, tanımlar ve anlam yansımaları 

bakımından Fârâbî’nin bu konuya hasredilmiş bir eserinin okunmuş olması daha muhtemel 

                                                             
381 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 187-194. 
382 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Tahsîli’s-Saâde; not ekleyerek yayınlayan: Alî İbn Mülham, Beyrut: Dârü ve 
Mektebetü’l-Hilâl, 1995, s. 90-92. Burada 90. sayfanın altındaki dipnotta yayınlayıcı, tarihin, zaman bakımından 
felsefenin dinden önce geldiğini gösterdiğini öne sürerek Fârâbî’ye itiraz etmektedir. 
383 Bkz. Fârâbî, Kitâbü’s-Siyâseti’l-Medeniyye, s. 21-31. 
384 Bkz. Fârâbî, Kitâbü’s-Siyâseti’l-Medeniyye, s. 33 vd. 
385 Bunu Gazzâlî’nin el-Münkizü mine’d-Dalâl’deki ahlak değinisinden anlayabiliyoruz. Bkz. Gazzâlî, el-
Münkizü mine’d-Dalâl, s. 98 vd. Buradaki değiniden Gazzâlî’nin Fârâbî’yi okumuş olduğu rahatlıkla 
anlaşılabilir. 
386 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 211. 
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görünmektedir. Nitekim bu filozof, Tenbîh Alâ Sebîli’s-Sa’âde adlı eserinde, erdemli orta 

teorisine önemli bir hacmi ayırmış bulunmaktadır.387 Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı 

eseriyle Fârâbî’nin metinleri arasında yukarıdan beri üzerinde durduğumuz örnek ilişkiler, 

birinci düşünürün, ikinci filozofun metinlerini kesinlikle göz önünde bulundurduğunu ve 

titizlikle okumuş olduğunu göstermektedir. O halde Gazzâlî, eserinin başında belirttiği gibi, 

gerçekten de Fârâbî ve İbn Sînâ metinlerini göz önünde bulundurarak Tehâfütü’l-Felâsife’yi 

kaleme almış bulunmaktadır.388 Fakat bu konuda İbn Sînâ metinlerinin daha baskın 

bulunduğunu ve aslında Tehâfütü’l-Felâsife’de yer alan yirmi mesele içerisindeki 

tartışmaların öncelikle ve özellikle ikinci filozofun metinlerinin göz önünde bulundurularak 

kurgulandığını ve içeriklendirildiğini tekrar belirtmek gerekmektedir.389 

Burada son olarak Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’yi kaleme alırken göz önünde 

bulundurduğu ve faydalandığı başka felsefi metinlerin bulunup bulunmadığı üzerinde durmak 

yerinde olacaktır. Çünkü Gazzâlî, Eflâtun, Aristoteles ve Galen (129-201) gibi filozofların 

adlarını da Tehâfütü’l-Felâsife’de anmakta,390 isimlerini andığı bu filozofların görüşlerinden 

haberdar olduğu izlenimini vermekte ve ayrıca el-Münkizü mine’d-Dalâl adlı eserinde, 

Talîmiyye (Nizârî İsmâilîleri) üzerine yaptığı değini sırasında İhvân-ı Safâ (X. yüzyıl) 

felsefesinden söz etmektedir.391 Gazzâlî, Eflâtun ve Galen ile ilgili değinisinde onların felsefi 

tavırlarından söz etmekte, Aristoteles ile ilgili değinisinde ise, bu filozofun Arapçaya tercüme 

edilmiş eserlerinin Arapça nüshalarının problemli olduğunu belirtmektedir.392 Düşünür, 

İhvân- Safâ ile ilgili olarak da, Ta’lîmiyye’nin bunların risalelerini okuyarak yanlış görüşler 

edindiklerini söylemektedir.393 Öncelikle bundan sonraki üç bölüm içerisinde Eflâtun ve 

Aristoteles felsefeleriyle Tehâfütü’l-Felâsife arasındaki irtibatları, bu iki Antik Yunan 

filozofunun kendi metinleri bağlamında ele alacağımız ve biraz da bu bağlantılar tereddütlü 

bir ilişkiler bütününe göndermede bulunduğu için burada oldukça kısa bir temasla yetinmek 

amacındayız. Buna ek olarak belirtmek gerekir ki, Simon Van Den Bergh, Gazzâlî’nin birinci 

meselede (âlemin kıdemi), İslâm öncesi dönem Yeni-Eflatuncu okul yazarlarından John  

Philoponus’tan (Yahya en-Nahvî/490-570) büyük ölçüde faydalanmış olduğunu öne 

                                                             
387 Bkz. Fârâbî, Kitâbü’t-Tenbîh Alâ Sebîli’s-Saâde; thk: Cafer Âli Yâsîn, Beyrut: Dârü’l-Menâhic, 140571985, 
s. 57-60; a.mlf., ‘Tenbîh Alâ Sebîli’s-Sa’âde’, Fârâbî’nin İki Eseri içinde; çeviren: Hanifi Özcan, s. 167-175. 
388 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
389 Ayni, Gazâlî, s. 51; Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 58. 
390 Gazzâlî, FT (TF), s. 4, 14. 
391 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 103, 105. 
392 Gazzâlî, FT (TF), s. 4, 14. 
393 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 103, 105, 121. 
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sürmektedir.394 Gazzâlî’nin hem Eflâtûn ve Aristoteles metinlerini, hem de John Philoponus’u 

okumuş olması yüksek bir ihtimaldir. Fakat her üç filozofun da metinleri, Tehâfütü’l-Felâsife 

içerisinde yoğunlukla “üç mesele”nin değini çerçevesini ilgilendirdiğinden bu konudaki 

ayrıntıları ilgili bölümlere bırakıyoruz. Bu konuda Eflâtun ve Aristoteles sistemleriyle Fârâbî 

ve İbn Sînâ sistemleri arasındaki farklar konusunda Gazzâlî’nin son derece bilinçli olduğunu, 

bu noktanın da Tehâfütü’l-Felâsife yazarının bu iki Antik Yunan filozofunun metinlerinden 

uzak olmadığı konusunda bir izlenim yarattığını belirtmemiz gerekmektedir. Çünkü Gazzâlî, 

söz konusu eserinin birinci mukaddimesinde, hem her bir filozofun öğretisinin bir diğerinden 

farklı olduğunu ve bu durumun öğretisel bir çeşitlilik sağladığını, hem de Aristoteles’in 

eserleriyle ilgili bir takım tercüme sıkıntılarının bulunduğunu açıkça dile getirmektedir.395 

Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, filozofların isimlerini bizzat anmak dışında bu konuda bilgi 

vermediğine ve her bir filozofun öğretisini kısaca anlatan ve aralarındaki farklar konusunda 

bilgi veren, bu bağlamda kendisinin de yararlandığı felsefi bir eserden söz etmediğine göre, 

ayrıca o dönemden bugüne böyle bir çalışmanın ulaşması varit olmadığına ve Fârâbî ve İbn 

Sînâ da kendi metinlerinde bu farkları açıkça dile getirmediklerine göre Gazzâlî’nin bu iki 

Antik Yunan filozofunun metinlerine aşina olması ihtimali, bu ihtimalin söz konusu 

olmamasına kıyasla daha güçlüdür. Fakat Gazzâlî, Eflâtun ve Aristoteles metinlerini okumuş 

olsa bile, özellikle İbn Sînâ metinlerine gösterdiği titizliği bunlara göstermediği bir gerçektir. 

Çünkü bu bölümün başında da değindiğimiz üzere, Gazzâlî’nin asıl meselesi, İbn Sînâ sistemi 

çerçevesinde bir anlam taşımaktaydı ve bu nedenle filozofun metinleri, diğer felsefi metinlere 

göre daha önemli olmaktadır.396  

Burada İhvân-ı Safâ’nın Resâil’i397 ile Tehâfütü’l-felâsife arasındaki ilişkilere de kısaca 

temas etmek yerinde olacaktır. Öncelikle Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-felâsife’de bu felsefe 

topluluğunu ve onların görüşlerini herhangi bir biçimde anmadığını ve bu konuda herhangi bir 

imada da bulunmadığını belirtmek gerekmektedir. Bu nedenle İhvân-ı Safâ’nın Tehâfütü’l-

Felâsife’nin felsefi kaynakları arasında yer almadığını ve bu bağlamda da bu çalışmamızın 
                                                             
394 Bkz. Bergh, ‘Introduction’, Averroes’ Tahafut Al-Tahafut içinde, s. xvii ve devamı. Aynı yönde bir işleyiş 
için bkz. Bkz. Herbert A. Davidson, ‘John Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of 
Creation’, Journal of the American Oriental Society, Vol. 89, No. 2 (Apr. - Jun., 1969), Published by: American 
Oriental  Society, s. 357-391, özellikle 377. 
395 Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
396 Gazzâlî üzerine çalışmış olan Frank Griffel’in değerlendirmesi bu yöndedir. Bkz. Yale Üniversitesi’nin 
kanalında yayımlanan ve Frank Griffel ile yapılmış ‘al-Ghazâlî’s Philosophical Theology’ röportajı, 
http://www.youtube.com/watch?v=cY-u_37SNz4 (erişim tarihi: 03.10.2011). 
397 Bkz. Resâilü İhvâni’s-Safâ ve Hullanü’l-Vefâ; nşr: Ârif Tamir, Beyrut: Dârü Ubeydati’d-Devliyye, 1995, 5 
cilt. 
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sorun alanının dışında kaldığını söyleyebiliriz. Fakat Gazzâlî düşüncesinde İhvân-ı Safâ 

etkisinden söz edilebilir; çünkü el-Münkizü mine’d-Dalâl’de bu topluluğun felsefesine atıfta 

bulunulmaktadır. Tehâfüt müellifine göre, Bâtınîler İhvân-ı Safâ’nın risalelerini okuyarak 

yoldan çıkmaktadırlar.398 Dolayısıyla Gazzâlî, İhvân-ı Safâ’nın risalelerini okumuştur. Bu 

bölüm içerisinde bir ölçüde değindiğimiz ve XI. yüzyıl İslâmlarının siyasi dini şartlarında 

önemli bir etkinliği bulunan Talîmiler (Bâtınîler) söz konusu olduğunda İhvân-ı Safâ 

topluluğu ve bunların felsefeleri akla gelmektedir ve Gazzâlî’nin değerlendirmesine göre bu 

taife İhvân-ı Safâ risalelerine dayanmaktadır. Talîmiyye’nin Hasan Sabbah’a bağlı bulunan 

Nizârî İsmâilîlerinin adı olduğu399 ve bu adı ilk defa bu İsmâilî önderin kullandığı göz önünde 

bulundurulduğunda,400 ayrıca Gazzâlî’nin bu İsmâilî topluluğunu eleştirirken öncelikle söz 

konusu önderin yazılarını esas aldığı düşünüldüğünde,401 bu durumda el-Kistâsü’l-Müstakîm 

ve Fedâihü’l-Bâtıniyye adlı eserlerdeki Bâtınî değinilerinde402 İhvân-ı Safâ felsefesinin etkili 

olduğunu düşünmemiz gerekmektedir. Çalışma alanımızı ilgilendirmemekle birlikte genel 

Gazzâlî düşüncesi için geçerli olmak üzere, bu Müslüman düşünürün İhvân-ı Safâ 

felsefesinden de haberdar olduğunu söylememiz gerekmektedir. Şimdi bu kısa değiniyle 

birinci bölümü bitirerek artık ikinci bölümden itibaren, çalışmamızın asıl sorun alanını ifade 

eden “üç mesele”nin içeriğine geçebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
398 Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 103, 105. 
399 Daftary, İsmaililer Tarih ve Kuram, s. 406-407. 
400 Daftary, a.g.e., s. 406-407. 
401 Daftary, a.g.e., s. 407. 
402 Bkz. Gazzâlî, el-Kistâsü’l-Müstakîm; tahkik: Faytûr (Viktor) Şelhat, Beyrut: el-Mektebetü’ş-Şarkiyya, 1983, 
özellikle s. 72-83; a.mlf., Fedâihü’l-Bâtıniyye; tahkik: Abdurrahman Bedevi, Kahire: el-Mektebetü’l-Arabiyye, 
h. 1383/m. 1964. 
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Bu bölümün amacı, Tehâfütü’l-Felâsife’de yer alan ve hem bu eserin hem de “üç 

mesele”nin ilk tartışma bölümü olan “âlemin kıdemi” meselesini, Gazzâlî’nin ortaya koyduğu 

haliyle derinlemesine ele almak ve burada Gazzâlî’nin filozoflar adına dile getirdikleriyle İbn 

Sînâ’nın görüşlerini karşılaştırmaktır. Bunu temin etmek üzere öncelikle âlemin kıdemi 

meselesini tanıtacak, ardından bu meselenin felsefi ve kelami kaynaklarından söz edecek ve 

sonra da dört delilde ele alınmış olan âlemin kıdemi meselesinin tahliline yer vereceğiz. 

Âlemin kıdemi meselesinin tahlilinde ise, özel olarak, Gazzâlî’nin filozoflar adına aktardıkları 

ve onlara verdiği cevaplarla İbn Sînâ’nın görüşlerini karşılaştıracak, neticede İbn Sînâ’nın 

âlemin kıdemine dair görüşlerini bir bütün olarak ortaya koyarak bir değerlendirmede 

bulunmaya çalışacağız. Âlemin kıdemi meselesinde İbn Sînâ’nın görüşlerinin bir mukayese 

unsuru olarak merkeze alınmasının gerekçesi, birçok kaynağın ortak tanıklığına göre, hem “üç 

mesele”nin hem de bir bütün olarak Tehâfütü’l-Felâsife’deki yirmi meselenin özellikle İbn 

Sînâ felsefesine karşı oluşturulmuş olmasıdır.403 

Âlemin kıdemi meselesi, öncelikle “âlemin kıdemi” ifadesiyle neyin kastedildiğinden 

başlanarak birçok açıdan tanıtılmalıdır. Aşağıda bu meselenin felsefi ve kelami kaynaklarına 

yer verildiğinde daha iyi anlaşılabileceği gibi, burada “âlemin kıdemi” isimlendirmesinden 

kastedilen mana, bir Yaratıcısının bulunması bakımından evrenin bir başlangıcının bulunup 

bulunmadığına gönderme yapmaktadır.404 Evrenin başlangıcının, ancak zaman olarak 

tahayyül edilebilen zihinsel bir varlık verme sürecinin içerisinde bir mana ifade 

edebileceğinin farkında olan Gazzâlî, bunu bir anlamda yaratma olgusunun varlık verme 

olarak başladığı ilk an olarak belirlemektedir.405 İbn Sînâ özelinde temsil edilen felsefi görüşe 

göre ise, bağımsız bir değişken olarak zamanın varlığıyla yaratma eyleminin izah ediliyor 

oluşu hiçbir şekilde anlaşılabilir değildir. İbn Sînâ’ya göre, zamanın kavramsal varlığı için 

daima bir cisimsel hareket gerekli olduğundan, ayrıca geriye dönük olarak yaratmanın 

başladığı ilk an hiçbir zaman belirlenemeyeceğinden dolayı sözü edilen yaratmanın zamanın 

içinden bir başlangıca sahip olmaması gerekmektedir.406 Böylece “âlemin kıdemi” ile 

kastedilen mana, evrenin yaratılması eyleminde tayin edilebilir bir başlangıcın 

bulunmadığıdır. Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’nin birinci meselesi olan âlemin kıdemi 

                                                             
403 Janssens, ‘al-Ghazzâlî’s Tahâfût: Is It Really a Rejection of Ibn Sînâ’s Philosophy?’ s. 1, 4, 11-14; krş. Deniz, 
Kelâm-Felsefe Tartışmaları (Tehâfütler Örneği), s. 22. 
404 Deniz, Kelâm ve Felsefe Tartışmaları (Tehâfütler Örneği), s. 69 vd. 
405 Gazzâlî, FT (TF), s. 33-34. 
406 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 124; krş. Abdurrahman Bedevî, “Hücecü Bruklis fî Kıdemi’l-Âlem”, 
el-Eflâtuniyyetü’l-Muhdese inde’l-Arab içinde, s. 34-35 ve Gazzâlî, FT (TF), s. 62. 
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meselesinde, sürekli yaratma olarak anlayabileceğimiz felsefi görüşün aslında 

Tanrıtanımazların (Dehriyyûn) yaratılmamış âlem görüşleriyle aynı neticeyi doğuracağını öne 

sürmekte ve bu görüşe bir takım cevaplar üreterek karşı çıkmaktadır.  

Âlemin kıdemi meselesiyle ilgili belirtilmesi gereken ikinci bir tanıtıcı nokta da, bu 

meselenin, Tehâfütü’l-Felâsife’deki en hacimli ve önem atfedilen mesele olduğudur. Bunun 

birçok gerekçesi bulunmaktadır. Öncelikle İslâm kelamcılarıyla filozoflar arasındaki en 

önemli tartışma âlemin kıdemine dair olan tartışmadır.407 Bu tartışma,  hem İslâm felsefesini 

hem de İslâm kelamını önemli ölçüde etkilemiştir.408 Ayrıca Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’de 

yer alan sonraki meselelerin tamamında muarızlarıyla arasındaki tartışmalarda birinci 

meseleye atıfta bulunmaktadır. Bu durum bir bakıma âlemin kıdemi tartışmasının Tehâfüt 

metninin omurgasını oluşturduğu şeklinde yorumlanabilir. Dahası ikisi de birer Yeni-

Eflâtuncu filozof olan Proclus Diadochus (410/412-485) ile Yahyâ en-Nahvî (John 

Philoponus/490-570) arasında cereyan eden âlemin kıdemi tartışmalarına bakılarak bir 

değerlendirmede bulunulduğunda, bu meselenin felsefe tarihinin en önemli sorunları arasında 

bulunduğu da söylenilebilir.409 Nitekim İbn Sînâ’nın ilâhî varlık vermenin bir başlangıcı 

olamayacağına dair felsefi görüşüyle Proclus’un evrenin bir başlangıcı olmadığı şeklindeki 

felsefi görüşü arasında, ayrıca Gazzâlî’nin mantıki açıdan daha izah edilebilir olan görüşün 

başlangıçlı bir yaratma olduğu şeklindeki itirazıyla Yahyâ en-Nahvî’nin sonlu ve dolayısıyla 

bir başlangıçla yaratılmış evren tasavvuru arasında anlaşılabilir bir uyum bulunmaktadır. 

Böylece evrenin başlangıçsızlığı olarak anlaşılabilecek âlemin kıdemi sorununun, İslâm 

felsefesine has bir sorun olmadığı da belirtilmelidir. Hatta Gazzâlî’yi takip eden Eş’arî 

kelamcılarından olan Ebü’l-Feth eş-Şehristânî’nin (1076-1153) iddiası, bu sorunun 

kaynağının Aristoteles olduğu şeklindedir ve Şehristânî’ye göre âlemin bir başlangıcının 

bulunmadığını öne süren ilk filozof da söz konusu Antik Yunan filozofudur.410 

                                                             
407 Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları (Tehâfütler Örneği), s. 68. 
408 Bkz. Cemalettin Erdemci, ‘Alemin Hudusuna İlişkin Yahya en-Nahvî İle Kelamcıların Delillerinin 
Karşılaştırılması’, Kelam Araştırmaları, 2:2 (2004), s. 155-156. 
409 Proclus’un konuyla ilgili görüşleri için bkz. Abdurrahman Bedevî, “Hücecü Bruklis fî Kıdemi’l-Âlem”, el-
Eflâtuniyyetü’l-Muhdese inde’l-Arab içinde, s. 34-42. Aynı konuda Yahya en-Nahvî’nin görüşleri için bkz. 
Ebü’l-Hayr Hasan b. Süvâr el-Bağdâdî, “Fî Enne Delîle Yahyâ en-Nahvî alâ Hadesi’l-âlem evlâ bi’l-Kabûl min 
Delîli’l-Mütekellimîn”, el-Eflâtuniyyetü’l-Muhdese inde’l-Arab içinde, s. 243-247. 
410 Cemalettin Erdemci, ‘Proclus’un Âlemin Kıdemine İlişkin Delilleri Üzerine”, Hitit Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 2006/1, c. V, sayı: 9, s. 153; karşılaştırmak için bkz. Hakan Coşar, ‘Nihâyetü’l-Ekdâm’a Göre 
Şehristânî’nin Felsefi Görüşleri’, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2003, s. 29 ve Aygün Akyol, “Müsâraatü’l-Felâsife’ye Göre Şehristânî’nin Felsefi Görüşleri’, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2003, s. 78 vd. 
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Üslup ve muhteva açısından bakıldığında ise, Tehâfütü’l-Felâsife dâhilindeki diğer on 

dokuz meseleye nispetle âlemin kıdemi meselesinde bir takım farklılıkların bulunduğu 

belirtilmelidir. Öncelikle sonraki bütün meselelere bir şekilde atıfta bulunan bu birinci 

mesele, sonraki tartışmaların içerisinde ele alınan bir takım felsefi iddialara da yer 

vermektedir. Sonraki on dokuz meselede tartışmaların zaman zaman bu birinci meseleye 

havale edildiği görülmekle birlikte özellikle bu nedenle âlemin kıdemi meselesi, farklı 

konular ve sorunlar bakımından en fazla ayrıntılandırılmış ve bazen takibi güçleşen karmaşık 

bir üslupla tartışmayı derinleştirmeye çalışan bir bölüm olarak belirginleşmektedir.411 Bu 

bakımdan Tehâfüt’ül-Felâsife’ye asıl anlamını kazandıran meselenin âlemin kıdemi meselesi 

olduğu söylenebilir. 

Âlemin kıdemi meselesine girişte değinilmesi gereken üçüncü bir nokta, Gazzâlî’nin, 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin sonunda İslâm filozoflarına yönelttiği “küfr” ithamıdır. Gazzâlî’nin 

kitabın hatimesinde belirttiğine göre, yirmi mesele içerisinden üç tanesinde tahlil edilerek 

reddedilen felsefi görüşlerin İslâm inancına kesinlikle aykırı görülmesinden dolayı, bu 

görüşleri sahiplenenlerin itikaden Müslümanlık dışında kabul edilmeleri (“bi tekfîrihim”) 

gerekmektedir. “Üç mesele” (“fî selâsi mesâile/fî selâsi mes’elin”) olarak isimlendirilen söz 

konusu üç meseleden en önemlisi ve ilki, filozofların âlemin kadîm olduğuna kanaat 

getirmeleridir. Gazzâlî’nin âlemin kıdemine kani oldukları öne sürülen Ebû Nasr el-Fârâbî ve 

İbn Sînâ gibi Müslüman filozoflara “kâfir” nitelemesiyle yaklaşmış olması çeşitli şekillerde 

sorunlaştırılabilir. Nitekim biz bir önceki bölümde bu konu üzerinde etraflıca durmuş idik ve 

âlemin kıdemi meselesinin değerlendirilmesinde yine gerektiği kadar aynı konuya temas 

edeceğiz. Fakat şimdilik burada bizim için önemli olan, “tekfîr” ithamının mesnedi olan “üç 

mesele”den ilkinin ve en önemlisinin âlemin kıdemi meselesi olmasıdır. 

Âlemin kıdemi meselesinde temas edilmesi gereken son nokta, bu mesele içerisindeki 

tartışma pasajlarının daha iyi anlaşılabilmesine hizmet etmesi açısından temel terimlerin 

manalarıdır. Yukarıda “âlemin kıdemi” ifadesinin manası, Gazzâlî ile onun birinci meseledeki 

öncelikli felsefi muarızı olan İbn Sînâ açısından açıklıkla ortaya konulmuş ve bu konudaki 

gerekli ayrıntılar felsefi ve kelami kaynaklar bahsine bırakılmıştı. Burada ise anlama kolaylığı 

sağlaması amacıyla “kadîm” ve “hâdis” terimlerinin manalarına yer verilmesi yerinde 

olacaktır. Çünkü Eş’arî geleneğine bağlılığını sürdüren Gazzâlî ile İbn Sînâ arasında bu iki 

                                                             
411 Michael E. Marmura, ‘Introduction’, ‘The Conflict Over the World’s Pre-Eternity in the Tahâfûts of al-
Ghazâlî and Ibn Rushd’, Basılmamış Doktora Tezi, University of Michigan, 1959, s. v vd. 
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terime yaklaşım ve bu iki terimi anlamlandırma bakımından bir takım derin uyuşmazlıklar 

bulunmaktadır. Nitekim iki taraf arasındaki bu terminolojik farklılık göz önünde 

bulundurulmaz ise, âlemin kıdemi meselesindeki tartışma pasajlarını bilimsel bir nitelikle 

değerlendirmek güçleşmektedir. “Kadîm” ve “hâdis” terimlerine verilen anlamlardaki 

farklılık, bu iki düşünürün Yaratıcı-Yaratılan veya Tanrı-âlem ilişkisini de farklı bir tarzda ele 

almalarına zemin hazırlamaktadır. Bu durum da sözgelimi âlemin kadîm olması veya 

olmamasından anlaşılanların farklı olabildiği bir dizi felsefi veya kelami hükmü 

öncelemektedir. Nitekim İbn Rüşd de, âlemin kıdemi meselesinde İslâm kelamcılarının 

söyledikleriyle İslâm filozoflarının söyledikleri arasında günyüzüne çıkan farklılığın bu 

terminolojik ayrımdan (isimlendirmeden) veya kastedilenlerin farklı olmasından 

kaynaklandığını tespit etmiş bulunmaktadır.412  

Âlemin kıdemi meselesinde, âlemin kadîm olup olmadığı konusunda filozoflar 

arasında bir görüş birliğinin bulunmadığını belirten Gazzâlî’nin, felâsifenin cumhurunun 

âlemin kadim olduğu görüşüne sahip olduklarını öne sürerken kastettiği mana, kendi kelami 

kıdem anlayışıyla oluşturulmuş bulunmaktadır.413  Burada Gazzâlî’nin kıdemden ve hudûstan 

anladığını ortaya koymak üzere denilebilir ki, bu konuda bilginimiz, Eş’arî kelam ekolünün 

bir takipçisi durumunda olup hocası İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (1028-1085) kıdem 

ve hudûstan anladığını benimsemektedir. Aşağıda birinci meselenin kelami kaynaklarında 

daha ayrıntılı bir şekilde temas edileceği üzere, hem Gazzâlî hem de hocası el-Cüveynî, 

kıdemden tek bir şeyi ve hudûstan da aynı istikamette tek bir şeyi anlamaktadırlar. Buna göre 

basitçe “başlangıçsız varlık” anlamındaki kadîm ile “sonradan olan” anlamındaki hâdis 

terimlerinin bu anlamları evveliyattan (a priori) olup, herhangi bir şekilde bu manalar 

çoğaltılamaz ve akıl bu terimleri bu şekilde kabul etmek zorundadır. Meseleye bu 

anlamlandırmalar ışığında yaklaşıldığında da Tanrı tek başına kadîm ve O’nun dışındaki her 

şey hâdis olmaktadır. Kıdeme dâhil olan bir şey herhangi bir cihetten hâdis olamaz ve hudûsa 

dâhil olan hiçbir şey de herhangi bir cihetten kadîm olamaz.414 Buna göre kadîm, varlıkta bir 

başlangıcı bulunmayandır ve bu anlamda kadîm sadece Allah’tır. Ayrıca hâdis, sonradan olan 

yani yaratılandır ve “Tanrı dışındaki her şey” olarak âlem yaratılmıştır ve âlemin bütünü 

                                                             
412 İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl, s. 97. 
413 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 14. 
414 Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 162 ve 183; a.mlf., Kitâbü Mihakki’n-Nazar, s. 102 ve 105; 
karşılaştırmak ve Gazzâlî’nin hocasının görüşlerini takip etmek üzere bkz. el-Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn; 
tahkik: Ali Sâmî en-Neşşâr, İskenderiye: Dârü’l-Meârif, 1979, s. 251-262; a.mlf., Kitâbü’l-İrşâd; tahkik: Es’ad 
Temîm, Beyrut: Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, 1405/1985, s. 35, 39-42, 52-53, 102-103. 
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hâdistir.415 Bunu tamamlamak üzere Gazzâlî, Tanrı karşısında âlemin tek bir şahıs hükmünde 

olduğunu belirtmektedir.416 Yani Gazzâlî’ye göre, tıpkı hocası el-Cüveynî’de olduğu gibi, 

kadîmden maksat Yaratıcıdır ve o da Allah’tır, hâdisten maksat yaratılandır ve o da âlemdir. 

Dolayısıyla bu anlamlandırma cihetinden bakıldığında, Gazzâlî’ye göre felâsifenin cumhuru 

“âlem kâdimdir” demekle “âlem bir öncesi bulunmayandır” manasını kastetmekte, yani “âlem 

yaratandır” veya “âlem yaratılmamıştır” demiş olmaktadır. Hem el-Cüveynî hem de Gazzâlî 

konunun böyle anlaşılmasının her akıl için evveliyattan (a priori) ve zorunlu hakikatlerden 

(zarûriyyât, kat’iyyât) olduğunun altını özellikle çizmektedirler.417 

Gazzâlî’nin âlemin kadîm olduğu görüşüne sahip olduklarını öne sürdüğü önceki 

(mütekaddimîn) ve sonraki (müteahhirîn) felâsifenin cumhurundan özellikle hangi felsefi 

ekolleri ve hangi filozofları kastettiği aşikâr olmamakla beraber felâsifenin “kadîm” ve 

“hâdis”ten anladıklarının daima Gazzâlî’ninkine tekabül etmediğini belirtmekte fayda vardır. 

Öncelikle hem Gazzâlî’den hem de hocası el-Cüveynî ve temel muarızı İbn Sînâ’dan önce 

yaşamış olan Ebü’l-Hayr Hasan b. Süvâr el-Bağdâdî’nin (943-1020) belirttiğine göre, hudûs 

birbirinden farklı iki anlamda kullanılan bir terimdir ve “sonradan olan” manasındaki bu 

terimle bazen “zamanın dâhilinde sonra olan” bazen de “bir illete bağlı olarak sonra olan” 

anlamları kastedilmektedir.418 İbn Sînâ açısından bakıldığında ise, “kadîm” ve “hâdis” 

terimlerinden anlaşılan manalar, Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesinde kastettiği anlamlarla 

uyuşmamaktadır. İbn Sînâ’nın bu iki terimden anladığı manalar, Hasan b. Süvâr’ın dikkat 

çektiği müşterek manaya tekabül etmektedir. Buna göre, hem “kadîm” hem de “hâdis” 

kavramlarına, biri zâtın varlıkta bir illetinin bulunup bulunmaması bakımından diğeri ise 

şeyin zamanda varlığa gelip gelmemesi bakımından olmak üzere iki değişik tarzda anlam 

verilmektedir. Daha açık bir deyişle, İbn Sînâ, hem kadîm ile hem de hâdis ile iki farklı 

manayı kastetmektedir. Böylece iki çeşit kadîm ve iki çeşit hâdis söz konusu olmaktadır. Hem 

varlığının bir illeti veya sebebi bulunmayan şeye kadîm denilmekte, hem de varlığının 

başlangıcı zamandan önce olan şeye kadîm denilmektedir. Ayrıca hem varlığının bir illeti 

olan şeye hâdis denilmektedir hem de varlığının başlangıcı zamanın içerisinde meydana gelen 

                                                             
415 Dağ, İmâm el-Haremeyn el-Cüveynî’nin Âlem ve Allah Görüşü, s. 21 ve Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları, 
s. 64. 
416 Gazzâlî, FT (TF), s. 32. 
417 El-Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 257; Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 184-185; a.mlf., 
Kitâbü Mihakki’n-Nazar, s. 152. El-Cüveynî açısından “ezelî” lafzıyla “kadîm” lafzının birbirinin müteradifi 
olduğuna işaret etmekte fayda vardır.  
418 Ebü’l-Hayr Hasan b. Süvâr el-Bağdâdî, ‘Fî Enne Delîle Yahyâ en-Nahvî alâ Hadesi’l-âlem evlâ bi’l-Kabûl 
min Delîli’l-Mütekellimîn”, el-Eflâtuniyyetü’l-Muhdese inde’l-Arab içinde, s. 246-247. 
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şeye hâdis denilmektedir.419 Bu tanımlar Allah-âlem münasebetine tatbik edildiğinde, Yaratıcı 

olan Allah, hem varlığa gelmesi yönüyle bir sebebi veya illeti bulunmadığı için kadîm 

olmaktadır, hem de varlığı zaman içerisinde meydana gelmediği için kadîm olmaktadır. Âlem 

ise, varlığının başlangıcı zamanda meydana gelmediği için bir taraftan kadîm görünmektedir, 

öte yandan âlemin (ilk benzersiz yaratılanın) varlığa gelmesinin bir sebebi veya illeti olarak 

Yaratıcı söz konusu olduğu için âlem hâdistir. Tabii ki, ilk benzersiz yaratmadan (ibdâ’) 

sonraki varlık vermeler için bu ayrım farklı bir şekilde işletilecek ve artık her varlık verilen 

şey iki cihetten de hâdis olacaktır. İbn Sînâ, ayrımın bu şekilde anlamlandırılmadığı takdirde 

zamanın sabit olan varlığının zihinleri karıştıracağını ve meselenin bir çözüme 

kavuşturulamadan ortada kalacağını ifade etmektedir. Çünkü başka türlü âlemin varlığından 

önce tasavvur edilmesi gereken bir “önce” ile bu âlemin yokluğu (ma’dûm) kavramsal birer 

varlık olarak birlikte söz konusu iken, bu ikisinin benzersiz ilk yaratma (ibdâ’) bakımından 

zamanla ilişkisi yeterince aydınlatılamayacak ve böylece hem bir şeyin varlığıyla yokluğunun 

eşzamanlı gerçekleştiği çelişkisine düşülecek, hem de varolması zaten âlemin varlığına bağlı 

olan zamanın âlemin var olmasını öncelediği zehabına kapılmak gerekecektir.420 Bu 

bakımdan Gazzâlî’nin temel muarızı olan İbn Sînâ’nın, bu birinci bilginin, anlamlarının 

kabulünü zorunlu (evvelî/a priori) saydığı “kadîm” ve “hâdis” ten anladıkları, hem 

Cüveynî’den hem de Gazzâlî’den kesinlikle farklıdır. 

Burada önemli bir noktaya değinmek gerekmektedir. İbn Sînâ, âlemin ve hatta onun 

içindeki maddenin mevcudiyetinin zamanın içinde olmadığını açıkça belirtmekle beraber,421 

hiçbir eserinde âlemin kadîm olduğunu söylememektedir.422 İlhan Kutluer bu ayrıntıyı göz 

önünde bulundurarak filozofun sisteminde âlemin kadîm olduğunun söylenemeyeceğini, 

sadece Yaratıcı’ya kadîm denilebileceğini belirtmektedir. İlhan Kutluer, âleme kadîm 

denilemeyeceği halde ancak ezelî denilebileceğini; çünkü ezelî ile sürekli var halde bulunan 

                                                             
419 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 69-70; krş. a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I, s. 145-151. 
420 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 70. 
421 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 434. “el-Maddetü’l-ûlâ el-mutlaka yetaallekü kevnühâ bi’l-ibdâ‘i” (Mutlak ilk 
maddenin varlığa gelişi ibdâ’ ile ilişkilidir”. 
422 Bu konuda İbn Rüşd’ün de İbn Sînâ ile benzer bir tavra sahip olduğunu söylenebilir. İbn Rüşd’e göre, zaman 
açısından  kadîm tanımı göz önünde bulundurularak âlemin kadîm olduğu söylenebilirse de, yanlış 
anlaşılabileceğinden böyle bir değerlendirmede bulunmamak gerekmektedir. Bkz. Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, 
s. 186-187; a.mlf., ‘İbn Rüşd’de Tanrı-Âlem İlişkisi ve Sürekli Yaratma’, Ölümünün 800. Yılında İbn Rüşd 
Uluslar arası Sempozyumu’nda sunulmuş tebliğ metni  (11-13.12.1998), s. 8-10. 
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şeyin kastedildiğini söylemektedir.423 Filozofun sistemindeki söz konusu muğlâklık nedeniyle 

biz de İlhan Kutluer’in yorumunun isabetli olduğunu düşünüyoruz. 

Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinde, İbn Sînâ’nın bir filozof olarak “kadîm” ve 

“hâdis” terimlerinin manaları için yaptığı söz konusu tayini, hiçbir şekilde göz önünde 

bulundurmamakta ve İslâm kelamcılarıyla kendisinin benimsediği manalara göre bir 

değerlendirmede bulunmaktadır. Oysa Jules Janssens’in açıkça belirttiği ve özellikle birinci 

meselenin dördüncü delilinin tahlil edilmesinde aşağıda bizim ortaya koyacağımız gibi, 

Gazzâlî, İbn Sînâ’nın Kitâbü’n-Necât adlı eserini okumuş bulunmaktadır ve bu iki terime 

verilen iki farklı manayı ortaya koymak üzere ayrılan özel bir başlığın da farkındadır.424 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin yazarı, âlemin kıdemi meselesinde ilginç bir şekilde, kendi “kadîm” 

ve “hâdis”ini yaratma (sudûr, tekvîn ve hudûs kelimeleriyle) kıstasına ve varlıksal olarak bir 

başlangıcın bulunup bulunmamasına göre anlamlandırıyor; ama bununla birlikte âlemin 

varlığa gelmesini zamanın bağımsız varlığına bağlayarak tartışıyor. Burada İbn Sînâ’nın 

“kadîm” ve “hâdis”ten anladıklarını göz ardı etmenin dışında ayrıca felsefi bir ihmal söz 

konusu olmaktadır. Çünkü İslâm kelamcılarının kadîm ve hâdis terimlerini anlamlandırma 

cihetleri şeylerin mevcudiyetleri bakımındandır, bu mevcudiyetlerin zamana göre ahvali 

değildir. Oysa Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinde âlemin mevcudiyetini zamanın içinde 

kabul edip etmemek bakımından tartışmakta ve varlığa gelişin (sudûr) zamanın içinde cereyan 

etmediği görüşünde olanların İlâhî yaratmaya karşı olduklarını öne sürmektedir.425 Bu şekilde 

İbn Sînâ’nın âlemin kıdemine dair yorumu asli cihetinden tartışmaya açılmış olmamaktadır; 

çünkü filozofa göre ilki zamanın öncesinde, ikincisi ise zamanın içerisinde olmak üzere iki 

çeşit yaratma (sudûr, hudûs) söz konusu olmaktadır. 

Şimdi âlemin kıdemi meselesinin ana hatlarıyla tanıtımından bu meselenin içeriğine 

dair hususlara geçebiliriz. Bu temel konudaki ilk husus, Tehâfütü’l-Felâsife’nin özel olarak bu 

ilk meselesinin felsefi ve kelami kaynaklarıdır. 

1. Tehâfütü’l-Felâsife’de Âlemin Kıdemi Meselesiyle İlgili Olarak Başvurulan 

Felsefi ve Kelami Kaynaklar 

                                                             
423 Bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 97-104. Yazarın yorumuna göre, âleme kadîm 
denildiği takdirde hem el-Evvel sıfatında eşsiz olmayacak, hem de âlemin mevcudiyetini zaman kavramıyla 
ifade etmek gerekecektir. Gazzâlî açısından kadîm ve ezelî kavramlarının eşanlamlı olduklarını söyleyebiliriz. 
424 Bkz. Jules Janssens, ‘al-Ghazzâlî’s Tahâfût: Is It Really A Rejection of Ibn Sînâ’s Philosophy?’, s. 10. 
425 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 14-16. 
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Bu başlık altında Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesinde göz önünde bulundurduğu ve 

faydalandığı felsefi ve kelami kaynaklardan söz etmemiz gerekmektedir. Çünkü Gazzâlî, 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin başına yazdığı dört mukaddimeden ikisinde, filozofların hatalarını 

ortaya koyarken bir takım filozofların kitaplarını okuduğunu ve bu hataları tartışırken de 

onların aleyhine kullanabileceği bütün kelami fırkalarla işbirliği içerisinde olacağını 

belirtmektedir.426 Birinci meselede yer verilen ve tartışılarak reddedilen felsefi görüşlerin 

kaynaklarını ve mesele içerisinde üretilen cevapların dayandırıldığı kelami kaynakları 

birbirinden tefrik ederek ortaya koymamız çalışmamız açısından daha faydalı olacaktır. 

1.1. Âlemin Kıdemi Meselesinde Kullanılan Felsefi Kaynaklar 

Kuşkusuz birinci meselenin kullandığı felsefi kaynaklar konusunda bizim için yol 

gösterici olan bir takım veriler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Tehâfütü’l-Felâsife’nin birinci 

mukaddimesidir. Gazzâlî burada felsefe geleneğinin önde gelen filozofunun, “mutlak filozof” 

(el-feylesûfu’l-mutlak) ve “muallim-i evvel/ilk öğretmen” (el-Muallimü’l-Evvel) 

nitelemeleriyle bilinen Antik Yunan filozofu Aristoteles (M.Ö. 384-322) olduğunu 

belirtmektedir. Fakat Aritoteles’in eserlerinin Arapça tercümelerinde fark edilen bir takım 

tahrif ve değişimlerin varlığı, söz konusu eserlerin anlaşılması için izahat ve yorumların 

varlığını gerektirmekte, eserlerin izahatı ve yorumlanmasında ise Ebû Nasr el-Fârâbî ve İbn 

Sînâ’nın en öne çıkan filozoflar oldukları görülmektedir. Buna göre Gazzâlî, bu iki İslâm 

filozofunun eserlerinin müracaat kaynağı olarak göz önünde bulundurulacağını, bunların 

söylediklerinin Aristoteles’in görüşlerinden farklılaştığı noktaların ise zaten tartışmaya açık 

olduklarından göz ardı edileceğini belirtmektedir.427 Böylelikle Gazzâlî’nin Fârâbî ve İbn 

Sînâ’nın felsefi eserlerini okuduğu gerçeği açıkça ortaya çıkmaktayken, Aristoteles’in 

eserlerinin bilginimiz tarafından okunup okunmadığı onun ifadelerinden tam olarak 

anlaşılamamaktadır.428 

Âlemin kıdemi meselesinin felsefi kaynaklarıyla ilgili göz önünde bulundurmamız 

gereken ikinci veri, Gazzâlî’nin bu birinci meselenin girişinde söyledikleridir. Burada 

Gazzâlî, filozofların âlemin kıdemi konusunda görüş birliği içerisinde olmadıklarını ve 

                                                             
426 Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5 ve 9. 
427 Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
428 Hikmet Hâşim’in, Tehâfütü’l-Felâsife’nin 2006 yılında yapılan tahkikli neşrinin ekinde Gazzâlî’nin, 
Aristoteles ve Eflâtûn’un kitaplarından hangilerini okumuş bulunduğunu tahlil ettiğine işaret etmemiz uygun 
olacaktır. Bkz. a.mlf., ‘Tahkîkât Havle Nakdi’l-Gazzâlî li-Mezhebi’l-Meşşâîn ve’l-Eflâtûniyyeti’l-Muhdese’, 
Tehâfütü’l-Felâsife içinde; thk: Mahmud Debîcû, s. 213-259. Hikmet Haşim de bizim gibi bir takım verilerden 
hareket etmekte ve Antik eserlerin muhtevasını tetkik etmektedir. 
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felâsifenin cumhurunun âlemin kıdemi görüşünü desteklediğini belirtmekte, ayrıca Eflâtun 

(M.Ö. 427-347) ve Galen (129-199/217) gibi iki Yunan filozofunun isimlerini açıkça 

zikretmektedir.429 Buradan ve sözgelimi filozofların hareketin ve zamanın ebediliği reylerinin 

tartışıldığı ikinci meselede Galen’in görüşlerinin müzakere edilmesinden430 anlaşılabildiğine 

göre Gazzâlî, Eflâtun ve Galen’i okumuş bulunmaktadır. Birinci meselenin tanıklığına bağlı 

olarak Eflâtun’un İlâhî yaratma görüşünün kabulüyle ilişkilendirilebilecek eseri Timaios 

diyologudur ve bu kitap şu an elimizde bulunmaktadır.431 Oysa Jules Janssens’in de belirttiği 

gibi, Gazzâlî’nin sözünü ettiği Galen’in Benimsediği Görüşler (Mâ Ya’tekiduhû Câlînûs) adlı 

eser günümüze ulaşmadığından söz konusu esere müracaat etmemiz mümkün olmamıştır.432 

Âlemin kıdemi meselesinden çıkarılabilecek bir üçüncü veri de, burada tartışılan felsefi 

görüşlerin sayısı ve dile geliş cihetinden çıkarılabilir. Buradan anlaşılan ise en temel felsefi 

kaynakların hiç şüphesiz İbn Sînâ’nın eserleri olduğudur. Aşağıda birinci meselenin dört delili 

mukayeseli olarak tahlil edilirken bu hususa ayrıntılı bir biçimde temas edilecektir. 

Âlemin kıdemi meselesinde başka filozofların adları bilfiil zikredilmemekle beraber 

hem Gazzâlî’nin filozoflar hakkındaki genel değerlendirmelerinden hem de âlemin kadîm 

olup olmamasının tartışıldığı uzun paragraflardan elde edilebilecek bir veriye göre de, 

Tehâfütü’l-Felâsife yazarının başka filozofların eserlerini de okuduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 

filozofların âlemin kadîm olup olmadığı konusunda görüş ayrılığına düşmüş olduklarının ve 

onların çoğunluğunun da evrenin başlangıçsızlığının İlâhî bir yaratmanın yokluğunu 

gösterdiği kanaatinde olduklarının belirtildiği pasajın varlığı ile filozofların kıdem delillerine 

cevap verilirken ortaya konulan gerekçelerin daha önceki başka filozofların gerekçeleriyle 

benzerliği bunu göstermektedir. Proclus Diadochus’un âlemin kıdemi görüşleriyle Fârâbî ve 

İbn Sînâ’nın aynı konuya dair görüşleri arasındaki yakınlık ve Yahya en-Nahvî’nin âlemin 

kıdemi karşıtı eleştirileriyle Ebû Yûsuf Yakûb İbn İshâk el-Kindî’nin (801-873) âlemin kadîm 

olmadığına dair metafiziksel görüşleri arasındaki sıkı benzerlik, ayrıca Yahya en-Nahvî’nin 

de Gazzâlî gibi âlemin kıdemi görüşüne karşı iki önemli eser kaleme almış olduğu gerçeği, 

Tehâfütü’l-Felâsife yazarının isimlerini anmadığı başka filozofların da eserlerini okumuş 

                                                             
429 Gazzâlî, FT (TF), s. 14. 
430 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 49-50. 
431 Bkz. Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 2, İstanbul: Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, 2008, s. 
355; krş. Hâşim, ‘Tahkîkât Havle Nakdi’l-Gazzâlî li-Mezhebi’l-Meşşâîn ve’l-Eflâtûniyyeti’l-Muhdese’, s. 233-
236. Ayrıca bkz. Câlînûs, ‘Cevâmiü Kitâbi Tîmâvis fî’l-İlmi’t-Tabî‘î’, el-Eflâtûn fî’l-İslâm; thk ve nşr: 
Abdurrahman Bedevî, Beyrut: Dârü’l-Endelüs, 3. Basım, h. 1402/m. 1982, s. 85-119; Platon, Timaios; 
çevirenler: Erol Güney, Lütfi Ay, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2001;. 
432 Janssens, ‘al-Ghazzâlî’s Tahâfût: Is It Really A Rejection of Ibn Sînâ’s Philosophy?’, s. 8. 
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olduğunu veya hiç değilse onların felsefi yorumlarından haberdar olduğunu göstermektedir. 

Bunları aşağıda ayrıntılı bir şekilde müzakere edeceğiz. Fakat bundan önce felsefi kaynaklar 

konusundaki ilk isimlere dönerek Aristoteles ve Eflâtun’un eserleriyle Tehâfütü’l-Felâsife 

arasındaki münasebetler üzerinde durmak gerekmektedir. 

Aristoteles felsefesinde Tanrı-âlem ilişkisi, Gazzâlî’nin üzerinde durduğu âlemin 

kıdemi meselesinde tartışıldığı ölçüde ayrıntılı olarak ele alınmış değildir; fakat bu filozofun 

Fizik ve Metafizik adlı eserlerinden hareketle bu konudaki görüşünde semavi dinlerin kabul 

ettiği anlamda bir İlâhî yaratma görüşüne sahip bulunmadığı bilinmektedir.433 Aristoteles, 

evrene yayılmış bir hareketin varlığını kabul etmekte, bu hareketin başlangıçsız (kadîm) ve 

sonsuz (ebedî) olduğunu söylemekte ve Tanrı’nın evrene ilk hareketini veren hareketsiz bir ilk 

hareket ettirici olduğunu buna eklemektedir.434 Buna göre Tanrı, varlıkta bir başlangıcı 

bulunmayan (kadîm) ve sonu da olmayan (ebedî) bir varlık olarak, yine kendisi gibi bu 

özelliklere sahip kadîm ve ebedî bir varlık olan maddeye bir ilk hareketi vermekle kendini 

göstermektedir.435 Tahayyül edilebilecek bir başlangıcı ve sonu bulunmayan bu evrensel 

hareketin Tanrı tarafından verilmiş olmasının nedeni de İlk Muharrik’in âlemin arzu ve aşk 

nesnesi olmasıdır.436 Zamanı “önce ve sonraya göre hareketin sayısı” olarak tanımlayan 

Aristoteles’e437 göre, zamanın varlığı hareketin varlığına bağlı olduğundan “zamandan önce” 

ve “zamandan sonra” şeklindeki dile getirmelerin felsefi bir anlamı olmadığı gibi438 yine de 

evrene yayılmış hareketin var olmadığı bir zaman (varlık anı anlamında) bulunamaz.439 

Böylece Aristoteles’in felsefi görüşünde âlemin Tanrı ile birlikte kadîm olduğu ve Tanrı ile 

âlem arasında herhangi bir anlamda varlık verme olarak yaratma ilişkisinin değil sadece bir 

hareket verme münasebetinin söz konusu olduğu görülmektedir. Kuşkusuz Gazzâlî bütün 

bunların bilincindedir. Nitekim Gazzâlî, felâsifenin “öncekileri” (mütekaddimîn) ve 

“sonrakileri” (müteahhirîn) kaydıyla Aristoteles’i de kıdem-i âlemin kapsama alanının 

dâhilinde tutmaktadır.440 Burada belirtmek gerekir ki, Gazzâlî, “öncekiler” ve “sonrakiler” 

                                                             
433 Süleyman Hayri Bolay, Aristo Metafiziği İle Gazzalî Metafiziğinin Karşılaştırılması, İstanbul: Milli Eğitim 
Basımevi, 1986, s. 103; Ahmet Arslan, ‘Aristoteles’in Metafiziği’, Metafizik içinde; çeviren: Ahmet Arslan, 
İstanbul: Sosyal Yayınlar, İstanbul: 2. Basım, 1996, s. 71. 
434 Aristoteles, Fizik; çeviren: Saffet Babür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 3. Baskı, 2005, s. 337, 375-377, 383, 
411; a.mlf., Metafizik, s. 497-503. 
435 David Ross, Aristoteles; çeviren: Ahmet Arslan, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2011, s. 117, 154-155. 
436 Ross, a.g.e., s. 156. 
437 Aristoteles, Fizik, s. 191. 
438 Aristoteles, a.g.e., s. 343. 
439 Aristoteles, Metafizik, s. 503. 
440 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 14. 
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kaydından hemen sonra Eflâtun ve Galen’den söz ettiğine göre, Eflâtun, Aristoteles ve Galen 

felâsifenin mütekaddimûnuna, Proclus Diadochus, John Philoponus (Yahya en-Nahvî), Fârâbî 

ve İbn Sînâ da müteahhirûnuna tekabül etmektedir. Çünkü Tehâfütü’l-Felâsife’nin birinci 

mukaddimesinde Aristoteles için, “filozofların önderi” nitelemesinde bulunulmaktadır.441 Her 

halükarda Aristoteles, âlemin kıdemi meselesinin tarafı olarak bulunmaktadır; ama birinci 

meselenin başındaki “öncekiler” ve “sonrakiler” kaydıyla kastedilen filozofların bizim 

anladığımız filozoflar olup olmadığı kesin değildir. Bu durumda Gazzâlî’nin Aristoteles’in 

felsefi görüşlerini bizzat kendi eserlerinden mi okuyup öğrenmiş olduğu, yoksa sonraki 

filozoflardan ve özellikle İbn Sînâ’nın eserlerinden mi bu öğrenmenin gerçekleşmiş olduğu 

sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun kesin cevabını vermek güç görünmektedir. 

Gazzâlî’nin Aristoteles’in eserlerini okumuş olup olmadığına ilişkin elimizdeki en 

önemli hareket noktası, Tehâfütü’l-Felâsife yazarının, Muallim-i Evvel’in felsefi görüşleri ile 

Fârâbî ve İbn Sînâ’nın felsefi görüşleri arasında bir takım farklılıkların bulunduğunun 

ayırdında olmasıdır.442 Ayrıca Tehâfütü’l-Felâsife bizzat felsefeye karşı kaleme alınmış 

olmamakla beraber özellikle İbn Sînâ sistemi üzerinden aslında Aristoteles felsefesinin 

kendisine karşı yazılmış bir kitaptır. Gazzâlî birinci mukaddimede bunu açıkça dile 

getirmekte ve Muallim-i Evvel’in düşünce sistemindeki çelişkilerin ortaya konulacağını 

belirtmektedir.443 Buna göre Gazzâlî’nin Fârâbî ve İbn Sînâ gibi önemli filozofların eserlerini 

okumuş olmasının dışında bizzat Aristoteles’in kendi kitaplarından haberdar olması 

gerekmektedir. 

Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’nin ilk mukaddimesinde, kendisinin düşünce sistemindeki 

tenakuzların ve kusurların ortaya konulması arzu edilen Aristoteles’in eserlerinin Arapça 

tercümelerinde önemli sorunların (“tahrîf” ve “tebdîl”) bulunduğunu haber vermektedir. 

Aristoteles’in Arapçaya tercüme edilmiş eserlerinde bulunan anlamsal tahrif ve değişimler 

nedeniyle onun yolundan gidenler arasında da bir takım tartışmalar ve görüş ayrılıkları 

bulunmaktadır. Gazzâlî, İslâm coğrafyasında Aristoteles’i en iyi anlayan ve yorumlayan iki 

                                                             
441 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4. Metnin Arapçasında “fî re’yi mukaddemihim” ifadesi kullanılmakta ve bununla 
felsefi görüşlerin önde geleni olarak Aristoteles’in görüşleri kastedilmektedir. Söz konusu ifade bizim 
kullandığımız neşrin Türkçe tercümesinde “onların önde geleni” olarak karşılanmıştır. 
442 Bu durum, Gazzâlî’nin Tanrı’nın bilgisi meselesini etraflıca tartıştığı on bir, on iki ve on üçüncü meselelerin 
muhtevalarından ve özellikle on birincisinden anlaşılmaktadır. Tehâfüt yazarı sıkça İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhî 
görüşlerinde felâsife içinde tek kaldığını ve diğerlerinin görüşlerindeki kusurları anlamış bulunduğunu dile 
getirmektedir. Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 126, 128 ve 134. Bu konu bir sonraki bölümümüzde daha detaylı ortaya 
konulacaktır. 
443 Gazzâlî, FT (TF), s. 4. 
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filozofun Ebû Nasr el-Fârâbî ve İbn Sînâ olduklarını, dolayısıyla bu ikisinin eserlerine 

müracaat etmenin yeterli olacağını söylemektedir.444 Tehâfüt müellifi ilk mukaddimede açıkça 

Aristoteles’e ait eserlerin Arapça çevirilerindeki müşküllerden yakınmaktadır. Gazzâlî’nin söz 

konusu çevirileri görüp incelemeksizin böyle bir hükümde bulunmuş olması mümkün 

olmadığına göre onun Aristoteles’in eserlerini okumuş olduğu anlaşılmaktadır. O halde 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin herhangi bir yerinde doğrudan Aristoteles’in eserlerine bir atıf söz 

konusu olmasa da Gazzâlî bu Antik Yunan filozofunun eserlerini okumuştur.445 Bize göre 

Gazzâlî, Aristoteles’in Fizik ve Metafizik gibi bir takım temel kitaplarını okumuştur; fakat İbn 

Sînâ’nın eserleri üzerinde gösterdiği titizliği bu kitaplar için göstermemiş olabilir. Buna göre, 

Gazzâlî, özel olarak âlemin kıdemi meselesinde, Aristoteles’in Fizik ve Metafizik adlı 

kitaplarındaki muhteviyatın farkında yol almaktadır.446 

Tehâfütü’l-Felâsife’in birinci mukaddimesinde ve birinci meselesinde Aristoteles’e 

nispetle daha tali bir konumda bulunan Eflâtun’un âlemin kıdemine dair görüşü Gazzâlî 

tarafından anılmaktadır. Biz de özellikle birinci mukaddimede daha tali bir şekilde anıldığı 

için Eflâtûn’u Aristoteles’ten sonra incelemenin uygun olacağını düşündük. Âlemin kıdemi 

meselesinin girişinde, Eflâtun’un âlemin var edilmiş (muhdes) ve yaratılmış (mükevven) 

olduğu kanaatine sahip olduğunun anlatıldığı belirtilerek, bazı yorumcuların bu anlatılana 

katılmadıkları eklenmektedir.447 Aslında ilk elde belirtmek gerekir ki, Gazzâlî’nin bu aktarımı 

bugün bile kabul edilen bir yorumdur.448 Eflâtun’un Timaios diyalogunda yer alan 

metafiziksel görüşler, araştırmacıların onun gerçekten de bir İlâhî yaratma görüşünde olduğu 

yorumuna ulaşmalarını sağlayacak niteliktedir. Nitekim Galen’in Timaios üzerine yazdığı 

telhiste Eflâtûn açıkça, âlemin mevcudiyetinde bir başlangıcın (ibtidâ’) bulunduğunu, onun 

bir yaratıcısının (fî vücûdi hâliki’l-âlem) olduğunu ve âlemin hudûsa gelmiş olduğunu 

Timaios’un dilinden söylemektedir.449 Aynı zamanda Eflâtûn, ezelî olan tek mevcudun Allah 

                                                             
444 Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
445 Hikmet Hâşim de bizim yaptığımıza benzer bir tahlilde bulunmaktadır. Bkz. Hâşim, ‘Tahkîkât Havle Nakdi’l-
Gazzâlî li-Mezhebi’l-Meşşâîn ve’l-Eflâtûniyyeti’l-Muhdese”, s. 227-233. 
446 Gazzâlî’nin yaşadığı dönemde Aristoteles şarihlerinden bazılarının, mesela İskender Afrosidias’ın, Aristoteles 
felsefesine ilişkin çalışmalarının Arapça tercümeleri bulunmaktadır. Örnek metinler için bkz. Abdurrahman 
Bedevî, Aristû inde’l-Arab, Kuveyt: Vekâletü’l-Matbûât, 1978, s. 278-288. Gazzâlî’nin bunları da okuyup 
okumadığının anlaşılması için farklı araştırmaların yapılması icap etmektedir. 
447 Gazzâlî, FT (TF), s. 14. 
448 Bkz. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 2, s. 356-357. 
449 Câlînûs, ‘Cevâmiü Kitâbi Tîmâvis fî’l-İlmi’t-Tabîi’, el-Eflâtûn fî’l-İslâm içinde; thk: Abdurrahman Bedevî, 
Beyrut: Dârü’l-Endelüs, 3. Basım, h. 1402/m. 1982, s. 89-90, 92, 98. 
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olduğunu,450 kendisinde hudûsa gelecekleri bildirmek için zamanı yarattığını (mübdi‘ü’z-

zamân),451 Allah’ın gücünün ve iradesinin her şeyi kuşattığını, “mümkün” kavramının 

Yaratıcının iradesiyle olan manasına geldiğini452 ve O’nun âlemi sonradan yarattığını (sümme 

ihtare‘a) belirtmektedir.453 Buna göre Gazzâlî’nin, Galen’in Timaios diyalogu üzerine yazdığı 

telhisi okumuş olması gerekmektedir ve belki de o, Eflâtûn’un Kanunlar (Nevâmîs) adlı 

eserinin Arapça özetini de okumuş bulunmaktadır. Fakat Tehâfüt yazarının, Eflâtûn’un âlemin 

kıdemi konusundaki görüşünü yorumlayanlardan bazılarının âlemin hudûsu görüşünün ona ait 

olamayacağına dikkat çektiklerini nakletmesi, Gazzâlî’nin aynı zamanda başka kaynakları da 

okumuş olabileceğini ihsas ettirmektedir.  

Dönemin Yeni-Eflâtûncu bazı metinlerinde ve bugün elimizde bulunan Timaios 

diyalogunda da yukarıdaki “hâdis âlem” teması dikkati çekmektedir. Nitekim Eflâtun’un 

felsefesi açısından bir şerh niteliğinde olan ve Gazzâlî’nin yaşadığı dönemden çok önce 

Ahmed İbn Hüseyin İbn Cihâr ile Sâbit İbn Kurra (821-901) arasında gerçekleşen uzun bir 

diyalogda, “her şeyin aslının Bir olduğu”, “her şeyin O’ndan çıktığı ve yine O’na döneceği” 

ve “zamanın bir Yaratanının bulunduğu” (halîkü li haze’z-zamân) gibi bir takım yorumlara 

rastlanmaktadır.454 Eflâtun, günümüzde başvurulan Timaios diyalogunda konuşturduğu 

Timaios’un dilinden, evrenin bir Yaratıcısının bulunduğunu, her şeyin aslının bu Yaratıcı 

olduğunu ve O’nun ilksiz (öncesiz-kadîm) olduğunu, zamanın varlığının bir öncesi olduğunu 

ve zamanın da yaratıldığını, ayrıca sonradan ve mümkün evrenlerin en mükemmeli olarak var 

edilen evrenin bir düzenle var edildiğini, bu varlık verme eyleminin iradeli gerçekleştiği ve 

bunun nedeninin de Tanrı’nın cömertliği olduğunu söylemektedir.455 Buna göre Gazzâlî’nin, 

Eflâtun’un âlemin sonradan yaratıldığı (hâdis) fikrinde olduğunu nakletmesi anlamlıdır ve 

buradan bir kez daha Tehâfütü’l-Felâsife yazarının Timaios diyalogunu okumuş olduğunu 

çıkartabiliriz. Fakat burada iki sorun bulunmaktadır. Birincisi, Gazzâlî’nin Eflâtûn’un bu 

düşüncesini dile getirmek yerine ondan böyle bir görüşün aktarıldığını (hükiye) belirtmesidir. 

İkincisi ise, bugün elimizde bulunan Timaios diyalogundaki Tanrısal irade ve yaratma 

temaları, Gazzâlî’nin savunuyor olduğu tek bir ilahın yaratmaya karar vermesi ve bu eyleme 

                                                             
450 Abdurrahman Bedevî, ‘Kitâbü’n-Nevâmîs li-Eflâtûn’, el-Eflâtûn fî’l-İslâm içinde, s. 212. 
451 Bedevî, a.g.e., s. 214. 
452 Bedevî, a.g.e., s. 199. 
453 Bedevî, a.g.e., s. 211. 
454 Bkz. Abdurrahman Bedevî, “Kitâbü’r-Revâbi’ Li Eflâtûn Şerhu Ahmed İbn el-Hüseyn İbn Cihâr bi Hatâr Li 
Sâbit İbn Kurra”, el-Eflâtûniyyetü’l-Muhdese inde’l-Arab içinde, s. 120, 125. 
455 Bkz. Platon, Timaios, s. 24-27, 30, 33, 36, 38, 55, 59, 78 ve 110. 
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başlaması görüşünden farklıdır. Çünkü Timaios diyalogunda, biri evrene varlık veren, diğeri 

ise bu birincinin evreni yönetmesi için özel bir tarzda varlık verdiği iki Tanrı 

bulunmaktadır.456 Bununla beraber kadîm bir Tanrı tarafından yaratılmış birçok Tanrı’nın 

varlığından söz eden Timaios, bu kadîm Tanrı’nın her şeyi yaratmak için bir düzen içinde 

olmayan kaosa yöneldiğini ve yaratma eylemi sonlandıktan sonra da olağan yaşamına 

döndüğünü söylemektedir.457 Daha önce bahsettiğimiz Ahmed İbn Hüseyin İbn Cihâr ve Sâbit 

İbn Kurra diyalogunda da bu birinci ilah ve diğerleri olgusunun varlığı dikkat çekmektedir.458 

Buna göre, bazı araştırmacıların Eflâtun’un en önemli eseri olarak andıkları Timaios’ta,459 

Aristoteles’in hareketi başlatan İlk Muharrik’inden daha gelişmiş veya daha fazla etkinlikte 

bulunan ve yaratmayı bilfiil iradeli bir şekilde başlatan bir Tanrı’nın varlığından söz 

edilmekte; fakat buradaki Tanrı tahayyülünde bir takım sorunların bulunduğu görülmektedir. 

O halde Gazzâlî’nin Eflâtun’un âlemin varoluşuna dair görüşüne ilişkin nakli, filozofun 

gerçek görüşünü yansıtmaktadır. Ne var ki, filozofun esas görüşünün nakledilenden farklı 

olduğunu öne süren yorumcuların kimler olduğu ve Gazzâlî’nin onların yorumlarını nereden 

okumuş olduğu belirgin değildir.460 Bizim tespitimize göre Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesini 

vaz ederken Eflâtûn’un Timaios diyalogunu okumuştur. 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin ve özel olarak bu eserde yer alan âlemin kıdemi meselesinin 

Aristoteles ve Eflâtun felsefeleriyle ilişkilerini ortaya koyduktan sonra şimdi âlemin kıdemi 

meselesinde kullanılan ve isimleri anılmayan başka felsefi kaynaklara geçebiliriz. Daha önce 

de belirttiğimiz gibi, âlemin kıdemi meselesinin içerisinden çıkardığımız birçok gerekçeye 

dayanarak, Gazzâlî’nin, Tehâfütü’l-Felâsife’nin ilk mukaddimesinde isimleri anılan Fârâbî ve 

İbn Sînâ’dan başka filozofların eserlerine veya felsefi görüşlerine müracaat etmiş olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu konudaki ilk gerekçemiz, Proclus Diadochus’un âlemin kıdemine dair 

                                                             
456 Platon, a.g.e., s. 30. 
457 Platon, a.g.e., s. 37-38, 40, 55 ve 78. 
458 Bkz. Bedevî, “Kitâbü’r-Revâbi’ Li Eflâtûn Şerhu Ahmed İbn el-Hüseyn İbn Cihâr bi Hatâr Li Sâbit İbn 
Kurra”, el-Eflâtûniyyetü’l-Muhdese inde’l-Arab içinde, s. 163. 
459 Türkçe çevirisinden faydalandığımız Timaios diyalogunun mütercimleri bu kanaattedirler. Bkz. ‘Notlar’, 
Timaios içinde, s. 111-116. 
460 Burada önemli bir olasılık, Gazzâlî’nin Eflâtûn felsefesi konusunda İhvân-ı Safâ risalelerinden faydalanmış 
olmasıdır. Çünkü Tehâfüt müelifinin el-Münkiz’daki ifadelerinden onun söz konusu risaleleri okumuş olduğu 
anlaşılmaktadır. Bkz. Gazzâlî, el-Münkizü mine’d-Dalâl, s. 108-121. Eflâtûn’un adı ve felsefi görüşleri İhvân-ı 
Safâ risalelerinde sıkça anılmaktadır. Bkz. Mustafa Öztürk, ‘İhvân-ı Safâ’nın Düşünce Sisteminde Kur’ân ve 
Yorum’, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2003, sayı: 14-15, s. 288. Hatta İhvân-ı 
Safâ, nefsin mahiyeti ve ahvali gibi pek çok konuda açıkça Eflâtûn’nun yolundan yürümektedir. Bkz. Bayram 
Ali Çetinkaya, ‘İhvân-ı Safâ Düşüncesinde Temel Tasavvufi Kavramlar ve Meseleler’, Cumhuriyet Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2005, sayı: 2, c. IX, s. 211. Gazzâlî, Eflâtûn’un Timaios diyaloguna yapılan 
telhisin yanında İhvân-ı Safâ risalelerinden faydalanmış olabilir.  
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görüşleriyle İbn Sînâ’nın görüşleri arasındaki yakınlıktır. İkincisi, Kindî’nin âlemin kıdemini 

reddetmesinde ortaya koyduğu delillerle Yahya en-Nahvî’nin aynı konuda ortaya koyduğu 

deliller arasındaki benzerliktir. Bu benzerliğin önemli olmasının nedeni, Gazzâlî’nin âlemin 

kıdemi meselesinde ürettiği karşı cevaplardan bazılarının Yahya en-Nahvî’nin Aristoteles ve 

Proclus’a karşı ortaya koyduğu itirazları çağrıştırmasıdır. Bu bakımdan Gazzâlî’nin Kindî’yi 

ve Yahya en-Nahvî’yi, ayrıca Proclus’u neden bilfiil anmadığı sorusu önemli olmaktadır. 

Çünkü daha sonra kelami deliller başlığı altında inceleyeceğimiz gibi, Gazzâlî’nin âlemin 

kıdemi meselesindeki önemli bir kelami kaynağı olan hocası Cüveynî, Proclus ve Yahya en-

Nahvî isimlerini bizzat anmaktadır. Cüveynî, eş-Şâmil adlı eserinde Proclus’u dehrilerden 

(Tanrıtanımaz) sayarken,461 Yahya en-Nahvî’yi âlemin hudûsunu savunanlar arasında 

anmaktadır.462  

Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinin girişinde, âlemin kadîm olup olmadığına ilişkin 

tartışmada filozoflar arasında bir görüş birliğinin söz konusu olmadığını; ama felâsifenin 

cumhurunun âlemin kadîm olduğunu düşündüklerini naklederken aslında yukarıda isimlerini 

verdiğimiz filozofların tümüne atıfta bulunmuş olmaktadır. Buna göre, Tehâfütü’l-Felâsife 

yazarı, okuduğu ve faydalandığı halde bazı filozofların adlarını ve eserlerini bilinçli olarak 

gizlemiş olmamaktadır. Bu filozofları ve onların âlemin kıdemine dair yorumlarını tek tek 

sıraladığı takdirde bu işin sayfalarca süreceğini, bu nedenle maksadın teminine dönük bir 

tasarrufta bulunduğunu kendisi de ifade etmektedir.463 O halde burada soracağımız öncelikli 

soru, Gazzâlî’nin, âlemin kıdemine taraftar olan veya olmayan filozofları neden bilfiil 

zikretmediği şeklinde değil, bu tartışmada hangi filozofların görüşlerinden faydalandığı 

şeklinde olmalıdır. Buna göre, ilk elde belirtmemiz gereken nokta, Gazzâlî’nin, âlemin kıdemi 

meselesinin yazımında Proclus ve John Philoponus’tan (Yahya en-Nahvî) faydalandığıdır. 

Öncelikle Proclus’un âlemin kıdemi görüşleriyle Tehâfütü’l-Felâsife’nin birinci 

meselesi arasındaki ilişkileri aydınlatmamız gerekmektedir. Çünkü Gazzâlî’nin âlemin 

kıdemine dair karşı itirazlar üretirken faydalandığı önemli bir filozof olan Yahya en-Nahvî, 

Aristoteles ile birlikte Proclus’un âlemin kıdemi görüşlerine karşı iki temel eser kaleme almış 

bulunmakta, bundan sonra Fârâbî de Yahya en-Nahvî’nin eleştirilerine karşı bir risale yazmış 

                                                             
461 Bkz. Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 226. 
462 Bkz. Cüveynî, a.g.e., s. 259. 
463 Gazzâlî, FT (TF), s. 15. 
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bulunmaktadır.464 Ayrıca Proclus’un kıdem-i âlem delilleriyle İbn Sînâ’nın delilleri arasında 

bir paralellik mevcuttur. Dahası Cüveynî’nin Proclus’u âlemin kıdemine taraftar olan dehriler 

(Tanrıtanımaz) arasında sayması, Gazzâlî’nin bu meseleye yaklaşımını etkilemiş 

görünmektedir. Bu bakımdan dehriler arasında sayılan Proclus’un âlemin kadîm olduğu 

yolundaki görüşleriyle İbn Sînâ’nın âlemin bir yönden kadîm olduğu şeklindeki görüşü465 

arasında bir paralellik kuran Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesi boyunca İslâm filozoflarıyla 

dehriler arasında bir yakınlık kurmaya çalışmakta, ayrıca İbn Sînâ’nın delillerini Proclus’un 

delillerine göre manalandırmaktadır. 

Proclus’a göre, bir ilk ilke olarak Tanrı vardır ve âlemin varlığının kaynağı, 

Aristoteles’in ilk hareketinden farklı olarak, bu Tanrı’nın kendisidir. Tanrı, âleme varlık 

vermiş olmakla beraber burada varlık vericiyle varlığa gelenin varlığı mevcudiyet bakımından 

eşvarlık-anlıdır466 ve hiçbir şekilde Tanrı’nın âlemden önce ve kadîm olduğu söylenemez. 

Proclus, bu şekilde belirlediği Tanrı-âlem münasebeti görüşünü temellendirmek için toplamda 

on sekiz delil ortaya koymuş bulunmaktadır ve Huneyn İbn İshâk’ın (809-873) nakliyle bu 

delillerden dokuz tanesi günümüze ulaşmış bulunmaktadır.467 Nitekim günümüzde elimizde 

bulunan bir İngilizce çeviri olan John Philoponus’a ait Against Proclus’s “On the Eternity of 

the World” (Proclus’un “Evrenin Öncesizliğine Dair”ine Karşı) adlı eserin girişinde, Tanrı ile 

âlem arasındaki ilişkide iradeli bir yaratmadan söz edilemeyeceğini öne süren Proclus’un bu 

konudaki on sekiz deliline karşı on sekiz çürütmenin üretilmiş olduğu belirtilmektedir.468 

                                                             
464 Bkz. Herbert A. Davidson, ‘Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation’, 
Journal of the American Oriental Society, Vol. 89, no: 2, 1969, s. 358-360. 
465 Daha önce belirtildiği şekilde hem Gazzâlî cihetinden bakıldığında, hem de Kitâbü’n-Necât’ın iki kadîm 
tanımı göz önünde bulundurulduğunda İbn Sînâ’nın görüşü açısından âlem bir yönden kadîm görünmektedir. 
Çünkü İbn Sînâ, zamana göre kadîmin, zamanda bir başlangıcı olmayan olduğunu (“ve’l-kadîmü bi-hasebi’z-
zamân hüve’l-lezî lâ evvelü li-zamânih”) belirtmektedir. Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 69. Fakat İlhan 
Kutluer’in işaret ettiği şekilde filozofa göre yegâne kadîm varlık Tanrı’dır ve âlemin kadîm olduğu düşünülemez. 
Bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 97-99.  Buna göre âlemin ezelî oluşundan, yani hep var 
ola geldiğinden söz edebiliriz. Bundan sonra biz de âlemin, İbn Sînâ görüşü açısından ezelî olduğunu 
söyleyeceğiz. Fakat Gazzâlî’nin ikinci kadîm tanımından anladığına göre İbn Sînâ, zaman açısından âlemin 
kadîm olduğunu düşünmektedir. 
466 Metinde “eşvarlık-anlı” sözcüğüyle, iki mevcudun varlığa gelişlerindeki sırayı anlamlandırmayı amaçlamakta 
ve zamanı bir itibar olarak kullanmak yerine zamansız varlık sırasını bir itibar olarak kullanmak istemekte; bu 
meyanda iki mevcudun varlık sırasındaki denkliği ifade etmeyi arzu etmekteyiz. Bu bağlamda İbn Sînâ, “bir”in 
“çok”tan önce oluşunu, zamana göre kavramanın hata olacağını, “çok”un olmasının “bir”in oluşuna bağlı olması 
dolayısıyla “bir”in “çok”tan önce olduğunun söylenebileceğini belirtmektedir. Filozof bu misalinde zamanı değil 
varlıksallığı bir itibar olarak almaktadır. Biz de benzer şekilde varlıksallığı itibar olarak alıyoruz. Bkz. İbn Sînâ, 
Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I, s. 146-147. 
467 Bkz. Bedevî, ‘Hücecü Bruklis fî Kıdemi’l-Âlem’, el-Eflâtûniyyetü’l-Muhdese inde’l-Arab içinde, s. 34-42. 
468 Bkz. James Wilberding, ‘Introduction’, Against Proclus’s “On the Eternity of the World 1-5”, New York: 
Cornell University Press, 2005, s. 1-9. John Philoponus’un (Yahya en-Nahvî) bu eseri üç cilt olarak basılmış 
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Şimdi Huneyn İbn İshâk’ın aktardığı dokuz delilin içeriğine, bunların İbn Sînâ’nın delilleriyle 

benzerlik noktalarına ve hangilerinin Tehâfütü’l-Felâsife’de görünür olduklarının 

gösterilmesine geçebiliriz. Bunun için önce Proclus’un âlemin kadîm olduğuna ilişkin dokuz 

delilini kısaca özetlememiz gerekmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

i- Tanrı cömerttir (cûd) ve O’nun yaratma (halk) gücü mevcuttur. Tanrı’nın 

cömertliği ve yaratma gücü O’nun âlemi yaratmasında görünür olmaktadır. 

Âlemin varlığının başlangıcı, Tanrı’nın varlığının başlangıcına denktir ve her 

ikisinin de varlığının bir başlangıcı bulunmamaktadır. Çünkü Tanrı’nın 

cömertliğini ve yaratma gücünü bir an için terk etmiş olduğunu, sonra da 

cömert olmaya ve yaratmaya başladığını varsayamayız. Yani O’nun eylemesi 

daima aynıdır ve değişmez. Buna göre Tanrı’nın sonsuzca ve sürekli yaratması 

gerekmektedir. Bunun iradeli bir eylem olmadığı itirazı yöneltilecek olursa, 

bununla alay edilmesi gerekir; çünkü bu itiraz, sahibini Tanrı’nın bir zamanda 

güç yetirebildiğini bir başka zamanda ise güç yetiremez olduğunu kabul eden 

saçma bir görüşe götürmektedir. O halde âlem Tanrı ile beraber hep vardı ve 

daima olacaktır. Bu burhânî bir delildir.469 

ii- Tanrı, âlemin misali ve âlemin kendisi de mümessildir. Misal ezeli (kadîm) ise 

mümesselin de kadîm olması gerekir. Çünkü başka türlü Tanrı’nın misal olma 

gücü zâtî bir vasıf olmayıp arazi bir vasıf olacaktır ve bu konum da Tanrı’ya 

yakışmayacaktır. O halde misal olan Tanrı ezeli (başlangıçsız) ve ebedi 

(sonsuz) ise, bu misalin görünürü olan âlemin de ezeli ve ebedi olması 

gerekmektedir.470 

iii- Aristoteles’in illet bilfiil olursa malulün de bilfiil olması gerektiği ilkesine 

istinaden, şayet Tanrı bir şeyi yaratmak bakımından bilfiil illet ise, bu takdirde 

âlemin de bilfiil malul olması gerekmekte; yaratma (halk) ezeli ve ebedi ise 

âlemin de ezeli ve ebedi olarak yaratılmış olması gerekmektedir. Şayet Tanrı, 

âlemden önce var olur da bilfiil değil bilkuvve yaratıcı vasfına sahip olursa, bu 

                                                                                                                                                                                              
olup, toplamda 18 ayrı bölümden oluşmaktadır ve herbir bölümde âlemin kıdemile ilgili farklı bir tartışma 
bulunmaktadır. 
469 Bedevî, ‘Hücecü Bruklis fî Kıdemi’l-Âlem’, el-Eflâtûniyyetü’l-Muhdese inde’l-Arab içinde, s. 34-35. 
470 Bedevî, a.g.e., s. 35. 
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takdirde O’nun mükemmelliği zafiyete uğrayacaktır. O halde Tanrı ve âlem 

birlikte ezeli ve ebedidirler.471 

iv- Tekevvünü (varlığa gelişi) hareket etmeyen bir illetten kaynaklanan şeyler, 

varlıklarında hareketli değillerdir. Çünkü fail hareketli değil ise değişmeyendir. 

Şayet fail değişmeyen ise ya hiçbir şey yapmıyordur veya sürekli yaratıyordur. 

Aksi durumda fail değişmeyen olmaz ve hâdis olur. Şayet Tanrı değişime açık 

olursa bu takdirde hâdis olur ve bu durum, O’nun Tanrılığına yakışmaz. O 

halde sürekli yaratma vardır ve hem Tanrı hem de âlem ezeli ve ebedi olarak 

mevcutturlar.472 

v- Semâ (gök) ve zaman beraberdir. Biri olmadan diğeri olmaz. Zaman kavramı 

bizim tahayyülümüzde aralıksız bulunduğuna göre semâ da aralıksız bulunmak 

durumundadır. Çünkü zaman, semanın hareketinin miktarıdır. O halde bu 

ikisinden biri diğerinden önce değildir ve her ikisi de ezeli ve ebedidirler.473 

vi- Hâlik âleme varlık verdiği gibi isterse onu fesada uğratabilir. Fakat bozmak 

O’nun iyiliğine ve cömertliğine yakışmayacağından fesada uğrama hiçbir 

zaman gerçekleşmeyecektir. O’nda herhangi bir değişim söz konusu 

olamayacağına göre ya âlem bu şekilde ebedi olduğu gibi hep var edile 

gelmiştir veya hiç yaratılmamıştır. Âlem var olduğuna göre, o hep yaratılmıştır 

ve onun varolmakta oluşunun sonu gelmeyecektir.474 

vii- Küllün (var edilmiş bütünün) nefsi hâdis ve fâsid değilse, ona bağlı olarak 

sürekli hareketli olan âlem de hâdis ve fâsid değildir. Çünkü hiçbir varlığın 

olmadığı bir zamanda hareket eden bir şey ya kadîmdir veya hâdistir. 

Hareketin sebebi olan küll ezeli ve ebedi olduğuna göre âlemin de ezeli ve 

ebedi olması gerekmektedir.475 

viii- Fesada uğrayan şeyler kendilerine dışarıdan ilişen şeylerle fesada uğrarlar. 

Küllün (yaratılmış bütün) dışında hiçbir şey bulunmadığına göre ona ilişecek 

                                                             
471 Bedevî, a.g.e., s. 35-37. 
472 Bedevî, a.g.e., s. 37-38. 
473 Bedevî, a.g.e., s. 38-39. 
474 Bedevî, a.g.e., s. 39-40. 
475 Bedevî, a.g.e., s. 40. 
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bir şey de yoktur. O halde küllün ve âlemin ezeli ve ebedi olmaları 

gerekmektedir.476 

ix- Bozulmaya uğrayan (fesâd) şeyler içlerindeki bir afet nedeniyle buna duçar 

olurlar. Koruyucusu olan meleklerin varlığından dolayı küllde herhangi bir afet 

bulunmamaktadır ve hiçbir zaman da bulunmayacaktır. O halde var edilmiş 

bütün (küll) hiçbir zaman fesada uğramayacaktır. Fesada uğramayan şeylerin 

hâdis de olmamaları gerekmektedir. O halde küllün varlığı hem ezeli hem de 

ebedidir.477  

Bu dokuz delilden ilk beşi doğrudan âlemin kıdemine dairdir ve bu beş delilden 

birinci, üçüncü ve dördüncü deliller, İbn Sînâ’nın sürekli yaratma fikrini temellendirdiği 

öncelikli bir kanıta tekabül etmektedir.478 İbn Sînâ’ya göre Tanrı, yaratma gücüne ve 

etkinliğine ya ezelden beri sahipti ve bunu bilfiil göstererek âleme varlık verdi veya hiç sahip 

olmadı ve âlemi de yaratmadı. Âlem var olduğuna göre Tanrı yaratma kabiliyetine ve 

etkinliğine, başlangıcı tahayyül edilemeyecek bir öncede sahipti ve âlem de O’nunla beraber 

daima varlık verilen olarak var ola geldi. Bunun kabul edilmemesi durumunda ya Tanrı’da 

varlık vermeyi başlatma anlamında bir değişikliğin var olduğunun kabul edilmesi gerekir ya 

da âlemin yaratılması izah edilemez. Birinci durumda Tanrı, kusursuz olmayacaktır ve böyle 

bir Yaratıcı olamaz. İkinci durum söz konusu olamaz; çünkü biz yaratmayı izah etmeye 

çalışmaktayız. Ayrıca bir illet varsa malulün de onunla beraber daima var olması gereği, 

Tanrı’nın eseriyle beraber daima var olması gereğini ortaya koymaktadır. Çünkü başka türlü 

illet var ve tam olduğu halde malul geriye bırakılmış olmakta ve bunun için de Tanrı’nın 

dışında bir etkiden söz etmek gerekmektedir. Böylece İbn Sînâ, âlemin yaratılmasında bir 

başlangıcın söz konusu olamayacağını kanıtlamış olmaktadır.479 Proclus’ta açıkça dile 

getirildiği tarzda İbn Sînâ’da da tekrarlanan en dikkat çekici iddia, sürekli varlık vermeye 

                                                             
476 Bedevî, ‘Hücecü Bruklis fî Kıdemi’l-Âlem’, s. 40-41. 
477 Bedevî, a.g.e., s. 42. 
478 “Sürekli yaratma”  görüşü, İbn Rüşd’ün âlemin kıdemi görüşünü nitelendirmek için de kullanılmaktadır. 
İslâm kelamcılarının ve Gazzâlî’nin müşterek başlangıçlı yaratma görüşüne göre bakıldığında tüm sürekli 
yaratma yorumları birbirine benzemekle beraber İbn Rüşd’ün, sistemde sudur nazariyesini kabul etmemek ve 
Tanrı’nın yaratmanın her veçhesine doğrudan müdahalede bulunması yönüyle Proclus ve İbn Sînâ’nın müşterek 
düşüncesinden ayrıldığını belirtmek gerekmektedir. Söz konusu kapsamda Endülüs’lü filozof, “el-halkü’l-
mistemir”, “el-ihdâsü’d-dâim” ve “el-hüdûsü’d-dâim” gibi kavramları gündeme taşımaktadır. Bkz. Sarıoğlu, İbn 
Rüşd Felsefesi, s. 186. Ayrıca İbn Rüşd’ün sürekli yaratma yorumuyla ilgili müstakil bir tahlil olarak bkz. a.mlf., 
‘İbn Rüşd’de Tanrı-Âlem İlişkisi ve Sürekli Yaratma’. 
479 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 116-119. 
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(halk) karşı çıkanların aslında Allah’ı inkâr etmede en üst dereceye çıkmış olmalarıdır.480 İbn 

Sînâ da sürekli yaratma düşüncesine karşı çıkarak belirli bir bekleme anından sonra varlık 

vermenin başladığı görüşünde olanların Allah’ı tatile (işlevsizleştirmeye) uğrattıklarını öne 

sürmektedir.481 Fakat İbn Sînâ’nın kadîm ve hâdisi iki farklı cihetten anlamlandırıyor oluşu, 

onun bütün kıdem-i âlem görüşlerinin Proclus’tan biraz farklı olarak değerlendirilmesini 

gerektirmektedir. Gazzâlî’nin meseleyi vaz etme biçimiyle İbn Sînâ’nın görüşlerinin 

mukayeseli tahliline geçtiğimizde bunu daha ayrıntılı olarak aşağıdaki başlıklar altında ortaya 

koyacağız. 

Burada çalışmamızı daha çok ilgilendiren nokta, Tehâfütü’l-Felâsife’nin birinci 

meselesiyle Proclus’un kıdem-i âlem görüşleri arasındaki ilişkidir. Bu ilişkinin iki yönü 

bulunmaktadır: Birincisi, Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesi içerisinde Proclus’un delillerine de 

yer vermekte ve bir takım itirazlar üreterek onları çürütmeye çalışmaktadır. İkincisi ise, daha 

sonra Yahya en-Nahvî’nin Proclus’un delillerine karşı ürettiği argümanlar, Gazzâlî tarafından 

âlemin kıdemi meselesindeki çeşitli kelami itirazlarda kullanılmış bulunmaktadır. İkincisine 

aşağıda Yahya en-Nahvî’nin düşünceleriyle Tehâfütü’l-Felâsife’nin âlemin kıdemi meselesi 

arasındaki münasebetleri müstakil olarak değerlendireceğimiz paragraflarda yer vereceğimiz 

için şimdi birinci yöne yoğunlaşmamız gerekmektedir. 

Proclus, doğrudan âlemin kıdemine dair olan ilk beş delil ile âlemin başlangıcı 

bulunmayan bir öncelik anında yaratılmış olarak hep var ola geldiğini öne sürmektedir. Bu 

beş delil ve diğer dört delille herhangi bir şekilde yaratma eylemine karşı çıkılmadığı halde 

Cüveynî, Proclus’un bir dehri (Tanrıtanımaz) olduğunu ve aslında İlâhî yaratmayı (halk) inkâr 

ettiğini öne sürmektedir. Yani Cüveynî’nin yorumuna göre, Proclus aslında hem Tanrı’nın 

varlığını hem de âlemin yaratılmış olduğunu inkâr etmeyi amaçlamaktadır.482 Âlemin kıdemi 

meselesinde Gazzâlî de Cüveynî’nin yolundan gitmekte ve bu beş delilin aslında Tanrı’nın 

varlığını ve O’nun âlemi yaratmış olduğu gerçeğini inkâr etmeyi amaçladığını 

tekrarlamaktadır. Tehâfütü’l-Felâsife’nin âlemin kıdemi meselesinin birinci delilinde tartışılan 

felsefi görüşler içerisinde, İbn Sînâ’nın yorumlarıyla birlikte önemli ölçüde Proclusçu 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Bir bakıma birinci meseledeki ilk delilin, İbn Sînâ ve Proclus’un 

meseleye dair görüşlerinden derlendiği belirtilebilir. Burada İbn Sînâ’nın yorumları arasında 

                                                             
480 Bedevî, ‘Hücecü Bruklis fî Kıdemi’l-Âlem’, s. 38. 
481 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 124. 
482 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 226. 
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bulunmadığı halde doğrudan Proclus’tan alınanlar da vardır. Mesela âlemin bütünsel bir 

düzen (en-nizâmü’l-küllî) ile hep var ola geldiği, bunun âlemin başlangıçsız olduğuna bir delil 

teşkil ettiği şeklindeki itiraz483 ile yeryüzündeki olayların kaynağının gök (semâ’) olduğu ve 

ondaki hareketin kaynağının da göklerin nefisleri olduğu, göklerin nefisleri kadîm ise bu 

hareketin de kadîm olacağı, dolayısıyla sürekli devri hareket ile âlemin hareketliliğinin kadîm 

olduğu şeklindeki felsefi itiraz484 doğrudan Proclus’tan alınmış görünmektedir. Birinci örnek 

itiraz, Proclus’un yedi, sekiz ve dokuzuncu delillerinden mülhemdir, ikincisi ise, Proclusçu 

beşinci delilin birinci delile eklenmiş halidir. Tehâfütü’l-Felâsife’nin âlemin kıdemi 

meselesindeki en önemli delil olarak kabul edilen birinci felsefi delilde,485 özetle sonradan 

yaratılmış olanın (hâdis) başlangıçsız bir öncelikle daima var ola gelen bir varlıktan (kadîm) 

hiçbir şekilde (mutlakan) çıkmayacağı, bunun aksinin düşünülmesi durumunda her yönden 

yaratma (tekvîn) kabiliyeti bulunan bir irade sahibinin (mürîd) neden bu yaratmayı 

geciktirdiği ve eğer böyle bir geciktirme varitse bunun Tanrı’da bir değişikliğin varlığını 

göstereceği, mevzubahis olan değişimin de kadîmin değişimden münezzeh olmasıyla 

çelişeceği şeklinde dile getirilen delil veya yorum,486 Proclus’un âlemin kıdemine dair ilk dört 

delilinden derlenmiş bulunmaktadır. Burada İbn Sînâ’nın meseleye ilişkin ayrıntılı izahlarıyla 

Proclus’un delilleri bazı yerlerde benzeştiği için bu tahlilin detaylarını aşağıdaki başlıklar 

altına bırakmak daha yerinde olacaktır. Fakat belirtilmesi gereken husus, âlemin kıdemi 

meselesinde Proclusçu delillerin kullanıldığı ve Cüveynî’nin Proclus yorumları çerçevesinde 

hem Proclusçu delillerin hem de onlarla bazı yerlerde benzeşen İbn Sînâcı delillerin aslında 

İlâhî yaratmanın varlığı ve neticede Allah’ın varlığının reddedilmesi nokta-i nazarından 

manalandırıldığıdır. Bu kelami iddianın tersine ne Proclus ne de İbn Sînâ, herhangi bir şekilde 

Tanrı’nın var olmadığını ve İlâhî yaratmanın söz konusu bile olamayacağını delillendirmeye 

çalışmamaktadırlar. Her iki filozofun da âlemin kıdemi meselesindeki görüşlerinden biz böyle 

bir neticeye varamıyoruz. 

Daha önce de belirtildiği gibi, Proclus Diadochus’tan (410/412-485) bir süre sonra bu 

filozofla aynı felsefi çevrede yaşamış olan Yahya en-Nahvî (490-570), hem Proclus’un 

kıdem-i âlem delillerine hem de Aristoteles’in felsefi görüşlerine karşı olmak üzere iki farklı 

                                                             
483 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 25-26. 
484 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 30-31. 
485 Gazzâlî, FT (TF), s. 16. 
486 Gazzâlî, FT (TF), s. 15-16. 
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eser kaleme almış bulunmaktadır.487 Gazzâlî de âlemin kıdemi meselesinin hemen başında 

âlemin kadîm olup olmadığına ilişkin filozoflar arasında bir görüş ayrılığının bulunduğunu 

belirterek Yahya en-Nahvî’ye işarette bulunmuştur.488 Cüveynî, bu konuda Yahya en-

Nahvî’yi bizzat andığına göre Gazzâlî bu filozofun varlığından ve onun kıdem-i âlem karşıtı 

görüşlerinden öncelikle hocası sayesinde haberdar olmuştur.489 Yahya en-Nahvî’nin âlemin 

kadîm olmadığı ve bir Yaratıcı tarafından iradeyle başlangıcı belirli bir anda sonradan var 

edildiği konusunda ortaya koyduğu deliller, Aristoteles’in Fizik adlı eserindeki tabiat 

ilkelerinden mülhem görünen tematik bir delile dayanmaktadır. Bu tematik delile göre, cisim 

sonludur (mütenâhin) ve buradan cisimden başka bir şey olmayan âlemin ve onun gücünün de 

sonlu olması, kendisi ve gücü sonlu olan şeyin varlığının bir başlangıcının olması 

gerekeceğinden âlemin de kadîm olmaması lazım geleceği belirtilmektedir. Ebü’l-Hayr Hasan 

b. Süvâr el-Bağdâdî’nin (943-1020) aktarımına göre bu delil aşağıdaki gibi bir kıyas 

yürütmektedir: 

Her cisim sonludur (mütenâhin). 

Âlem de bir cisimdir. 

Öyleyse; âlem de sonludur. (1) 

Sonlu olan her cismin gücü (küvvetühu) sonludur. 

Öyleyse; âlemin gücü de sonludur. (2) 

Sermedî (varlığı başlangıçsız önceye ve sonsuz sonraya yayılmış) şeylerin güçleri 

sonlu değildir. 

Öyleyse; âlem de sermedî değildir (yani kadîm ve ebedî değildir). (3)490  

Aristoteles’in Tanrı-âlem ilişkisi konusundaki görüşüne ve Proclus’un kıdem-i âlem 

delillerine karşı üretilmiş olan bu temel delil, Aristoteles’in Fizik adlı eserindeki kabullere 

dayanmaktadır. Çünkü Aristoteles, bu eserinde, sonsuz duyulur bir cismin bulunmadığını,491 

etkinlik halinde sonsuz bir cismin de bulunamayacağını,492 ayrıca evrenin dışında herhangi bir 

                                                             
487 Davidson, ‘John Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation’, s. 359-360. 
488 Gazzâlî, FT (TF), s. 14. 
489 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 259. 
490 Bedevî, “Makâletü Li Ebî’l-Hayr el-Hasen İbn Süvâr el-Bağdâdî fî Enne’d-Delîle Yahyâ en-Nahvî alâ 
Hadesi’l-Âlem evlâ bi’l-Kabûl min Delîli’l-Mütekellimîne Aslen’, el-Eflâtûniyyetü’l-Muhdesetü inde’l-Arab 
içinde, s. 246. 
491 Aristoteles, Fizik, s. 117. 
492 Aristoteles, a.g.e., s. 123. 
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şeyin bulunmadığını493 ve sınırlı bir nesnenin sonsuz bir zaman boyunca devindirmesinin 

mümkün olmadığını494 açıkça belirtmektedir. Yahya en-Nahvî Fizik’teki bu temel ilkelerden 

âlemin kıdeminin imkânsızlığına dair bir kıyas üretmektedir. Sonra Yahya en-Nahvî, üretilmiş 

bu temel delilden ilki kıdem-i âlem görüşünü çürüten, diğeri de âlemin hem kadîmliği 

iddiasını hem de onun ebediliği iddiasını tartışmaya açan iki temel alt delil ve bunların altında 

başka deliller geliştirmiştir. Bunlara kısaca aşağıdaki gibi yer vermek mümkün 

görünmektedir: 

1. Yaratmanın gücün sonluluğuyla temellendirildiği ilk kanıtın alt delilleri; 

1.1. Gökler madde ve formdan meydana gelmiş bileşiktirler. O halde onlar 

kendi başlarına yeterli değillerdir. Kendi başlarına yeterli olmayanların 

sonsuz gücü olamaz. 

1.2. Bu şekilde birer bileşik olan maddenin (matter) tabiatı, herhangi bir 

formu süresiz olarak koruyamazlar. O halde bir madde ve formdan 

meydana gelen şeyler yok edilemez değildir. 

1.3. Gökler birer bileşiktir. Her bileşik olanın bileşenlerine ayrışması 

mümkün olduğundan göklerin sonsuz bir gücünün bulunması mümkün 

değildir. 

2. Âlemin sonradan yaratılmışlığını sonsuz hareketin imkânsızlığından çıkaran alt 

deliller; 

2.1. Şayet evren sonsuz/ebedi ise, bu takdirde ay-altı dünyada var olan 

nesneleri önceleyen sonsuz bir varlık dizisinin varolmasından söz etmemiz 

gerekir. Fakat sonsuz olan kavranamaz/bilinemez. Bu nedenle eğer evrenin 

varlığı sonsuz ise ay-altı dünyada var olan nesnelerin hiçbiri varlığa 

gelemeyecektir. 

2.2. Âlemin kıdemi (evrenin sonsuz öncesizliği), sürekli devam etmekte 

olan sonsuz bir harekete [ve zamana] gönderme yapmaktadır. Fakat geçmiş 

sonsuzluğa sahip bir yekûn hesaplanamaz [oysa biz hareketi ve zamanı 

hesaplayabilmekteyiz]. 

                                                             
493 Aristoteles, a.g.e., s. 157. 
494 Aristoteles, a.g.e., s. 413. 
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2.3. Dönüşlerinin sayıları bakımından göksel cisimler arasında bir 

hesaplama ve oranlama yapılabiliyorsa, sonsuz geçmiş harekette bu 

hesaplama ve oranlama yapılamaz. Çünkü mevcut hesaplamaları sağlaması 

için sonsuz geçmiş göksel dönüşte herhangi bir kıstas bulunamayacaktır.495 

Herbert A. Davidson, Yahya en-Nahvî’nin bu delillerini ayrıntılı bir şekilde tahlil 

etmekte, sonra bu delillerin Ortaçağ Araplarınca bilinmekte olduğunun altını çizerek, Yahudi 

İlahiyatçısı Saâdia’nın (882/892-942), ilk İslâm filozofu Kindî’nin, İslâm kelamcılarının ve 

sonra da Cüveynî, Gazzâlî ve Şehristânî’nin bu delilleri çeşitli şekillerde kullandıklarını 

belirtmektedir.496 Buna göre, kelamcıların atom ve araz nazariyeleri ile Cüveynî ve 

Gazzâlî’nin sonsuz bir hareketin ve zamanın imkânsızlığından âlemin hudûsunu çıkarmaları 

Yahya en-Nahvî’nin yukarıda özetlenen delillerine dayanmaktadır.497 Burada bizi ilgilendiren 

husus, bu delillerle Gazzâlî’nin kıdem-i âlem itirazları arasındaki münasebetlerdir. Bu nedenle 

bu münasebete yoğunlaşmamız yerinde olacaktır. Ayrıca Kindî’nin âlemin kıdemi görüşüne 

karşı geliştirdiği felsefi görüşlere de değinerek burada Yahya en-Nahvî’nin delilleriyle bu 

İslâm filozofunun yorumları arasındaki ilişkilere yer vereceğiz. 

Simon Van Den Bergh, Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesindeki eleştirilerinin, 

aslında John Philoponus’un (Yahya en-Nahvî) evrenin sonsuz öncesizliğine karşı ortaya 

koyduğu delillerin bir yeniden üretilmiş biçimi olduğunu belirtmektedir.498 Tehâfütü’l-

Felâsife’nin birinci meselesinin içeriğine bakıldığında, gerçekten de Gazzâlî’nin Yahya en-

Nahvî’ye ait yukarıdaki delilleri kullandığı görülmektedir. Gazzâlî bunu yaparken, filozoflara 

cevap ürettiği yerlerde onların muhaliflerinin (husûmiküm) bir takım itirazlarının 

bulunduğunu ifade ederek aslında Yahya en-Nahvî’ye bir göndermede de bulunmaktadır. 

Mesela onun, âlemin kadîm olduğunun öne sürülmesi durumunda, bunun feleğin dönüşlerinin 

sayısız ve hesaplanamaz olmasını gerektireceğini, oysa göksel cisimlerin dönüşleriyle ilgili 

bir hesaplamanın ve oranlamanın bulunduğunu belirttiği itirazda bu durum görülmektedir.499 

Gazzâlî bu itirazında, Yahyâ en-Nahvî’ye ait olan yukarıdaki ikinci kanıtın iki ve üçüncü alt 

delillerini kullanmaktadır. Ayrıca Gazzâlî, Yahyâ en-Nahvî’nin Aristotelesçi fiziksel kabulleri 

kullanmasını örnek alarak geliştirdiği bir itirazda hâlihazırda var olan varlıkların sonluluğu ve 

                                                             
495 Davidson, ‘John Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation’, s. 362-363. 
496.Davidson, a.g.m., s. 357-391; krş. Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 286-292. 
497 Davidson, ‘John Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation’, s. 365, 382-383. 
498 Bergh, ‘Introduction’, Averroes’ Tahafut al-Tahafut içinde, s. xvii vd.; krş. Toktaş, Felsefe Eleştirileri, s. 107. 
499 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 20-21. 
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nefislerin adedinin hesaplanabilir olmasından söz etmektedir.500 Yine Gazzâlî, Proclusçu bir 

delile cevap verdiği bir yerde göksel devri hareketlerin sonluluğundan söz ederken Yahya en-

Nahvî’nin yukarıdaki delillerinden ikinci kanıtın iki ve üçüncü izahlarını kullanmaktadır.501 

Aslında Gazzâlî, göksel devri hareketlerin, zamanın ve hesaplanabilir olguların tartışmada 

kullanıldığı her argüman içerisinde Yahya en-Nahvî’nin yukarıdaki delillerinden 

faydalanmaktadır. Bu durum âlemin kıdemi meselesinin birinci deliliyle de sınırlı değildir. 

Sözgelimi dördüncü delilde Gazzâlî, Yahya en-Nahvî’nin birinci delilinde ve onun alt 

delillerinde geçen göksel cisimlerin bileşikliği tespitinden ilham alarak insan varlığının bir 

nefisten ve bedenden meydana gelmiş olmasını âlemin kıdemi meselesinde bir argüman 

olarak kullanmakta ve insan nefislerinin sonradanlığı (hâdis) görüşünde olan İbn Sînâ’nın bu 

reyini bir çürütmeye dönüştürmeye çalışmaktadır.502 

Gazzâlî’nin Yahyâ en-Nahvî’nin âlemin kıdemi görüşünün karşıtı delillerini 

kullandığını teslim ederek bunu örnekledikten sonra belirtmek gerekir ki, Tehâfütü’l-Felâsife 

yazarı birinci meselede geliştirdiği argümanlarda bu Yeni-Eflâtuncu filozoftan faydalanmakla 

yetinmektedir. Yani Gazzâlî, birinci meselede kendi itirazlarını Yahya en-Nahvî’nin 

delillerine göre örgütlememektedir. Bunun yerine örgütlediği itirazların temellendirilmesinde 

bu filozofun delillerinden faydalanmaktadır. Çünkü Gazzâlî’nin temel felsefi muarızı İbn 

Sînâ’dır ve İbn Sînâ, hem Yahya en-Nahvî’nin ve önceki İslâm kelamcılarının itirazlarının 

farkındadır,503 hem de bu filozofun görüşlerini ortaya koyma tarzı farklı bir itiraz cihetini 

gerekli kılmaktadır. Buna göre Gazzâlî, Yahya en-Nahvî’nin Aristoteles’in Fizik’inden yola 

çıkmasından farklı olarak öncelikle mantıktan ilham almaktadır ve âlemin kıdemi 

meselesindeki itirazlarında özellikle mantıksal itirazlara yer vermektedir. Hocası Cüveynî gibi 

Gazzâlî de sık sık burhânî olduğu iddia edilen âlemin kıdeminin nasıl bilinir olduğunu 

soruşturmakta ve en çok da tabiata ait meselelerle İlâhî meselelerin birbirine 

benzetilmesindeki orta terimin nasıl elde edilebildiğinin cevabını talep etmektedir.504 Bu 

durum, Yahya en-Nahvî’nin mantığı kullanmadığı anlamına gelmez; çünkü o da sürekli 

kıyaslara başvurmaktadır; fakat Gazzâlî’nin mantığı kullanma tarzındaki yoğunluk bu Yeni-

Eflâtuncu filozofta bulunmamaktadır. Yahya en-Nahvî, cismin sonluluğundan bir ilke 

                                                             
500 Gazzâlî, FT (TF), s. 21-22. 
501 Gazzâlî, FT (TF), s. 30-31. 
502 Gazzâlî, FT (TF), s. 43. 
503 Herbert A. Davidson’un iddiası bu şekildedir ve o, bu konuda bir kaynak da vermemektedir. Bkz. Davidson, 
‘John Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation’, s. 361-362. 
504 Bkz. Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 255; Gazzâlî, FT (TF), s. 19. 
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edinerek itirazlarını çeşitlendirmekte, Gazzâlî ise İlâhiyata dair meselelerin bilinebilir 

oluşunun veya olmayışının akli ilkelerini soruşturarak itirazlarını örgütlemekte ve cismin 

sonluluğu ve başka hareket noktalarını bu itirazlar için birer örnek çürütme olarak 

kullanmaktadır. Çünkü Tehâfütü’l-Felâsife yazarına göre, İbn Sînâ’nın burhânî olduklarını 

iddia ettiği kendi İlâhiyat görüşlerinde bir takım mantıki zorlamalar bulunmaktadır.505 

Nitekim Tehâfütü’l-Felâsife’nin dördüncü mukaddimesindeki mantık vurgusu ve filozofların 

İlâhiyata dair görüşlerinin matematiksel kesinlikteki kanıtlara dayanmadığı hatırlatması bunu 

teyit etmektedir.506 Gazzâlî, Yahya en-Nahvî’nin adını bilfiil zikretmemekle beraber onun 

varlığından ve âlemin kıdemi görüşüne muhalif olduğundan söz etmektedir. Ayrıca 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin ilk mukaddimesinde ve birinci meselenin başında belirtildiği şekilde, 

her felsefi ismi ve ona ait görüşü ortaya koymak sayfalarca sürerek bu kitabın maksadının 

önüne geçeceğinden,507 bu durum, Yahya en-Nahvî ve başkalarının anılmamasının bir 

gerekçesi olarak kabul edilebilir. 

Gazzâlî’den önce Yahya en-Nahvî’nin kıdem-i âlem eleştirilerinden faydalanan ve 

âlemin kıdemi görüşünü reddederek âlemin, bir başlangıç anında sonradan Allah tarafından 

yaratıldığını (halk) öne süren ilk Müslüman filozof Ebû Yûsuf Ya’kûb b. İshâk b. es-Sabbâh 

el-Kindî’dir (801-866/873).508 Kindî’nin bu konudaki istidlali Yahya en-Nahvî ile esas 

itibariyle aynıdır ve temelde cismin sonluluğu ilkesine dayanmaktadır.509 Kindî’ye göre, 

cisim, âlem ve zaman sonlu olduklarından bunların ezeli (kadîm) olmaları mümkün değildir. 

Çünkü ezelî, var olmak bakımından bir illete ihtiyacı olmayan varlık demektir ve sonlu olan 

bir varlığın, yani cisim, âlem ve zamanın, ezeli olmaları mümkün değildir. Buna göre âlemin 

ve zamanın tayin edilmiş bir başlangıcının bulunması gerekmektedir.510 Âlemin ve zamanın 

var olmak bakımından başlangıcını tayin eden varlık gerçek fail olan Bârî Teâlâ [Allah]’dır ve 

                                                             
505 Gazzâlî, FT (TF), s. 22. 
506 Gazzâlî, FT (TF), s. 10-11. 
507 Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5, 15. 
508 Bu konuda bkz. Mahmut Kaya, ‘Kindî ve Felsefesi’, Kindî Felsefi Risaleler içinde; çeviren: Mahmut Kaya, 
İstanbul: Klasik Yayınları, 2. Basım, 2006, s. 30 vd; krş. Mahmûd Abdülhâdî Ebû Rîdde, ‘el-Felsefetü’l-Kindî’, 
Resâilü’l-Kindî el-Felsefefiyye içinde; thk: Mahmûd Abdülhâdî Ebû Rîdde, Mısır: Dârü’l-Fikri’l-Arabî, 
1950/1369, s. 62 vd. Ayrıca bkz. Tuncay Akgün, ‘Gazali ve İbn Rüşd’e Göre Yaratma’, Basılmamış Doktora 
Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, s. 73. 
509 Bkz. Davidson, ‘‘John Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation’, s. 370-
373. 
510 Kindî, ‘Fî’l-Felsefeti’l-Ûlâ’, Resâilü’l-Kindî el-Felsefefiyye içinde, s. 113-121, 160; Türkçe tercümesi için 
bkz. Kindî, ‘İlk Felsefe Üzerine’, Felsefi Risâleler içinde, s. 148-154. 
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O’nun yaratması, yoktan (leys) yaratmadır.511 Kindî’ye göre, her şeyden önce var olan ve tüm 

varlıkların varoluşlarını önceleyen (kadîm) yegâne varlık Yaratandır (muhdis) ve cirmin ve 

zamanın sonluluğu bunların birer sonradan yaratılmış olduklarını (hâdis) göstermektedir.512 

Kindî’ye ait bütün bu felsefi çıkarımlarda Yahya en-Nahvî’nin yukarıda yer verdiğimiz 

delillerinin etkisi bulunmaktadır. Ayrıca Gazzâlî ve Tehâfütü’l-Felâsife açısından 

bakıldığında, Gazzâlî’den önce nedenin ezeliliğini savunan ilk İslâm filozofunun Kindî 

olduğu görülmektedir.513 Yani Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesinde öne sürdüğü gibi,514 

Kindî de, ezeli bir neden (illet) olan Tanrı’nın yaratma gücünün hep buluna geldiği halde, 

nedenli (malul) olan âlemin varlığının başlangıcının ertelenmiş olduğunu düşünmektedir. Bu 

bakımdan Kindî’nin, Gazzâlî’nin dolaylı olarak faydalandığı isimlerden biri olduğu öne 

sürülebilir. Ne var ki, Tehâfüt yazarı Kindî’den faydalandığına ilişkin bir işarette 

bulunmadığından ve Cüveynî de Yahya en-Nahvî’yi andığı şekilde Kindî’yi anmadığından bu 

mesnetsiz bir iddia olarak kalacaktır.  

Gazzâlî’nin hem âlemin kıdemi meselesinde hem de Tehâfütü’l-Felâsife’de kullandığı 

en önemli felsefi kaynaklar, İbn Sînâ’nın eserleridir. Fakat âlemin kıdemi meselesinin 

içeriğiyle İbn Sînâ’nın âlemin kadîm olup olmadığına ilişkin görüşleri aşağıdaki diğer 

başlıklar altında mukayeseli olarak ayrıntılı bir şekilde tahlil edileceğinden bu konunun ilgili 

yerlere bırakılması daha uygun görünmektedir. Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesini vaz 

ederken, temel muarızı İbn Sînâ’nın selefi olan Ebû Nasr el-Fârâbî’nin de eserlerini göz 

önünde bulundurmuştur. Bu konuda hiç kuşkusuz Fârâbî’nin Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-

Fâdila adlı eseri ilk sırada gelmektedir. Fakat bundan önceki bölümde Tehâfütü’l-Felâsife’nin 

felsefi kaynakları başlığı altında bu konu mümkün olduğu ölçüde detaylı bir biçimde ele 

alındığı için burada tekrara girişmemek gerekmektedir. Gazzâlî, Fârâbî’nin eserlerini birinci 

meseleden çok diğer meselelerde kullanmıştır. Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, Fârâbî’nin âlemin 

kıdemine ilişkin felsefi görüşünün bilincindedir ve ilk illet ile malulün sürekli beraberliğini 

                                                             
511 Kindî, ‘Fî’l-Fâili’l-Evveli’t-Tâmmi ve’l-Fâili’n-Nâkisi’l-lezî bi’l-Mecâzi’, Resâilü’l-Kindî el-Felsefiyye 
içinde, s. 182-183; Türkçe tercümesi için bkz. Kindî, ‘Gerçek ve Mecâzî Etkin Üzerine’, Felsefi Risâleler içinde, 
s. 197-198. 
512 Kindî, ‘Fî Vahdâniyyeti’l-lâhi ve Tenâhî Cirmi’l-Âlem’, Resâilü’l-Kindî el-Felsefiyye içinde, s. 206-207; 
Türkçe tercümesi için bkz. Kindî, ‘Allah’ın Birliği ve Âlemin Sonluluğu Üzerine’, Felsefî Risâleler içinde, s. 
210.  
513 Akgün, ‘Gazali ve İbn Rüşd’de Yaratma’, s. 109. 
514 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 17. 
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işleyen sudur nazariyesine kani bu filozofa515 nispetle İbn Sînâ’nın delilleri daha açık ve 

gelişmiş olduğundan bu ikinci İslâm filozofunun felsefi görüşleri Gazzâlî’ye öncelikli ve 

yeterli gelmiş görünmektedir. Buna göre Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinin teşekkülünde 

öncelikle ve daha ziyade İbn Sînâ’nın İlâhiyata dair görüşlerinden hareket etmiş ve zaman 

zaman bunların arasına Proclus’un kıdem-i âlem delillerini eklemiştir. Bu iki filozofa itiraz 

üretirken de çoğunlukla Yahya en-Nahvî’nin felsefi argümanlarından faydalanmaktadır. 

1.2. Âlemin Kıdemi Meselesinde Kullanılan Kelami Kaynaklar 

Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’yi ve özel olarak âlemin kıdemi meselesini kaleme 

alırken kendisinden önce İslâm kelamında ortaya konmuş tüm kelami görüş ve yorumlardan 

istifade etmiştir. Bunu kendisi de açıkça ifade etmektedir.516 Fakat bu konuda ona yol 

gösterici olan ve tüm kelami görüşleri önceden onun istifadesine sunmuş olan kişi hocası 

İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’dir (1028-1085). Cüveynî’nin eserlerine bakıldığında, onun 

müstakil olarak âlemin kıdemi meselesinde kendisinden önceki döneme ait tüm kelami ve 

felsefi görüşleri özetlediği görülmektedir. Bu konuda Mehmet Dağ, Gazzâlî’nin en önemli 

kaynağının hocası el-Cüveynî olduğunu belirtmekte ve İmâmü’l-Haremeyn’in eserlerine 

müracaat edildiği takdirde Tehâfütü’l-Felâsife içerisinde çok az şeyin özgün kalacağını öne 

sürmektedir.517 

Yukarıdaki bir takım izahlarda Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eseriyle 

Cüveynî’nin kelami görüşleri arasında sıkı bir irtibat olduğuna sıkça temas edilmiştir. Burada 

söz konusu irtibatları sistematik olarak ortaya koymak bakımından belirtilmelidir ki, Gazzâlî, 

kadîm ve hâdisin kelime ve terim anlamlarının vaz edilmesinde, bu anlamların evveliyâttan (a 

priori) olduğunun öne sürülmesinde, âlemin kıdemi meselesinin ortaya konuluş biçimi ve bu 

konudaki temel felsefi delillerin belirlenmesinde, ayrıca İslâm kelamcılarının ahvâl 

nazariyelerinin bir itiraz unsuru olarak kullanılması gibi pek çok konuda Cüveynî’nin eş-

                                                             
515 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 55-56. Bu arada Fârâbî’nin et-Tenbîh alâ Sebîli’s-Saâde 
adlı eserinde, insanın şeylerin bütününe dair bilgileri arasında ikili bir sınıflamada bulunup bunu 
örneklendirirken “âlemin hâdis olduğunu bilmemiz gibi” şeklinde bir misal verdiğine işaret etmek 
gerekmektedir. Fârâbî,  bu örnekte âlemin hâdis olduğunu kabul etmektedir. A.mlf., Kitâbü’t-Tenbîh alâ 
Sebîli’s-Saâde; tahkik: Cafer Ali Yasin, Beyrut: Dârü’l-Menâhil, 1985, s. 73. Fakat filozofun buradaki kastının 
kelamcılarınkiyle uyuşmadığını, onun el-Cem’ beyne Re’yeyi’l-Hakîmeyn adlı eserinde de görüldüğü üzere, bu 
ifadenin başka türlü bir ayrıma işaret ettiğini, bu çalışmamızda da değinilen ilk yaratmayla sonraki yaratmaları 
birbirinden ayıran bir felsefi bakış açısıyla ilişki içinde olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bkz. Mehmet Dağ, 
“Fârâbî’nin İki Yapıtı”, s. 26, 78, http://dergi.ilahiyat.omu.edu.tr/Makaleler/1996705450_200315020150.pdf 
(erişim tarihi: 19.06.2012). 
516 Gazzâlî, FT (TF), s. 9. 
517 Mehmet Dağ, İmâm el-Haremeyn el-Cüveynî’nin Âlem ve Allah Görüşü, s. 208. 
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Şâmil fî Usûli’d-Dîn ve Kitâbü’l-İrşâd adlı eserlerinin etkisi altında kalmıştır. Mesela özel 

olarak birinci meselenin dördüncü delili, Cüveynî’nin eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn adlı eserinde 

bulunan ve felâsifenin maddenin kıdemine dair görüşlerini çürütmeyi esas alan müstakil 

incelemeden mülhemdir. Cüveynî’nin burada kendisinden önceki Eş’arî kelamcıları Kâdî 

Bakillânî (941-1013) ve Ebû İshâk eş-Şirâzî’ye de (1003-1083) atıfta bulunarak maddenin 

kıdemine dair felsefi bir görüşün ve bu görüşe verilmiş cevapların bulunduğunu belirtmesi, 518 

bu arada kendisinin de bu görüşe bir takım itirazlar üretmiş olması, Gazzâlî’nin âlemin 

kıdemine dair felsefi delillerden dördüncüsünü vaz etmesini olanaklı kılmıştır. Fakat elbette 

Cüveynî’nin ilk hâdisin diğer hâdislere göre (yani âlemin zamana göre) kadîm olamayacağını 

belirterek İbn Sînâ’ya yaptığı gönderme,519 Gazzâlî’nin bu delili İbn Sînâ’nın görüşleri 

bağlamında yeni bir argüman içerisinde örgütlemeye götürmüş ve neticede Tehâfütü’l-

Felâsife yazarı bu delili hocasından farklı bir tarzda ele almıştır.520 

Gazzâlî’nin hocasından faydalandığı ilk ve en önemli konu, kıdem ve hudûs veya 

kadîm ve hâdis terimlerinin manalarına ilişkindir. Hem Gazzâlî hem de hocası Cüveynî, bir 

şeyin ya kadîm ya da hâdis olabileceklerini düşünmekte, buna göre şeylerin temelde kadîm ve 

hâdis olarak ikiye ayrıldıklarını belirtmekte ve aynı şeyin bir cihetten kadîm başka bir cihetten 

hâdis olabilecekleri görüşünü reddetmektedirler.521 Böylece kadîm ve hâdis terimlerinin tek 

bir kıstas vasıtasıyla tanımlandıklarını görmekteyiz. Bu kıstas, farklı tarzlarda ifade edilebilen 

bir kıstastır ve özet olarak şeyin varlığının var olmak bakımından bir başlangıcının bulunup 

bulunmadığıdır. Çünkü varlığının bir başlangıcı bulunan şey, Yahyâ en-Nahvî ve Kindî’nin 

görüşlerine bağlı olarak her halükarda sonlu olacaktır ve onun bir var ediciye ihtiyacı inkâr 

edilemeyecektir. Böylece İslâm kelamcılarının Yaratıcı (Muhdis-Sâni’) Tanrı’nın varlığını 

ispat ederken kullandıkları hudûs delilinin zemini güçlendirilmiş olacaktır. Cüveynî’ye göre, 

“kadîm”, varlıkta bir başlangıcı bulunmayan anlamında “başlangıçsız varlık”ın ayrılmaz bir 

vasfıdır.522 “Hâdis” ise, varlıkta daima bir öncesi ve başlangıcı bulunan anlamında “sonradan 

olan varlık”ın ayrılmaz bir vasfıdır.523 Buna göre “hâdis”, var olmadıktan sonra var olana, 

yani bir anlamda yokken varlığa gelene denilmektedir.524 Böylece Muhdis olan Tanrı tek 

                                                             
518 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 229-237. 
519 Cüveynî, a.g.e., s. 254. 
520 Gazzâlî, FT (TF), s. 41 vd. 
521 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 254-258; a.mlf., Kitâbü’l-İrşâd, s. 39-48; Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî 
Fenni’l-Mantik, s. 162; a.mlf., Kitâbü Mihakki’n-Nazar, s. 83, 86, 102. 
522 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûlu’d-Dîn, s. 251-252. 
523 Cüveynî, a.g.e., s. 254, 259. 
524 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 258-259. 
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kadîm olmakta, O’nun varlık vererek yarattığı (ihdâs) her şey veya genel bir isimlendirmeyle 

âlem hâdis olmaktadır.525 Hâdis olan âlem veya herhangi bir şey, hudûsundan önceki 

durumunda (ma’dûm) herhangi bir şey değildir ve sırf imkân olmak bakımından da nazar-ı 

itibara alınamaz.526 Gazzâlî de âlemin kıdemi meselesinde, Cüveynî ile müttefik olduğu bu 

kadîm ve hâdis tanımlarını esas almakta ve kullanmaktadır. Çünkü hem Cüveynî’ye hem de 

Gazzâlî’ye göre kadîm ve hâdis birbirinin zıddı olup, bu iki terime ilişkin yukarıdaki manalar 

kabul edilmesi zorunlu bilgiler (evveliyât) arasında bulunmakta ve ayrıca bu terimlere ilişkin 

yukarıdaki manalara karşı çıkanların aklın gereklerine muhalefet etmiş olduklarını kabul 

etmek gerekmektedir.527 Burada Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesinin dördüncü delilinde, 

hudûsundan önce bir şeyin ait olduğu yokluğu (ma’dûm), Cüveynî’yi izleyerek, kavramsal bir 

varlık olarak bile bir şey kabul etmediğini eklemek gerekmektedir.528 Aynı şekilde 

Gazzâlî’nin bu tasarrufunu önceleyen bir başka önemli etkenin de, hocası Cüveynî’nin, 

yokluğun (adem) varlığı için bir illetin gerekli olmadığı görüşünde olması olduğunu 

belirtebiliriz.529 

Gazzâlî’nin Cüveynî’den faydalandığı ikinci önemli nokta tek kadîm olan Allah’ın 

bütünüyle hâdis olan âlemle ilişkisini ortaya koymada faydalandığı ahvâl nazariyesidir. 

Birinci bölümde ahvâl nazariyesine araştırmamızı ilgilendirdiği ölçüde yer verildiği için 

burada ayrıca haller yaklaşımı üzerinde durulmayacaktır. Ayrıca bazı araştırmacılar 

Cüveynî’nin bir dönem ahvâl nazariyesini benimsedikten sonra onun bu yaklaşımdan 

vazgeçtiği kanaatindedirler. Çünkü şâhidle gâibe istidlâlde bulunmak (el-istişhâd bi’ş-şâhid 

ale’l-gâib) yönteminin kullanıldığı bu yaklaşımda, kadîm olan Yaratıcı ile hâdis olan 

varlıkların vasıflarının ortak oldukları örtük kabulü bir şekilde muhafaza edilmektedir.530 

Nitekim Gazzâlî de âlemin kıdemi meselesinde, felâsifenin Tanrının evsafını yaratılmışların 

evsafına benzettikleri eleştirisinde bulunmakta ve şayet yaratmanın bir başlangıcı söz konusu 

olursa bu durumda illiyet ilkesine bağlı olarak ilâhî iradenin de yenilenmesi gerekeceği 

itirazını üretenlerin hangi orta terimden hareket ettiklerini sormaktadır.531 Durum böyle 

olmakla beraber Gazzâlî’nin birinci meselenin ilk delilinde, etkinlik durumları (ahvâli) 
                                                             
525 Cüveynî, Kitâbü’l-İrşâd, s. 39-42, 52-53; krş. a.mlf., el-Akîdetü’n-Nizâmiyyetü fî’l-Erkâni’l-İslâmiyye; thk: 
Muhammed Zâhid el-Kevserî, Kahire: el-Matbaatü’l-Ezheriyye, 1412/1992,  s. 18 vd. 
526 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 134-136, 259. 
527 Cüveynî, a.g.e., s. 257; Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 162. 
528 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 41-42. 
529 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 658. 
530 Örnek olarak bkz. Ömer Türker, ‘Eş’arî Kelâmının Kırılma Noktası: Cüveynî’nin Yöntem Eleştirileri’, İslâm 
Araştırmaları, Sayı 19, 2008, s. 14. 
531 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 19. 
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değiştiği halde kendisinde bir değişme bulunmayan bir Yaratıcının (Muhdis) varlığının neden 

kabul edilmediği konusunda bir itirazda bulunması, ahvâl yaklaşımın bir etkisi olarak 

yorumlanabilir. Çünkü Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, burada herhangi bir izahta bulunmamakta, 

sadece aksinin ispat edilemeyeceğini belirtmekle yetinmektedir.532 Bunun bir gerekçesi, İbn 

Sînâ’nın kelamcı hudûs tasavvurlarını ve nazariyelerini, özel olarak da ahvâl yaklaşımını 

eleştirmiş olmasında bulunabilir. Çünkü İbn Sînâ, bu yaklaşımın Allah’ı işlevsizleştirmek 

(ta’tîl) ve hatta O’nun insanlara benzetilmesi anlamına geleceği itirazında bulunmaktadır.533 

Buna göre Gazzâlî hem ahvâl nazariyesinin hem de ona yönelik eleştirilerin farkındadır. 

Gazzâlî, bu konuda ahvâl yaklaşımının yer aldığı Cüveynî eserlerinden faydalanmıştır. 

Buralarda Cüveynî, ahvâlin kabul edilmesi gereken bir izah şekli olduğunu öne sürmekte, 

hâlleri inkâr edenleri eleştirmekte, bu arada ahvâl yaklaşımının uygulanma şartlarından söz 

etmekte ve neticede sözgelimi İlâhî iradenin kıdemi üzerinde bunu uygulamaktadır.534  

Gazzâlî İlâhî irade başta olmak üzere Allah’ın sıfatlarının kadîm olduğuna ve hiçbir 

şekilde yenilenmediğine dair izahlarında Cüveynî’nin eserlerinde yer alan açıklamaların etkisi 

altında bulunmaktadır. Buralarda Cüveynî, Allah’ın herhangi bir özelliğinin sonradan 

yaratılmışlara benzemediğini, O’nun iradesinin ve konuşmasının kadîm olduğunu,535 O’ndaki 

sıfatların bir çokluk meydana getirmediklerini ifade etmektedir.536 Fakat bu konuyla ilgili 

Gazzâlî’nin Cüveynî’den en çok etkilendiği nokta, illet mevcut olduğu halde malulün varlığa 

gelişinin bekletilebileceği ve dolayısıyla Allah’ın âlemi yaratma (tekvîn) eyleminin bir 

başlangıca sahip olmasının, hiçbir şekilde O’nun ezeli yaratma gücünün varlığını zafiyete 

uğratmayacağı, ayrıca Yaratıcının henüz var olmayan şeyleri bilmesinin mümkün 

olduğudur.537 

Gazzâlî’nin kelami kaynakları konusunda belirtmek gerekir ki, Cüveynî’ye 

gelindiğinde özellikle Yaratıcı ile âlem arasındaki münasebetler konusunda İslâm kelamının 

bir sistematik yaklaşımı belirmiş bulunuyordu. Âlemin kıdemi meselesini ilgilendiren bir 

takım alt problemlerde İslâm kelamcıları arasında görüş ayrılıkları olmakla beraber Eş’arî 

kelamının, Mu’tezile kelamının ve başka fırkalara ait yaklaşımların Cüveynî’de sistematik bir 

özde eritildiklerini görmekteyiz. Ahvâl nazariyesi bunun güzel bir misalini teşkil etmektedir. 

                                                             
532 Gazzâlî, FT (TF), s. 17-19. 
533 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 76 ve a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 124.  
534 Cüveynî, Kitâbü’l-İrşâd, s. 92-103; krş. a.mlf, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 635-645. 
535 Cüveynî, Kitâbü’l-İrşâd, s. 102-103, 105-107. 
536 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 345-349. 
537 Cüveynî, a.g.e., s. 669-672; krş. Gazzâlî, FT (TF), s. 17-20. 
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Bu konuda İmam Ebü’l-Hasen el-Eş’arî (873-935) ile başlayan sistematikleşme çabasının 

Kâdî Bakillânî ile bir üst basamağa evrildiği; fakat Cüveynî sayesinde bir ölçüde kendini 

tamamladığı görülmektedir. Bu şekilde Cüveynî, İslâm kelamı adına öğrencisi Gazzâlî’yi 

etkilemiş ve ona öncülük etmiştir, Gazzâlî de hocasının eserleri üzerinden İslâm kelamının 

görüşlerini kullanmıştır.538 Böylelikle âlemin kıdemi meselesinde Cüveynî’nin eserlerinin 

Gazzâlî’ye kelami kaynakları kullanması bakımından yettiğini söyleyebiliriz. 

2. Gazzâlî’nin Âlemin Kıdemi Meselesinde Felsefi Görüşleri Aktarımı 

Gazzâlî’nin “üç mesele” içerisinde ve özel olarak âlemin kıdemi meselesinde felsefi 

görüşleri aktarma tarzında göz önünde bulundurulması gereken iki önemli nokta 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Gazzâlî’nin meselelerin girişinde hem meseleyi hem de 

felâsifenin bu meseleye ilişkin görüşlerini tanıttığı bölümlerdir. Buradan felsefi aktarımın 

hangi istikamette gerçekleştiğine dair bir fikir sahibi olmakta, ayrıca felâsifenin görüşlerinin 

nasıl tanıtıldığına ilişkin bir izlenim edinmekteyiz. İkinci önemli nokta, Gazzâlî’nin felsefi 

görüşleri yorumladığı, tartıştığı ve bunlara birer cevap (tehâfüt/çürütme) ürettiği her yerde 

aslında yine aktarımda bulunmaya devam ediyor oluşudur. Bu ikinci nokta, buradaki 

başlığımızdan bir sonraki başlık altında daha ayrıntılı olarak ele alınacağından dolayı, bizim 

ilk noktaya yer vermemiz daha uygun olacaktır. Ayrıca her meselenin girişindeki özet tanıtım 

ve görüş aktarımı bölümünde aktarımların temel niteliği çözümlenebilmektedir. Buna göre 

şimdi meselenin başlığının tahlilinden başlayarak bu özet giriş bölümüne yoğunlaşabilir ve 

buradan felsefi görüşlerin aktarımıyla ilgili bir tahlilde bulunabiliriz. 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin birinci meselesinin başlığı, “Mes’eletün fî İbtâli Kavlihim bi 

Kidemi’l-Âlem”, yani “Onların (Filozofların) Âlemin Kıdemine Dair Görüşlerinin 

Çürütülmesine Dair Mesele” şeklindedir.539 Bu başlık, Gazzâlî’nin filozofların ve özel olarak 

İbn Sînâ’nın, Allah-âlem münasebetleri konusundaki görüşlerine nasıl yaklaştığına ilişkin 

önemli bir ipucu vermektedir. Buna göre Gazzâlî, genel olarak felâsifenin ve özel olarak İbn 

Sînâ’nın bu konudaki görüşlerini kendi “kadîm” ve “hâdis” tasavvuru çerçevesinde 

anlamlandırmakta ve görüşlerin aktarımını bu istikamette gerçekleştirmektedir. Çünkü 

yukarıda ayrıntılı bir biçimde belirtildiği gibi, “kadîm” ve “hâdis”ten Gazzâlî tektip bir 

karşılık olarak Allah ve âlemi anlarken, İbn Sînâ bu iki terimi farklı mana karşılıklarıyla 

kullanmaktadır. Böylece birinci meselenin başlığı sayesinde, felâsifenin ve özel olarak İbn 
                                                             
538 Dağ, İmâm el-Haremeyn el-Cüveynî’nin Âlem ve Allah Görüşü, s. 208. 
539 Gazzâlî, FT (TF), s. 14. Burada Türkçe tercüme bize aittir. 
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Sînâ’nın âlemin kıdemine dair görüşleri, bunların bir tür İlâhî yaratma karşıtı yorumlar olarak 

algılanmasını temin edecek tarzda temsil edilmektedir. Felsefi görüşlerin aktarımı konusunda 

bu, önemli bir ayrıntıdır. Çünkü aşağıda felsefi delillerin tek tek ele alınmasında görüleceği 

üzere, İbn Sînâ, hiçbir şekilde İlâhî yaratmaya karşı olduğunu söylememektedir. Açık bir 

deyişle, İbn Sînâ, âlemin yaratılmadığını savunmamakta, bundan farklı olarak âlemin 

yaratılmış olduğunu; fakat bu yaratmanın ne zamanda ne de vehimde herhangi bir 

başlangıcının bulunmadığını öne sürmektedir. Âlemin kıdemini savunurken Proclus da hiçbir 

şekilde âlemin yaratılmış bir şey olduğuna karşı çıkmamaktadır. Fakat Gazzâlî, bu felsefi 

görüşlerin aslında İlâhî varlık vermenin bir biçimi olarak âlemin yaratılmasını inkâr ettiklerini 

öne sürmektedir. Bu iddianın, Gazzâlî ve İbn Sînâ’daki “kadîm” ve “hâdis”in anlaşılma 

vecihlerinde bulunan mevcut farklılığın dışında ortaya konulmuş olması, araştırmacıların 

aktarım konusundaki bu önemli ayrıntıya çok fazla yoğunlaşmamalarını intaç ettirmektedir. 

Bu bakımdan birinci meselenin başlığının, bu mesele içerisinde ele alınan felsefi görüşlerin 

aktarımına ilişkin önemli bir bilgi verdiğini belirtmemiz gerekmektedir. Buna göre Gazzâlî, 

âlemin kıdemi meselesini filozoflarla kendi düşüncesi arasındaki ortak ölçütler ve müşterek 

bir dil yerine aslında Eş’arîci anlamlandırmalara göre vaz etmektedir. Böylece Gazzâlî, 

aktardığı felsefi görüşlerin yorumlanması ve tartışılmasından önce de aslında içine kendi 

yorumunu kattığı bir nakil tarzını benimsemektedir. Bu nokta, felsefi görüşlerin aktarımı 

bakımından oldukça önemli bir noktadır. Çünkü bu nokta daha baştan tayin edilmediği 

takdirde, bundan sonra âlemin kıdemi meselesinde yer alan işleyişlerin her tahlil edilişinde 

Gazzâlî’nin bir takım yorumlarından kastedilenler ile filozofların kendi yaklaşımlarından 

kastedilenlerin arasındaki farka tekrar tekrar dönmek gerekecektir. Buna göre, Gazzâlî, felsefi 

görüşlerin aktarımında bir doğrudan aktarım ilkesini, yani olduğu gibi aktarma ve sonra bu 

olduğu gibi aktarılan görüşlerin üzerinde yorumlamada bulunma yöntemini 

benimsememektedir. 

Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinin girişinde, felsefi yöntemle bu konuya 

yaklaşanların görüşlerine dair genel durumu belirlemek üzere felâsifenin âlemin kıdemi 

görüşleriyle (mezheb) ilgili bir tespitte bulunmaktadır. Buna göre filozoflar arasında âlemin 

kadîm olup olmadığına ilişkin bir görüş birliği mevcut değildir. Filozofların eskilerinden 

(mütekaddimîn) ve yenilerinden (müteahhirîn) meydana gelen felâsifenin çoğunluğunun 

(cemâhirim) görüşü, âlemin kadîm olduğu şeklindedir. Onlara göre, Allah’ın varoluş anıyla 

âlemin varoluş anı aynıdır ve bunun örneği, güneş ışığının güneşle birlikte var olmasıdır. 
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Allah’la âlem arasındaki ilişki, illetle malul arasındaki ilişki gibidir ve burada âlem Allah’ın 

eseridir (malul). Burada zamansal bakımdan bir öncelik söz konusu olmadığı gibi herhangi bir 

cihetten bir varlığın diğerine olan önceliği (kıdem) de söz konusu değildir ve Allah’ın âleme 

olan önceliği (kıdem) zaman olarak anlaşılan ölçütün dışında ancak zât ve mertebe 

bakımındandır.540 

Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesinde benimsediği felsefi temsili bir tanıtım olarak 

yöneten özet bu şekilde dile getirilmiştir. Burada filozofların eskileriyle Antik Yunan 

filozoflarının, yenileri veya sonrakileriyle de Yeni-Eflâtuncuların ve İslâm filozoflarının 

kastedilmiş olma olasılığının yüksek olduğuna yukarıda işaret etmiştik. Tanıtımda hem 

öncekilerin hem de sonrakilerin kendi çoğunlukları arasında bir kıdem-i âlem kabulünün 

olduğunun altı çizilmektedir. Fakat burada filozofların âlemin kadîm olduğu yolundaki 

görüşlerinin, âlemin İlâhî bir var edişle belirli bir başlangıç anında yaratılma görüşüne karşıt 

olarak değil de bütünüyle âlemin yaratılmışlığı görüşüne karşıt olarak resmedildiğini bir kez 

daha hatırlatmak gerekmektedir. Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, bu kısa tanıtımın ardından 

filozoflar arasındaki görüş ayrılığını örneklendirmek üzere iki Antik filozofun adını ve onların 

görüşlerini anmaktadır. Sonra da bu konuda çürütmeyi tercih ettiği dört delilin tanıtımını 

yapmak ve felsefi delillerin neden dörtle sınırlandığını gerekçelendirmek üzere bir izaha 

girişmektedir. 

Gazzâlî, filozofların görüşlerini tanıttıktan sonra onlar arasındaki görüş farklılıklarına 

ilişkin iki misal getirmektedir. Gazzâlî, Aristoteles’in hocası olan Eflâtun ve bu ikisinden 

sonra yaşamış bir filozof olan Galen’in âlemin kadîm olduğunu kabul edenlere 

katılmadıklarını belirtir. Eflâtun’un âlemin yaratılmış (mükevven ve muhdes) olduğu 

görüşünü benimsediğinin nakledildiğini; ama bazı Eflâtun yorumcularının onun bu görüşte 

olamayacağını belirttiklerini söyleyen Gazzâlî, Galen’in de hayatının sonlarında yazdığı ve 

adı Mâ Ya’tekiduhû Câlînûs Ra’yen (“Câlînûs’un Benimsediği Görüş”) olan eserinde, âlemin 

kıdemi konusunda bir kanaate varmanın zor olduğunun altını çizdiğini dile getirmektedir. 

Tehâfütü’l-Felâsife yazarına göre, en çok saygı duyulması gereken felsefi görüş Galen’in bu 

görüşüdür ve bu filozof, muhtemelen özü itibariyle akli bir kanıta ulaşmanın oldukça güç 

olduğu bir meselenin karşısında bulunduğunun farkında olduğu için böyle söylemiştir. Fakat 

                                                             
540 Gazzâlî, FT (TF), s. 14. 
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filozofların genelinin kanaati bu iki örnek filozofunkinden farklıdır ve felâsifenin cumhuru 

âlemin yaratılmamış (kadîm) olduğunu düşünmektedirler.541 

Gazzâlî’nin âlemin kadîm olup olmadığına ilişkin felsefi görüşler içerisinden aykırı iki 

örneği burada zikretmiş olması manidardır. Çünkü âlemin kıdemi meselesinin sonraki 

akışında bu konudaki felsefi görüşlerin burhâni bir delile dayanmadıkları; çünkü mesele 

hakkında farklı görüşlerin söz konusu olduğu; ama buna rağmen filozofların bir hakikati 

sahiplenir gibi bu görüşü sahiplenerek muarızlarını bilgisiz olmak ve hakikate karşı çıkmakla 

suçladıkları sıkça ifade edilecektir. Nitekim Gazzâlî, bu noktaya eserin birinci 

mukaddimesinde açıkça işarette bulunmuştur.542 Ayrıca mesele içerisinde, âlemin kıdemi 

tartışmasında bir çeşit deliller denkliğinin (tekâfüü’l-edille) söz konusu olduğu ve herkesin 

birbirini ancak akli zorunlulukları bir diğerinin aleyhine kullanarak ikna etmeye çalıştığına 

değinilerek bu meselenin aslında hakikat olarak nitelendirilebilecek bir çözümünün 

bulunmadığına dolaylı olarak işaret edilecektir.543 Bu durum, İbn Rüşd’ün meseleye bakışını 

da etkilemiş ve bu filozof, Tehâfütü’l-Felâsife’nin burhânî bir dayanağının bulunmadığını 

ispat ederek bu eseri çürütmek üzere kaleme aldığı Tehâfütü’t-Tehâfüt’te, âlemin kıdemi 

meselesinin akla istinaden burhânî bir çözümünün bulunamayacağını örtük olarak 

söylemiştir.544 Bu nedenle Galen’in kıdem-i âlem görüşüne ilişkin naklin, Gazzâlî’nin bu 

meseledeki fikir yürütmesine destek verdiğini belirtmek gerekmektedir. Bu arada Gazzâlî’nin 

Mi’yârü’l-İlm adlı eserinde eğer bir meselede delillerin denkliği (tekâfüü’l-edille) söz 

konusuysa orada sofistik (kararsız-yanıltmacı) bir şartlanmanın bulunduğuna ilişkin 

hatırlatmasının aksine burada delillerin denkliğini örtük olarak benimsemiş olması dikkat 

çekici bir ayrıntı olarak göze çarpmaktadır.545 

Gazzâlî, tanıtım ve aktarım bölümünün son aşamasında, âlemin kıdemini kabul ederek 

âlemin yaratılmadığını savunan filozofların bu görüşlerini temellendirmek için geliştirdikleri 

kanıtlardan bazılarını esas alacağını belirtmekte ve bunun gerekçesi olarak da tali delillerin 

terk edilmesi gereğinden söz etmektedir. Âlemin kıdemi meselesinde dört temel delil 

bulunmakla beraber burada üç kanıtın değerlendirileceğinden bahsedilmektedir. Bu delillerle 
                                                             
541 Gazzâlî, FT (TF), s. 14. 
542 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4. 
543 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 19-20, 22. 
544 İbn Rüşd, Tehâfütü’t-Tehâfüt; tahkik: Süleyman Dünya, Kahire: Dârü’l-Meârif, 1978, c. I, s. 64 vd. Burada 
İbn Rüşd, Gazzâlî’nin ilk meseleye yaklaşımıyla filozofların görüşlerini birlikte tahlil etmekte, felsefi görüşün 
burhânî olmadığını; çünkü zaten İlk İllet karşısında hareket eden şeyin mevcudiyet halinin kendiliğinden açık 
olan bir şey olmadığını belirtmektedir. 
545 Bkz. Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 161-162. 
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ilgili olarak Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, akıl sahibi insanların rahatlıkla çürütebileceği âlemin 

kıdemi delilleri yerine zihni bulandıran ve mantıksal bir arka plana sahip olan kayda değer 

kanıtları esas alacağını, bunları çürütmeye çalışacağını belirtmektedir.546 

Âlemin kıdemi meselesinin girişindeki bu tanıtıcı bilgilerden âlemin kıdemine taraftar 

görüşlerin İbn Sînâ’nın eserlerinden alıntılanarak oluşturulmuş olduğunu tespit etmek 

gerekmektedir. Çünkü Gazzâlî, burada filozoflar adına illiyet ilkesinden ve sudur 

nazariyesindeki mantıktan hareket etmektedir. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II adlı 

eserinde bu konuya detaylı olarak yer vermekte, “her illetin malulüyle beraber olduğu”nu,547 

“bütün varolanların İlk’ten gereklilik yoluyla meydana geldikleri”ni (sudûr)548 ve “Allah’ın 

âleme olan varlıksal önceliğinin (mevcudiyet kıdemi) zât ve mertebe bakımından olduğu”nu 

ifade etmektedir.549 Ayrıca aşağıda göstereceğimiz gibi, aslında mesele içerisindeki her dört 

delil de İbn Sînâ’nın eserlerinin esas alınmasıyla meydana getirilmiş bulunmaktadır. Bundan 

önce âlemin kıdemini savunan felsefi görüşün İbn Sînâ’ya ait bu tematik ilkelerden hareket 

ettiğini tayin etmekte fayda vardır. 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin ilk meselesinde yer alan dört felsefi delilin mukayeseli 

tahliline geçmeden önce bu delillerin kısaca belirlenmesi yararlı olacaktır. Âlemin kıdemi 

meselesinde soruşturulan ve çürütülmeye çalışılan kıdem-i âlem taraftarı dört kanıt aşağıdaki 

gibidir: 

1- İlk illetin (Tanrı) kendi dışındaki her şey (malul) olarak âlemin mevcudiyetini, bir 

yokluktan (adem) sonra tercih etmiş olması, İlâhî iradenin yenilenmesi anlamına 

geleceğinden, âlemin tayin edilmiş bir anda yaratılmış olduğu görüşünün reddedilmesi 

gerekir. Buna göre, âlemin mevcudiyetinin herhangi bir başlangıcı bulunmamaktadır ve bu 

mevcudiyetin başlangıcı anlamında herhangi bir İlâhî müdahale söz konusu olamaz. 

Gazzâlî’nin ifade ettiği gibi, felsefi kanıtlar içerisinde en öncelikli ve etkili olan kıdem-i 

âlem delili budur. 

2- Zamanın hareketin sayılmasını gerektiren bir varlıktan sonralığına ilişkin kategorik algının 

da destekleyeceği şekilde, Tanrı’nın âleme olan varoluşsal önceliği, varlık (zât) 

bakımından bir önceliktir, zaman bakımından bir öncelik değildir. Bu durumda Tanrı’yla 

                                                             
546 Gazzâlî, FT (TF), s. 15. 
547 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 9 vd. 
548 İbn Sînâ, a.g.e., s. 147. 
549 İbn Sînâ, a.g.e., s. 86-87, 122. 
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(muhdis) varlığını eşvarlık-anlı olarak kazanan bir âlemin mevcudiyetinden söz etmek 

gerekecektir. Bu da âlemin kadîm (yaratılmamış) olduğunun ve mevcudiyette bir 

başlangıca sahip olmadığının ikinci delilidir. Gazzâlî, bu delil üzerinde de etraflıca 

durmaktadır. 

3- Varoluşundan önce varlığı mümkün olan âlemin mevcudiyetinin neden ertelendiğine dair 

bir neden soruşturmasına girişildiğinde, bu nedenin ancak imkânsızlık olabileceği görülür. 

Kusursuz bir varlık olan Tanrı için imkânsızlığın söz konusu olamayacağı bilindiğine göre, 

âlemin mevcudiyetinde bir başlangıcın bulunmadığının (kıdem) kabul edilmesi gerekir. 

Gazzâlî’nin üzerinde en az durduğu delil budur. 

4- Yaratılanların tümünün maddeleri onları öncelemiş (kadîm) olmalıdır. Bu takdirde geriye 

dönük olarak ilk maddenin yaratılmış olduğundan (hudûs) söz edilemez. O halde ilk 

maddesi hâdis olmayan âlemin kadîm olduğunun ve mevcudiyette bir başlangıca sahip 

olmadığının kabul edilmesi gerekir. Gazzâlî, Dehrîlerin yaklaşımlarını çağrıştıran bu delil 

üzerinde de etraflıca durmaktadır. 

Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinde İslâm filozoflarının görüşlerini (âlemin kıdemine 

dair delillerini), İbn Sînâ’nın metafizik yorumları üzerinden bu şekilde nitelendirmekte, 

özetlemekte, yeniden üretmekte ve düzenleyerek aktarmaktadır. Artık mesele içerisinde yer 

alan bundan sonraki aktarımlar, Gazzâlî’nin meseleyi yorumlaması ve tartışmasıyla iç içe 

geliştiğinden dolayı filozofların görüşleriyle ilgili aktarımlar da ayrıntılı olarak bundan 

sonraki başlık altında ele alınacaktır.   

3. Gazzâlî’nin Âlemin Kıdemi Meselesinde Felsefi Görüşleri Yorumlaması ve 

Eleştirmesi 

Birinci meselede felâsife olarak kavranılan İslâm filozoflarına ait görüşlerin yeniden 

üretilerek tartışıldığı pasajlar, bu başlık altında incelenecek olmakla beraber, âlemin kıdemi 

meselesi içerisine alınan dört farklı felsefi delil, ayrı birer alt başlık altında tahlil edilecektir. 

Çalışmamızın bir amacı,  Gazzâlî’nin aktardığı felsefi görüşlerin kaynağını bulmak olmakla 

birlikte bir diğer amacı da aktarımların ve yorumların asıl kaynaklara ne kadar uygun olduğu 

ve tartışmanın hangi bağlamlarda sürdürüldüğünün açıklanmasıdır. Bu iki amaca, aynı başlık 

ve alt başlıklar altında ulaşmak kolay olmadığı gibi meselenin işleyişi ve ortaya konulması 

bakımından oldukça güçtür. Bu güçlüğe rağmen aktarılarak yorumlanan ve tartışılan felsefi 

görüşlerin gerek kaynakları, gerekse mana atıfları, birinci meseleden herhangi bir şekilde 
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kopulmaksızın verilmeye çalışılacaktır. Şimdi âlemin kıdemi meselesiyle ilgili birinci kanıttan 

başlayarak bunu yapabiliriz. 

3.1. Filozofların Birinci Delillerinin Yorumlanması ve Eleştirilmesi 

Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinde tartıştığı her delilden önce her bir delilin özet 

tanıtımına girişmekte ve burada felsefi argümanların temel ilkelerini ortaya koymaktadır. Bu 

ilkelere dayanarak yürütülen felsefi kıyasların akışındaki detayların göz ardı edilmeksizin 

sunulduğu özetlerden sonra Gazzâlî, kanıtlara dair ilk itirazlarını dile getirmekte ve böylece 

delilin tartışılması süreci karşılıklı olarak başlamış olmaktadır. Biz burada mukayeseli bir 

tahlil yöntemini benimsediğimiz için birinci delilin takdimindeki muhtevayı iki ayrı temel 

bağlam dâhilinde ve İbn Sînâ’nın eserlerine müracaat edip buralardaki muhtevayla 

karşılaştırarak ortaya koyacağız. Bu tahlilde birinci delilin Proclus’un delilleriyle benzeştiği 

noktaları ve İbn Sînâ ile bu filozof arasında müşterek olan bazı felsefi görüşleri de göz ardı 

etmeyeceğiz. 

Gazzâlî’nin nakline göre filozofların görüşü, sonradan varlığa gelenin (hâdis), 

başlangıçsız olandan (kadîm) varlık almasının (sudur) hiçbir şekilde mümkün olmadığı 

şeklindedir. Filozoflara göre, kadîm olanın, sözgelimi âlemin kendisinden meydana gelmediği 

bir varlık olduğu varsayıldığında, bu durumda âlemin varlığa gelmeyişi onun varlığa gelişini 

tercih eden bir iradenin (müreccih) bulunmayıp, âlemin sırf imkân halinde oluşundan 

kaynaklanmaktadır. Âlemin bir yokluk anı olarak bu imkân halinden sonra meydana geldiği 

kabul edilecek olursa, bu takdirde muayyen bir müdahalede bulunan iradenin yenilenmesi 

(teceddüd) veya yenilenmemesi söz konusu olmaktadır. Şayet bu iradenin yenilenmediğini 

varsayarsak, âlem önceden olduğu gibi sırf imkân halinde kalacaktır. Böylece şu an varolan 

âlemin var olmamış olduğunu düşünmek zorunda kalacağız. Eğer âlemin mevcudiyetine 

dayanarak bu iradenin yenilendiğini varsayarsak, o zaman da bu iradenin yenilenmesini 

sağlayan meydana getiricinin (muhdis) kim olduğu sorusunu yanıtlamamız gerekecektir. 

Çünkü her etkinin bir özneden veya bir sebepten kaynaklandığını biliyoruz. Ayrıca âlem niçin 

daha önce veya başka bir varlık anında değil de şimdi meydana getirilmiştir? Aynı şekilde 

iradedeki bu yenilenme neden daha önce veya başka bir varlık anında değil de şimdi meydana 

gelmiştir? Söz konusu sorular böylece devam ettirilebilir ve bunlara verilen cevaplar tek bir 

kabulde bitebilir. Bu kabule göre, kadîm olanın niteliklerinde bir aynılık ve değişmezlik 

varsa, yani O’nun vasıfları da başlangıçsız ise, o zaman kadîm olandan ya hiçbir şey meydana 
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gelmez ya da devamlı olarak meydana gelir. O halde onun var etmemiş olmasının, var etmeye 

başlamasına üstün sayılması imkânsızdır. Yani kadîm, varlık vermek için hiçbir şekilde 

beklemiş olamaz.550 

Gazzâlî’nin buradaki özet delil tanıtımını izah etmek üzere aktardıklarına geçmeden ve 

bunlar üzerinde bir değerlendirmede bulunmadan önce belirtmek gerekir ki, bu felsefi delilde 

Aristoteles’ten beri varlığı kabul edilen nedensellik (illiyet) ilkesinden hareket edilmekte ve 

bu ilkeye Yeni-Eflâtuncu sudur nazariyesinin varoluş zorunluluğu anlayışı eklenmiş 

bulunmaktadır. Bu konudaki aktarım İbn Sînâ metinlerinden sağlanmakta ve Huneyn b. İshâk 

nakline dayanarak yukarıda özetlenen dokuz Proclusçu delilden ilk dördünün sağladığı mana 

tazammunu burada göz önünde bulundurulmaktadır. 

Yukarıda Aristoteles’in Allah-âlem ilişkisine dair görüşüne yer verilmiş 

bulunmaktadır. Aristoteles’e göre, kadîm bir varlık olan Tanrı’nın ilk hareketi verdiği âlem, 

O’nunla birlikte ve aslında O’ndan bağımsız olarak hep vardı. Tanrı, âleme varlık vermek 

olarak yorumlanabilecek tek bir etkinlikte bulundu, bu da ilk harekettir. Belki de bu, 

Eflâtun’un görüşüne dair Timaos diyalogundan aktarıldığı gibi, Tanrı’nın kaos olarak hep var 

ola gelen bir şeyi düzenlemesinden başka bir şey değildir. Buna göre, Aristoteles sisteminde 

Tanrı’nın âlem karşısında herhangi bir merkezi etkinliği bulunmamaktadır.551 Gazzâlî’nin 

aktardığı felsefi delilde âlemin Tanrı’nın varlığından bağımsız olarak hep var ola geldiği 

iddiası herhangi bir şekilde öne sürülmemektedir. Burada Tanrı’nın âleme varlık verdiği kabul 

edilmekte; ama bu varlık verişin (sudur) keyfiyeti hususunda farklı bir yorum söz konusu 

olmakta ve yaratma eyleminde İlâhî iradeyle tayin edilmiş bir başlangıcın bulunması 

görüşüne itiraz edilmektedir. Bu yönüyle söz konusu delil, Aristoteles’ten mülhem değildir, 

sadece onun fizik ilkeleriyle münasebet halindedir. Daha önce yer verdiğimiz Proclusçu 

delillerin daha gelişmiş tarzlarının bulunduğu İbn Sînâ metafiziği bu konuda temel referans 

olarak kullanılmaktadır. Bu durum, İbn Sînâ’nın görüşlerine yer verilmesiyle daha iyi 

anlaşılabilir. 

İbn Sînâ’ya göre, mevcutların tümü olarak bütünün (küll=âlem), varlığının zorunlu bir 

ilkesi bulunmaktadır ve varlığın ilkesi konumunda bulunan bu zâtı gereği Zorunlu Varlık’ın 

bütün cihetlerden zorunlu varlık olması gerekmektedir. İlletin zâtı gereği malulü gerektirdiği 

ve dolayısıyla illet ile malulün daima beraber mevcut oldukları, şayet illet sürekli ise malulü 
                                                             
550 Gazzâlî, FT (TF), s. 15. 
551 Bkz. Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması, s. 289-300. 
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de sürekli gerektireceği ilkesi bilindiğine göre, bu takdirde her yönden vasıfları zorunlu olan 

Tanrı’nın hakkında daha önce bulunmayan bir halin daha sonra başlamış olmasının imkânsız 

olması gerekir.552 

İbn Sînâ, bu görüşünü kanıtlamak üzere kapsamlı bir izaha girişmektedir. Buna göre, 

sonradan meydana gelmiş her şeyin (hâdis) bir maddesinin bulunması gerekir. Bir şey, daha 

önce yok iken daha sonra var olduysa, ya fâil ve kabul edici illetlerin o sırada var 

olmadıklarını ve daha sonra meydana geldiklerini, ya da bu illetlerin var olduklarını ama fâil 

hareket ettirmediğinden kabul edicinin de hareket etmediğini varsaymamız icap eder. 

Bunların dışındaki iki ihtimal, fâil ve kabul ediciden herhangi birinin bir diğeri varken var 

olmamasıdır. Kısaca belirtmek gerekirse, illetler bakımından durum olduğu gibiyse ve daha 

önce olmayan bir şey de kesinlikle meydana gelmemişse, illetlerden meydana gelen şeyin 

zorunlu oluşu veya olmayışı da olduğu gibi kalır. Bu durumda herhangi bir oluşanın 

(mükevven) meydana gelmesi kesinlikle mümkün değildir. Çünkü illet o an mevcut değil de 

sonra var olmuş veya mevcut olup da malulü sonraya kalmışsa, bu durumda hem bu sonraya 

kalışın nedeni üzerinde hem de bu sonraya kalışı ölçen miktar üzerinde düşünmek gerekir. 

Mevcudiyetin sonraya kalışının nedeni her yönden Zorunlu Varlık olan ilk illetin dışında bir 

şey olursa, bu takdirde ilk illet kendi özellikleriyle çelişik bir tarzda ele alınmış olacaktır. Bu 

sonraya kalış şayet İlk İllet’in zâtında meydana gelen bir değişiklikten kaynaklanırsa bu 

durumda yine her yönden Zorunlu Varlık olan Tanrı’nın kendi özellikleriyle çeliştiğini ve 

değişime elverişli olacak şekilde eksik olduğunu kabul etmek zorunda kalacağız. Her iki 

ihtimal de Tanrı hakkında söz konusu olamaz. Ayrıca sonraya kalış veya ertelenme olarak 

kavradığımız şeyin kıstasının zaman olduğunu kabul ettiğimizde, burada zamanın hareketin 

miktarı olduğu gerçeğiyle çelişmemiz icap eder. Çünkü illetin varlığı ile malulün varlığı 

arasında gerçekleşen bağımsız bir hareket olmadıkça burada bir zamanın varlığından ve bir 

ölçüt olmasından söz edemeyiz. O halde, zamanın bağlı olduğu hareket, önce yok iken bir 

sonradan meydana gelene (hâdis) ait olmadıktan sonra meydana gelemez. Son durumda illetin 

varlığı ile ona göre varlığı ertelenmiş malulün mevcudiyeti arasındaki uzaklığı ölçecek bir 

kıstasımız kalmamıştır. Buna göre biz, İlk İllet ile malul olan âlem arasındaki varlık verme 

ilişkisinde hem nedensellik (illiyet) ilkesine, hem Tanrı’nın zorunlu vasıflarına ve hem de 

ertelenmenin ölçütü olan zamanın doğa bilimlerindeki tanımına karşı çıkmak zorunda 

kalacağız. Oysa bütün bunlar imkânsızdır ve herhangi bir hal değişimine uğramayan Tanrı’yla 

                                                             
552 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 116-117; krş. Fârâbî, Kitâbü Siyâseti’l-Medeniyye, s. 45-50. 
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beraber âlemin daima var ola geldiğinin kabul edilmesi doğrudur. Çünkü burada hem etki 

(fiil) hem de edilgi (infiâl) bulunmakta olduğuna göre, bu ikisi arasındaki bir nispetin de 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu da sürekli varlık vermedir.553 

İbn Sînâ, Gazzâlî’nin aktarımlarının arka planını oluşturacak şekilde açıkça şöyle bir 

akıl yürütmede bulunmaktadır: Her şeyin ilkesi olan Zorunlu Varlık’ın halinin bir olması ve 

değişmemesi gerekir. Meydana gelen hal, O’nun varlığının dışında konumlandırılırsa -nitekim 

bazıları Allah’ın kadîm iradesiyle yeni bir halin meydana geldiğini ve bunun O’nun zâtının 

dışında bir şey olduğunu söylemektedirler- bu durumda sözgelimi İlâhî iradenin kadîmliği 

üzerine değil hudûsu üzerine konuşmamız icap eder. Acaba bu irade, bir iradeyle mi yoksa 

hangi şey olursa olsun başka bir şeyle mi hudûsa gelmiştir? Böyle bir hudûsa geliş her 

halükarda Allah’ın zâtında bir başkalaşmaya neden olmayacak mıdır? Kuşkusuz bu sorulara 

göre önceki izahlar gözden geçirilecektir. Burada kadîm ile hâdis arasındaki münasebeti 

aydınlatan herhangi bir izah bulunmamaktadır. Çünkü Allah’ın her an varlık veriyor olması 

ve bunun bir başlangıcının bulunmaması yerine, âlemin mevcudiyetinin bir başlangıcının 

bulunduğunu varsaydığımızda, bu takdirde İlk İlke’de daha önce mevcudiyetin yokluğunu 

sağlayan ve sonra da mevcudiyetin başlangıcını sağlayan yeni bir şey bulunmalıdır. Burada 

başlangıcın tercihini önceki yokluğun devam ettirilmesine yeğleyen bir irade sahibinin kendi 

zâtı dışında herhangi bir nedenden söz edemeyeceksek bu durumda iradenin ve İlâhî halin 

yenilenmesini nasıl izah edebileceğiz?554 Burada yoklukta meydana getirmeyi terki ve ona 

başlama vaktini herhangi bir şekilde birbirinden tefrik edemediğimiz gibi yoklukta bir vaktin 

diğerinden ayrışmasını da tayin edemeyiz. Böylelikle de ne Tanrı’nın halini, ne âlemin halini 

ve ne de bu iki varlık arasındaki mevcudiyet münasebetini izah edemeyiz.555 Dolayısıyla açık 

olan akli ilkelere göre, bir tek zât bütün yönlerden önceki halindeyse, daha önce kendisinden 

herhangi bir şey var olmamışsa ve şimdi de öyleyse, şimdi de ondan herhangi bir şey var 

olmaz.556 

İbn Sînâ’nın aktarılan bütün görüşlerini anlamlandıran iki temel bağlam 

bulunmaktadır. Birincisi, daha önce belirtildiği şekilde filozofun, kendisinden önceki 

filozoflardan farklı olarak “kadîm” ve “hâdis” olarak bir şeyi, var olmasında bir illet bulunup 

                                                             
553 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 117-119. 
554 İbn Sînâ, a.g.e., s. 119-120; krş. a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 111-112.  
555 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 121. 
556 İbn Sînâ, a.g.e., s. 120; krş. a.mlf., İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât metniyle birlikte), s. 
141. 
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bulunmaması bakımından ve zamana göre mevcudiyetinin başlangıcı bakımından olmak 

üzere iki farklı tarzda değerlendiriyor oluşudur. Buradaki üç ihtimal, yani ya iki yönden de 

kadîm olma, ya iki yönden de hâdis olma veya bir yönden kadîm (ezelî) diğer yönden hâdis 

olma halleri âlemin kıdemi meselesini farklı bir tarzda vaz etmeyi mümkün kılmaktadır. 

İkinci bağlam, İbn Sînâ’nın ilk yaratmayla (ibdâ’) sonraki yaratmaları (sun’) birbirinden 

ayırıyor oluşudur.557 İbn Sînâ’ya göre, bir şeyin mevcudiyetinin yokluğundan sonraya 

bırakılması her halükarda bir hal değişimine yol açmakta ve böylece Tanrı için bir değişimin 

söz konusu olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Tanrı’nın iradesindeki değişiklikle kendini 

gösteren bu yeni hal, Tanrılığa yakışmayan bir haldir. Çünkü önce olmayan bir şeyin sonra 

olmasını, Tanrı’dan bağımsız bir sebeple açıklamak durumunda kalacağız. Buna göre evrenin 

başlangıçsız olarak hep yaratıla geldiğini varsaymamız gerekmektedir. İlk yaratılan şey, 

benzersiz ilk yaratmanın (ibdâ‘) neticesidir ve burada mevcut olan ilk şey olarak İlk akıl 

ezelîdir.558 Akıllar vasıtasıyla araya zamansal bir boşluk girmeksizin varlığa gelen mutlak ilk 

madde de zaman bakımından ezelîdir ve onun varoluşu benzersiz yaratmayla (ibdâ‘) 

ilişkilidir.559 Daha sonra yaratılanların tamamı hem bu madde tarafından öncelenmektedir ve 

hem de bu sonrakilerin (havâdis) mevcudiyeti sürekli olup bunların yaratılması (sun’) 

talidir.560 “Kadîm” ve “hâdis”in mana tazammununa yönelik bu yeni bakış açısıyla ilk 

yaratma (ibdâ’) ve sonraki yaratmayı (sun’) birbirinden ayırmak, İbn Sînâ sistemine kendine 

özgü bir tutarlılık kazandırmaktadır. Fakat Gazzâlî’nin yukarıda sunduğumuz aktarımında ve 

mesele içerisindeki sonraki aktarımlarında bu iki husus herhangi bir şekilde 

belirtilmemektedir. Bu nedenle Gazzâlî’nin felsefi aktarımlarıyla İbn Sînâ’nın kendi sözleri 

                                                             
557 İbn Sînâ felsefesinde, bir varlığın, kendisiyle ilgili bir maddenin, aletin veya zamanın aracılığından bağımsız 
olarak sırf başka bir varlıktan varlık kazanmasına ibdâ‘ (benzersiz yaratma) denilmektedir. İbdâ‘, benzersiz 
yaratma olmayan tekvîn (varlığa getirme) ve ihdâstan (meydana getirme) derece bakımından daha yüksektir. 
Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 139. Filozof, ilk malûlün kesinlikle 
maddi olmayan akli bir sûret olduğunu söylemekte ve el-Evvel’den varlık kazananlardan (mevcûdât) biri olan 
cismin, O’ndan vasıtasız meydana gelemeyeceğini belirtmektedir. Maddenin ve nefsin mevcudiyeti akıllardan 
sonradır. Bkz. a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 149-151. Bu arada İbn Sînâ, mutlak ilk maddenin varlığa 
gelişinde de ibdâ‘nın varit olduğunu ifade etmektedir (“el-Mâddetü’l-ûlâ el-mutlaka yetaalleku kevnühâ bi’l-
İbdâ‘”. Bkz. a.mlf., Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 434. Filozof, birbiriyle örtüşmüyor görünen izahlarında ilk maddenin 
akıllardan sonralığının zamansal olmadığını ve ilk maddenin ezelî olduğunu dile getirmek istemektedir. Buna 
göre, zaman açısından kadîm tanımını göz önünde bulundurduğumuzda ilk madde kadîm veya ezelî olmaktadır. 
İlk maddenin kadîm değil de ezelî olduğunu söylemek daha uygundur. 
558 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 148-151. 
559 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 434-435. İbn Sînâ felsefesi bakımından net görünmeyen bu konu, İbn Rüşd 
felsefesinde nispeten daha belirgin ve Aristoteles sistemine yakındır. İkinci filozofa göre, ilk maddenin ve 
dolayısıyla âlemin kendisinden yaratıldığı bir ilk mevcut vardı ve Tanrı, âlemi ondan var etti. Bkz. Sarıoğlu, İbn 
Rüşd Felsefesi, s. 169. 
560 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 139-141; krş. a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 2, 
s. 70-71; a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I, s. 162.  
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karşılaştırıldığında mutlak bir örtüşmeden bahsedebilmek zordur. Daha sonra aşağıda diğer 

aktarımlarla Gazzâlî’nin ürettiği itirazlar birlikte değerlendirildiğinde bu konu daha iyi tahlil 

edilebilecektir. 

Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesinde naklettiği ilk delili onun aktardığı muhtevayla 

yeniden ele alırsak, düşünürümüzün, özet bir biçimde tanıtılan söz konusu felsefi delilin 

ayrıntılarını takdim ettiğini görürüz. Buna göre, filozofların mevzubahis olan delilinin 

incelenmesi halinde, onların bu delili şu muhtevayla ifade ettikleri görülmektedir: Âlem niçin 

mevcut olduğu andan daha önce var olmadı? Bu hal, Allah’ın âlemi var etmekten (ihdâs) aciz 

olduğu ve âlemin hudûsa gelişinin de imkânsız oluşuna bağlanamaz. Çünkü Tanrı için acziyet 

ve âlemin hudûsu için imkânsızlık öngörmek, kadîm olan İlk İlke’nin aciz iken kudrete, 

âlemin imkânsız iken imkâna ulaşması anlamına gelir ki, her ikisi de muhaldir. “Daha önce 

Allah’ın bir gayesi yoktu, sonradan böyle bir gaye ortaya çıktı” (teceddüd) da denilemez. 

Ayrıca bu, aletin önce mevcut olmayıp sonradan var olmasına da bağlanamaz. Öyleyse en 

makul yaklaşım olarak, O’nun daha önce âlemin varlığını irade etmediği söylenebilir. Bu ise, 

“Allah, önceden irade sahibi değilken, âlemin mevcudiyetiyle iradeye kavuşmuş ve âlem 

hudûsa gelmiştir” tarzında bir neticeye götürür. Bu durumda da iradenin hâdis olması gerekir. 

Allah hâdis olanlara mahal olmadığından, iradenin, O’nun zâtında hudûsa gelmesi muhaldir. 

Bu hudûsun O’nun zâtı dışında gerçekleşmiş olması da Allah’ı irade sahibi kılmaz. Bu son 

tahlil göz önünde bulundurularak aynı soruyu tekrar etmekte fayda vardır: Eğer âlem, 

Allah’ın kendisini ihdâs etmesiyle hudûsa gelmişse niçin daha önce değil de şimdi 

yaratılmıştır (ihdâs)? Âlet veya kudret yahut gaye ya da tabiat olmadığından mı? Bunlar 

mevcut olunca mı âlem yaratılmıştır (ihdâs)? Bu sorulara verilecek cevaplar bizi yine aynı 

yere götürerek İlâhî iradenin keyfiyetindeki teceddüde bağlamayacak mıdır? Daha önce 

Tanrı’nın iradesi mi yoktu? Bu durumda da bu iradeyi var eden yeni bir irade, sonra yeni ve 

başka bir irade derken bu tartışma bir teselsüle neden olarak soru cevapsız kalmayacak mıdır? 

Daha âlemin nerede yaratıldığı (ihdâs) bile sorunlaştırılmış değildir. Bunu sormasak bile iki 

seçenek arasında kalacağız: Ya âlemin yaratıcısı yoktur ve bu şekilde yaratılmışlar (havâdis) 

arasında bir fark söz konusu değildir, ya da âlem mevcut haliyle en baştan beri hudûsa 

gelmişti. O halde kesinkes kabul edilmesi icap eden doğru görüşe göre, her bakımdan kadîm 

olan Tanrı’da kudret, alet, zaman, amaç veya tabiat bakımından herhangi bir değişme 

olmaksızın hâdis olanın O’ndan sudur etmesi akla aykırıdır. Zaten her yönden kadîm olanda 

bir değişme olduğunu varsaymak tutarlı olmayacaktır. Bu durumda, âlem mevcut ola 
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geldiğine ve ona varlık vermek de Tanrı’da bir değişim olmaksızın temellendirilemeyeceğine 

göre, ayrıca değişim içinde olan bir varlık da Tanrılık vasfına aykırı olacağına istinaden 

âlemin hem ihdâs edilmemiş olduğunun hem de onun kadîm olduğunun kabul edilmesi 

gerekmektedir.561 

Bu aktarımın mana tazammunu cihetinden belirtmek gerekir ki, Gazzâlî’nin “kadîm” 

ve “hâdis” tanımına göre burada âlemin ihdâs edilmemiş olmasından âlemin yaratılmamış 

olduğu neticesi çıkmakta ve âlemin kadîm olduğu öne sürüldüğünde de aslında onun 

yaratıcısının da bulunmak veya bulunmamak bakımından bir anlamının bulunmadığı neticesi 

söz konusu olmaktadır. Oysa bu durum, İbn Sînâ’dan aktardığımız felsefi görüşün hem 

terminolojik muhtevasına hem de mana muhtevasına aykırıdır. Bu durum, Gazzâlî’nin 

meseleyi işleyişinin anlaşılmasıyla ilgili bir takım güçlükler de yaratmaktadır. Bunlardan bir 

tanesi, felsefi muarızların âlemin ezelîliğiyle bir Tanrı’nın varlığını da inkâr edip 

etmediklerine ilişkin müphemiyettir. İkincisi ise, İlâhî yaratmanın sürekliliğinin izah edildiği 

İbn Sînâ pasajları neden Tanrıtanımaz bir formatta sunulmuştur? Çünkü Proclus’un delilleri 

arasında bile bu filozofun âlemin kıdemine dehrî (Tanrıtanımaz) bir tarzda yaklaştığına ilişkin 

bir nokta bulamamaktayız. Burada Cüveynî’nin Proclus’u dehriyyûn arasında saymasının562 

Gazzâlî’yi hatalı bir şartlanmaya itmiş olabileceği düşünülebilir. Çünkü Proclus ve İbn 

Sînâ’nın görüşleri arasındaki benzerlikler, Tehâfütü’l-Felâsife yazarının ikinci filozofu da, bu 

görüşler bağlamında özel olmak üzere, dehriyyûn arasında konumlandırdığına dair bir karine 

olarak görülebilir. Bu son durumda da el-Münkizu mine’d-Dalâl’de bir yaratıcının 

mevcudiyetini kabul ettiği, Tehâfütü’l-Felâsife’nin sonunda “küfre düştüğü” ve Mîzânü’l-

Amel’de Müslüman sûfîlerle aynı görüşte olduğu belirtilen İbn Sînâ’nın, Gazzâlî açısından 

dini durumunun ya aslında müphem olduğunun veya çelişkili yorumlandığının söylenmesi 

gerekmektedir.563 İbn Rüşd’ün birinci meseleyi ele aldığı yerlerde de söz konusu 

müphemliğin muhafaza edildiği ve filozofun, delilin muhtevasının mantıksal niteliği dışında 

bu özel konulara temas etmediği fark edilmektedir.564 Bu durumda en ihtiyatlı tutum, 

Gazzâlî’nin yaratma anlamında kullandığı “hudûs” teriminin ve bu terimin farklı terkiplerinin, 

oldukları şekliyle kullanılarak meselenin yaratmanın niteliğindeki farklı görüşlere nispetle 

kurgulandığının varsayılması ve bu karışıklığın hem İslâm kelamcıları hem de filozoflar 
                                                             
561 Gazzâlî, FT (TF), s. 15-16. 
562 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 226. 
563 Bkz. Gazzâlî, el-Münkizu mine’d-Dalâl, s. 95-98; a.mlf., FT (TF), s. 225-226; a.mlf., Mîzânü’l-Amel, s. 182-
185. 
564 Bkz. İbn Rüşd, Tehâfütü’t-Tehâfüt, c. I, s. 64 vd, s. 183-185. 



 

 

130

açısından bir iletişim güçlüğüne yol açtığının belirtilmesidir. Başka türlü eğer Gazzâlî, İbn 

Sînâ’yı Allah’ın varlığına inanmayan bir filozof olarak kabul ediyorsa, Tehâfütü’l-Felâsife’de 

sözgelimi onun İlm-i İlâhî görüşlerini tartışmasına nasıl bir anlam verebiliriz? Ateist veya 

deist olan filozofların İslâm dini açısından “küfr”e düşmelerinin de bir anlamı yoktur. Çünkü 

Gazzâlî, İslâm filozoflarını onların öncelikle Müslüman kimliklerine göre değerlendiriyor 

görünmektedir ve Tehâfütü’l-Felâsife’nin hiçbir yerinde onlardan ne aleni münkir ne de aleni 

kâfir olarak söz etmemektedir. Tehâfütü’l-Felâsife’nin sonunda “üç mesele”de filozofların 

görüşlerinin “tekfiri icap ettirdiğini” öne sürmek dışında özel olarak onların aleni “küfür” 

beyanlarından söz etmemektedir.565 Ateist veya deist olanlar zaten dinsizdirler ve özel olarak 

onların küfre düştükleri noktaların bulunduğunu söylemenin bir manası bulunmamaktadır. 

Nitekim çağdaş araştırmacılardan Müslüman filozofların takiyye yaptıklarını öne sürenler de 

bu konuda bir takım ayrıntıları veya tahminleri gerekçe göstermektedirler.566 O halde tartışma 

yaratmanın niteliğiyle ilgilidir ve yaratmanın niteliğine ilişkin görüş ayrılığını Gazzâlî, 

yaratmanın inkârı olarak yorumlamaktadır. Fakat kıdem-i âlem pasajlarında bu durum, sürekli 

yaratma görüşünün delillerinin bir çeşit ‘yaratmayı inkâr görüşü’ şeklinde yorumlanmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Gazzâlî, ilk felsefi delilin takdimini sonlandırırken, filozofların metafiziksel delilleri 

arasından en kafa karıştırıcı olanının bu delil olduğunu, diğerlerinin buna kıyasla zayıf 

kaldıklarını öne sürerek, bu delilde çeşitli zekâ oyunlarının sergilendiğini, bu nedenle de 

kendisinin bu delili ilk felsefi kanıt olarak belirlediğini dile getirmektedir.567  

Burada belirtilmesi gereken birkaç nokta daha bulunmaktadır. Birincisi, İbn Sînâ’dan 

aktarılan yukarıdaki sürekli yaratma görüşünün, ezelî olarak varlığa getirilen ilk maddeden 

sonraki yaratmaların ve bu anlamda bir bütün olarak âlemin sonraki hudûsa gelişlerinin nasıl 

anlaşılması gerektiğine ilişkindir. İbn Sînâ’ya göre ilk madde, mevcudiyetinde bir illetin 

bulunması bakımından hâdis, zamana göre bir başlangıcının bulunmaması bakımından 

ezelîdir. Bundan sonra ilk hareket başladığı için tüm varlık verişler (sudur) her iki anlamda da 

bir hudûsa getirme olacaktır ve acaba sonraki hâdislerin hiçbir yönden değişmemesi gereken 

İlk İllet’in varlık vermesiyle münasebetleri nasıl kavranmaktadır? İbn Sînâ’nın bu konuda İlk 
                                                             
565 Küfür beyânı ile küfür niyetini birbirinden tefrik etmek gerekmektedir. Gazzâlî, İslâm filozoflarının müşterek 
küfür niyetinden söz etmektedir. Nitekim Tehâfüt yazarı üçüncü meselede filozoflara, “Bari şânı Yüce Allah’ın 
hiçbir fiili bulunmadığını söyleyin de inancınızın Müslümanlarınkine aykırı olduğu iyice ortaya çıksın” şeklinde 
cevap vermektedir. Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 61. 
566 Bu konuda örnek bir gerekçelendirme için bkz. Leamann, Ortaçağ İslâm Felsefesine Giriş, s. 332-334. 
567 Gazzâlî, FT (TF), s. 16. 
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İllet açısından bir izahının bulunmadığını belirtmek gerekmektedir. Tartışmanın bundan 

sonraki kısımlarında görülebileceği üzere sanki bu yaratma işi aracı varlıklar olarak sudur 

nazariyesindeki akıllara havale edilmiş gibidir. Belki de Gazzâlî, sonraki varlık vermeler 

olarak yaratmaların niteliğine ilişkin bu çeşit bir müphemiyetten dolayı İbn Sînâ’yı ve diğer 

filozofları yaratma karşıtı olarak konumlandırmış bulunmaktadır. Hüseyin Atay, hem 

Fârâbî’nin hem de İbn Sînâ’nın, Tanrı’nın dışındaki her şeyin (âlemin) yaratıldığı görüşünde 

olduklarını ve onlara göre gerçek tek yaratıcının İlk İllet olduğunu belirtmektedir;568 fakat 

burada hiçbir yönden yenilenmemesi gereken Tanrısal özelliklerin ve yaratmanın, sonraki 

varlık vermeler için nasıl konumlandırıldığından söz etmemektedir. İbn Sînâ, Kitâbü’t-

Ta’lîkât adlı eserinde,  Tanrı’nın bu âlemi tercih ederek yarattığını ve O’nun fiilinin, 

Gazzâlî’nin aktarma şekline muhalif olarak, tercih ettiğinin karşılığını gerekli kıldığını ve onu 

yaptığını belirtmektedir.569 Ne var ki, söz konusu ifadelerden, sonraki yaratmaların 

gerektireceği İlâhî iradenin keyfiyetinden bahsedilmemektedir, burada da hep sözü edilen şey, 

ilk yaratmadır (ibdâ’). Oysa biz, İbn Sînâ’nın Tanrı adına sonraki yaratmalardan da 

bahsettiğini ve bu eylem için “sun’” isimlendirmesini kullandığını biliyoruz. Fakat İbn Sînâ, 

“sun’”dan söz etmesi gereken yerlerde de bununla ilgili açık bir izahta bulunmamakta ve her 

seferinde konuyu âlemin kıdemi tartışmasına getirmektedir.570 Şimdi İbn Sînâ’ya göre, 

sonraki yaratmalarda da bir İlâhî iradenin ve fiilin iş başında olduğunu söyleyebiliriz; ama 

bunun nasıl olduğuna ilişkin önemli bir müphemiyet hala bulunmaktadır.  

Bu bağlamda ikinci nokta daha önemli olmaktadır. İbn Sînâ’nın yukarıda biraz yer 

verilen görüşleri arasında İlâhî iradenin kelam geleneğindeki konumlandırılma tarzına itiraz 

edilmekte ve “Eğer [Tanrı’da] meydana gelen hal, bazılarının iradeyi konumlandırdıkları gibi, 

zâtının dışında konumlandırılırsa” ifadesi yer almaktadır.571 Bu ifade, Mutezilî kelamcıların 

İlâhî sıfatları, Allah’ın zâtından ayrı tasavvur ediyor olmalarına atıfta bulunmaktadır.572 

Bununla birlikte bu atıf, Eş’arîlerin bir dönem benimsedikleri ahvâl nazariyesini de bağlamına 

almaktadır. Ahvâl nazariyesi, birinci bölümde izah ettiğimiz gibi, İlâhî iradenin ve Tanrı’nın 

başka sıfatlarının âleme dönük pratiklerini izah etmede faydalı olmuş; ama kusurları bulunan 

bir nazariyedir. Hem ilk yaratmanın bir başlangıcının bulunmasında, hem de sonraki 

yaratmaların izahında bu nazariye önemlidir. Bizim de buradaki “önceki” ve “sonraki” 
                                                             
568 Atay, Farabi ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, s. 189-190. 
569 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 307. 
570 Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 134 vd. 
571 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 119-120. 
572 Bkz. Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 100-109. 
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ifadelerimizden Tanrı’ya göre bir zaman tahayyülünün mevcudiyetinden hareket ettiğimiz 

izlenimi oluşmamalıdır. Tanrı’ya göre herhangi bir zaman kavramından söz edemeyiz; ama 

insanlar açısından meselenin anlaşılabilmesi gereksinimi, en azından varlık anı olarak 

tahayyül ettiğimiz bir “öncelik-sonralık” kavrayışını gerekli kılmaktadır. Burada İbn Sînâ’nın 

iradenin konumlandırılma tarzıyla ilgili itirazına Cüveynî’nin cevap vermiş olduğunu ve İlâhî 

iradenin her yönden kadîm olduğunu ve O’nun zâtından ayrı düşünülemeyeceğini belirttiğine 

işaret etmeliyiz.573 Kuşkusuz Cüveynî, bu izahında ahvâl nazariyesinden faydalanmakta ve 

Gazzâlî’nin aşağıda yer vereceğimiz itirazlarına bir ilham kaynağı işlevi görmektedir. Fakat 

yine de en azından İbn Sînâ öncesi dönemde İslâm kelamcılarının da Allah’ın zâtında 

herhangi bir değişme olmaksızın sonraki yaratmaları nasıl tedbir ettiğine ilişkin felsefi bir 

kanıt getirme konusunda yeterli olmadıklarını hatırlatmak icap etmektedir. Çünkü İbn Rüşd, 

Tehâfütü’t-Tehâfüt’te kelamcıların ve özellikle Eş’arîlerin en çok bu taraflarını 

eleştirmektedir.574 Bu arada elbette âlemin kıdemi meselesinde tartışılan en temel nokta, 

yaratmanın bir başlangıcının mevcut olup olmadığı üzerinden İlâhî yaratmayla âlemin var 

edilip edilmediğidir, bundan sapmamak gerekir. Ne var ki, âlemin kıdemi meselesinin sonraki 

paragraflarında konu ilk yaratmanın dışında sonraki her yaratmaya da uzanacağı için buraya 

temas edilmesinin münasip olacağını düşündük. Şimdi Gazzâlî’nin ilk felsefi delile yönelttiği 

ilk itiraza ve sonra karşılıklı bir konuşmayla başlayan âlemin kıdemi tartışmasının seyrine 

geçebiliriz. 

Gazzâlî’ye göre tanıtımı yapılan ilk felsefi kanıta ilk elde iki yönden itiraz edilebilir. 

Bunlardan birincisine göre, her halükarda şöyle bir yaratma izahı saklı bulunmaktadır: Âlem 

kadîm bir irade ile yaratılmıştır (hudûs). Bu irade, âlemin meydana geldiği anda onun var 

olmasını, yokluğun varabileceği bir sınıra kadar varmasını ve ondan itibaren mevcudiyetin 

başlamış olmasını dilemiştir. Ayrıca bundan önce oluş meydana gelmeyip, mevcut olduğu 

anda var olması kadîm bir iradeyle murat edilmiştir. Mesela filozoflara, böyle bir izaha veya 

görüşe hangi felsefi görüşü, neyi kanıt göstererek karşı çıkılabilir diye sorulabilir. Bunu 

imkânsız kılan hangi akli gerekçeden söz edebiliriz? Bu şekilde akıl yürüten birine 

filozofların niçin karşı çıktıkları sorulabilir.575 

                                                             
573 Cüveynî, Kitâbü’l-İrşâd, s. 102-103. 
574 Bkz. İbn Rüşd, Tehâfütü’t-Tehâfüt, c. I, s. 86-87. 
575 Gazzâlî, FT (TF), s. 17. 
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Bu birinci kelami itiraza veya Gazzâlî’nin itirazına filozoflar adına bir karşı itiraz 

üretilmektedir. İbn Sînâ metinlerini büyük bir titizlikle okumuş olan Gazzâlî, buna yönelik 

felsefi itirazı da, burada kendisinin ürettiği itirazı da aslında bu filozofun eserlerinden üretmiş 

bulunmaktadır. Buna daha sonra değinmek üzere filozofların itirazına dönersek, onların böyle 

bir görüşe karşı yine illiyet (nedensellik) ilkesine bağlı bir çürütme teşebbüsünde bulundukları 

söylenebilir. Nitekim Gazzâlî de cevap itirazında doğrudan doğruya bu ilkenin varlığını 

eleştirecektir. Biz, İbn Sînâ eserlerinin muhtevasıyla mukayeseli gitmek için bu itirazları 

karşılıklı olarak ortaya koyacağız. Filozoflara göre hâdis olan, gerekli (mûceb) ve sebepli 

(malul) bir mevcuttur. Onun sebebi ve gerektiricisi olmaksızın meydana gelmesi muhal 

olduğu gibi, beklenen hiçbir şey kalmayıncaya kadar gerektiriciliğinin mevcudiyeti, ilke ve 

sebepleri tamamlandığı halde gerekli kıldığı şeyin ertelendiği bir gerektiricinin varlığı da akla 

aykırıdır. Buna karşılık bütün şartlarıyla birlikte gerektirici gerçekleştiğinde, yani illet bilfiil 

bulunduğunda, gerekli olan şeyin varlığı zorunludur ve onun ertelenmesi, gerektiricisiz bir 

gereklinin sonradan (muhdes) olmasının imkânsızlığı gibi imkânsızdır.576 İbn Sînâ, Kitâbü’l-

İşârât ve’t-Tenbîhât adlı eserinde hem Gazzâlî’nin ilk itirazına hem de buna karşı geliştirilen 

kendi çürütmesine yer vermiş bulunmaktadır. İbn Sînâ’nın sözlerinin burada olduğu gibi 

aktarılmasında fayda vardır: 

…Bir grup dedi ki; “O, ezelde vardı ve O’ndan hiçbir şey varlığa gelmemişti. Sonra 

O başladı ve kendisinden bir şeyin varlığını irade etti. Şayet böyle olmasaydı 

kuşkusuz geçmişteki çeşitli sınıfların yenilenen sonsuz halleri bilfiil mevcut olurdu. 

Çünkü onlardan her biri var olduğunda tümü de var olur ve dolayısıyla ardışık 

sonsuz durumlar varlıkta sınırlanmış bir tümellik olurdu”; “bu da imkânsızdır” 

dediler. Parçalarını beraberce kuşatan bir tüm bulunmasa bile onlar (haller), bu 

hükümdedir. Nasıl olur da bu hallerden birinin ancak sonsuzdan sonra var olmakla 

nitelenmesi, dolayısıyla sonsuz olana dayanması ve de sonsuz olanın onda kesintiye 

uğraması mümkün olabilir? …(Altını biz çizdik, M.Ö.) Bunların karşısında el-

Evvel’in birliğini kabul eden bir grup şöyle demektedir: “Zatı sebebiyle zorunlu 

varlık, bütün sıfatları ve birincil halleriyle zorunlu varlıktır. Zira apaçık bir yoklukta, 

onlardan (hallerden) bir şeyin var olmaması veya O’ndan hiçbir şeyin asla varlığa 

gelmemesi daha uygun olan hal, bundan farklı olan halden ayırt edilmeyecektir. 

Yenilenmiş bir irade ancak bir etkenle ortaya çıkabilir, yoksa gelişigüzel ortaya 
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çıkmaz… Yenilenenin hali tıpkı kendisi için yenilenme hazırlanıp sonra yenilenenin 

hali gibi iken yenilenen bir hal için bir irade nasıl ortaya çıkabilir?..577 

Dikkatle karşılaştırıldığında, Gazzâlî’nin hem itiraz sadedinde ortaya koydukları, hem 

de filozoflar adına meydana getirdiği itiraz, doğrudan doğruya İbn Sînâ’dan alınmıştır. İbn 

Sînâ’nın yukarıya alıntılanan ifadelerinin benzeri değerlendirmeler bu filozofun diğer bir 

kitabı olan Kitâbü’n-Necât’ta da yer almaktadır. İbn Sînâ, burada da yaratmayı bir yokluk 

anından sonraya bırakan Tanrısal yaratma ve İlâhî irade anlayışını eleştirmektedir.578 Bundan 

anlaşıldığına göre, Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesine taşıdığı tartışma ve bu tartışmanın 

tarafları olarak İslâm kelamcılarıyla filozofların konumlanma biçimleri, ayrıca mevcut 

yaklaşım muhtevaları, Tehâfütü’l-Felâsife kaleme alınmadan önce de vardı ve Gazzâlî, bu 

malzemeyi yeniden düzenledi. Fârâbî ve İbn Sînâ’nın, daha ziyade İbn Sînâ’nın, İlâhî varlık 

vermeyi kabul etmekle beraber bu kabulü felsefi bir terminolojiyle temellendirmek 

teşebbüsünde bulunmaları, bu tartışmayı daha kapsamlı bir arka plana  yaymış görünmektedir. 

Şimdi Gazzâlî’nin aktardığı şekliyle filozofların yukarıdaki itirazlarının temellendirilmesine 

geçebiliriz. 

Filozoflara göre, yaratmanın zamanın olduğu veya olmadığı vehimsel bir beklemeyle 

sonraya kalması birçok bakımdan sakıncalıdır. Çünkü âlemin mevcudiyetinden evvel bir irade 

eden vardı. İradenin irade edilenle ilişkisi de vardı. İrade eden yenilenmediğine, irade 

yenilenmediğine ve iradenin irade edilenle ilişkisi de yenilenmediğine göre irade edilen nasıl 

yenilenmiştir? Bunların tümü birer değişme olduğuna göre Tanrı değişmiş olmayacak mıdır? 

Herhangi bir şeyin ancak bir nedene bağlı olarak değiştiğine dair ilke günlük hayatımızda da 

fark ettiğimiz bir ilkedir. Mesela boşanmayı, bulunduğu günden bir sonraki güne bırakan kişi, 

belirli bir eve girdiği takdirde boşanmış olacağını ilan ettiğinde, buradaki zaman bakımından 

geri kalma ve boşanma ancak bir şarta bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu şart, hem 

boşanmayı isteyen kişiden, hem boşanılacak kişiden ve hem de boşanma eyleminin 

kendisinden bağımsız olarak var olduğuna göre yaratmanın ertelenmesi de Tanrı’dan 

bağımsız bir illete göre mana kazanabilir. Tanrı’dan bağımsız bir değişkenin veya illetin 

varlığı da kusursuz bir Tanrılığa yakışmayacaktır. Aynı şekilde günlük alışkanlıklarımıza göre 

bizler, irade ettiğimiz ve yapılması yönünde karar verdiğimiz bir eylemi ancak bir maniaya 

bağlı olarak ertelemekteyiz. Tanrı’da da bir şeyin yapılmasıyla ilgili kadîm bir kuvvet ve 
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irade, buna yönelik bir bilgi mevcut olduğu halde, bu şeyin yapılmasının ertelenmekte oluşu 

ancak bir engel ile açıklanabilir. Sonuç olarak, beklenen hiçbir şey kalmaksızın bütün şartları 

tamam olan bir gerektiricinin mevcudiyetinden söz etmekte, bununla birlikte gerekli olanın 

ertelendiğini ve başlangıcına insan hayalinin ulaşamayacağı bir yaratma sürecinin mevcut 

olduğunu söylemekteyiz. Bu yaratma eylemi, anlayamayacağımız uzunluktaki kozmik bir 

yokluk süresinden sonra ansızın başlamaktadır. Bu başlamanın herhangi bir şekilde bir 

değişmeye veya yenilenmeye dayanmadığını, üstelik bunun bir nedeninin de bulunmadığını 

söylediğimizde bu akıl açısından muhal olmayacak mıdır? Böyle bir görüş her halükarda bir 

imkânsızı mümkünmüş gibi göstermeye çalışmaktadır.579 

Gazzâlî, bütün bu itirazları İbn Sînâ’nın fikirlerinden hareketle üretmektedir. Hem İbn 

Sînâ hem de Aristotelesçi doğa bilimini benimseyen diğer filozoflar, nedensellik (illiyet) 

ilkesini akıl yürütmelerinin merkezinde bulundurmakta ve daima bu ilkeye göre 

düşünmektedirler. Gazzâlî’nin filozoflar adına ürettiği itiraz da bu ilkenin olağan bir 

uygulamasını yansıtmaktadır. Gazzâlî, tartışmanın bu kısmında yalnız kalmaktadır. Çünkü 

daha önce kıdem-i âlem karşıtı olduklarını belirttiğimiz Yahya en-Nahvî ve Kindî’ye dayanan 

itirazlardan bu hususla ilgili olarak Gazzâlî’ye destek olabilecek herhangi bir şey 

aktarılmamıştır. Ömer Türker, Cüveynî’nin ahvâl nazariyesini terk ettikten sonra İlâhî illiyet 

kabulünü de bıraktığını belirtmektedir.580 Fakat Cüveynî’nin bu yeni durumda kadîmin 

hudûslara nasıl müdahale ettiği konusunda felsefi bir izahı kalmamaktadır. Bu nedenle 

Gazzâlî de buradan itibaren temelde Cüveynî’nin bu yeni durumunu devam ettirmekle beraber 

âlemin kıdemine dair tartışmalarda şüpheci bir tutum takınacaktır. Buna yer vermeden önce 

İbn Sînâ’nın ‘illet-malul’ gerekliliği ve söz konusu gerekliliğin ancak bir anda olabileceği 

konusundaki görüşlerine temas etmek yerinde olacaktır. 

Burada belirtmek gerekir ki, İbn Sînâ felsefesinde, illet ile illetli, birisi mevcut 

olduğunda diğeri de muhakkak var olacak şekilde, eşvarlık-anlı ve birbirini istisnasız 

gerektirecek tarzda kabul edilmektedirler. Gazzâlî’nin illiyetle ilgili olarak aktardıkları, 

nakillerin yaratma karşıtı bir görüş olarak gösterilmesi dışında aslına sadıktır. İbn Sînâ, 

günlük yaşamımızdan, biyolojik gerçeklerden ve başka örneklerden söz ederek bu konuyu 

işlemekte; ayrıca İlk İllet olan Tanrı için de aynı şartların söz konusu olduğunu dile 

getirmektedir. Mesela meninin (sperma) illeti olan babayla, bebeğin suretlenmesinin illeti 
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olan meninin hareketleri illet ile malulün sürekli beraber olduklarının bir delilidir. Burada 

insanın meydana gelişinin herbir anındaki ayrıntılarda mutlaka bir illet ve onun malulü 

bulunmaktadır. Bu örnekte illet ile malul arasında herhangi bir cihetten ayrı bulunuş söz 

konusu olmamakta ve biri diğerini takip etmektedir. Aynı bunun gibi, bütün şeylerde geçerli 

olmak üzere, bir şey zâtı gereği bir başka şeyin varlığının sürekli sebebi olduğunda zatı var 

olduğu müddetçe onun sebebi olmaya devam eder.581 Çünkü dışarıdan engelleyici bir şey 

olmadığı ve fâil olan illet bizatihi var olduğu zaman malul de muhakkak var olacaktır. Bunun 

dışında fâil var olup da, kendi zatından dolayı bir neden olmadığı zaman, nedenlinin varlığı 

zikredilen esas nedenin mevcudiyetine değin ertelenecektir. Bu durumda illet ebedi olursa 

malul de ebedi olacaktır. Malulün mevcudiyetindeki gereklilik ve zaman her halükarda illetin 

mevcudiyetine bağlıdır.582 Bu kural, İlk İllet olan Tanrı için de geçerlidir. Şayet Tanrı, 

yaratmanın hudusa geldiği ilk vakti, önceki bir şeyle öncelemişse, bu durumda o şey, 

yaratmanın hudusa gelişiyle birlikte hudusa gelmiştir.583 İlletler bakımından durum olduğu 

gibiyse ve daha önce meydana gelmeyen bir şey de kesinlikle meydana gelmemişse, 

illetlerden meydana gelen şeyin zorunluluğu ve zorunsuzluğu da mevcut olduğu halde 

kalacaktır. Bu durumda hiçbir şeyin yaratıldığını (mükevven) söyleyemeyiz.584 O halde fâilin 

bulunup da onun eyleminin ve meydana gelenin bulunmadığını varsaymak muhaldir.585 Buna 

göre, zatı gereği Zorunlu Varlık, bir illet olarak zatının mevcudiyetinden dolayı âlemin 

varlığını gerektirmektedir ve bu şekilde hiç kimse malul olan âlemin mevcudiyetini O’nun 

varlığından geriye bırakamaz.586 İslâm kelamcılarından Mutezilî olanlar, Tanrı’nın var 

olduğunu; ama âlemin o sırada mevcut olmadığını, sonra İlk İllet’in yaratmaya başladığını ve 

âlemin bu tarzda yaratıldığını söylemektedirler. Bu kesinlikle yanlış bir görüştür ve varlığın 

hallerinin illetlerini reddetmek anlamına gelmektedir. Tanrı ilk anda yaratmıyor idiyse böyle 

kalır ve hiç yaratmazdı, bu durumda yaratma da olmazdı. Oysa âlem vardır ve yaratılmıştır. O 

halde yaratmanın herhangi bir başlangıcı bulunmamaktadır.587 Âlemin yaratılmasında bir 

başlangıcın söz konusu olduğu fikrinde diretenler, bu şekilde Tanrı’yı bütün eylemlerinden 

                                                             
581 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 10-12. 
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uzaklaştırmakta (ta’tîl) olduklarının farkına varamamakta ve aslında Tanrı’nın varlığını inkâr 

etmiş olmaktadırlar.588 

Nedensellik (illiyet) ilkesi ve illet ile malulün birbirini eşvarlık-anlı olarak 

gerektirmeleri durumu günümüzde de tartışılmaya devam eden bir problemdir. Sözgelimi 

çağdaş felsefe yazarlarından Saul A. Kripke, Adlandırma ve Zorunluluk başlığıyla Türkçeye 

çevrilen eserinde, bu konuyu ele almaktadır.589 Gazzâlî’nin birinci delilin en kafa karıştırıcı 

delil olduğunu söylemesi, nedensellik ilkesinin İlâhî yaratmaya uygulanmış olması 

yönündendir. Aristoteles metafiziğinde yeryüzü ve gökyüzü olaylarının meydana gelişinde, 

ayrıca âlemin bir bütün olarak meydana gelişinin arkasında her şeye yayılan bir sebepler 

zincirinin iş başında olduğu ve neden ile nedenli arasındaki ilişkinin zorunlu olduğu 

belirtilmektedir.590 Bu konuda Aristoteles’in ve kendisinden önceki Meşşâîlerin yolundan 

giden İbn Sînâ’nın metafiziğinde de nedensellik (illiyet) ilkesi, tüm akıl yürütmelerin temel 

bir ilkesi durumundadır. Âlemin kıdemi tartışması tek bir kavram veya terimle tartışılmak 

istenilse, kuşkusuz bu kavram veya terim nedensellik (illiyet) olacaktır. Bu nedenle 

Gazzâlî’nin filozoflara verdiği cevap da illiyet ilkesine yoğunlaşmaktadır. Gazzâlî’nin 

filozoflara verdiği cevabın olduğu gibi aktarılmasında fayda vardır: 

Cevap olarak denilir ki: Siz bir şeyin –her ne şey olursa olsun- meydana 

getirilmesine ilişkin ezeli iradenin imkânsızlığını, akli zorunlulukla mı, yoksa akıl 

yürütmeyle mi biliyorsunuz? Sizin mantık dilinizle söyleyecek olursak, bu iki 

terimin birbirine bağlı olduğunu bir orta terimle mi, yoksa orta terim olmaksızın mı 

biliyorsunuz? Şayet bunun orta terimle gerçekleştiğini iddia ediyorsanız –ki bu bir 

akıl yürütme yöntemidir- o zaman bunu açıklamanız gerekir. Eğer zorunlu olarak 

bilindiğini söylüyorsanız, bu durumda, nasıl oluyor da size karşı çıkanlar bu bilgiyi 

sizinle paylaşmıyorlar? Oysa âlemin ezeli bir irade ile yaratılmış olduğuna 

inananların sayısını hiçbir ülke kuşatamaz ve hiçbir sayı belirleyemez. Bunların, 

bildikleri halde inat olsun diye akla karşı gelmeyeceklerinde şüphe yoktur. O halde 

bu durumun imkânsızlığını gösteren kesin kanıtın mantık kurallarına dayandırılması 

gerekir; çünkü anlattıklarınızın hepsinde bir zorlama ve bizim azim ve irademize 

                                                             
588 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 124; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 114; krş. a.mlf., Kitâbü’t-Ta’lîkât, 
s. 374 vd.  
589 Bkz. Saul A. Kripke, Adlandırma ve Zorunluluk; çeviren: Berat Açıl, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005. Bu 
eserde, Kripke’nin 1970 yılında verdiği üç konferans bir araya getirilmiştir ve bu konferanslarda a priori olarak 
kabul edilen bilgisel unsurlar üzerinden olgusal ilişkilendirmelerin zorunlulukla ele alınmasının felsefi güçlükleri 
analiz edilmektedir. ‘Mümkündür ki’ diye başlayan her karşı itirazın masaya yatırıldığı bu konferansların 
muhtevası Adlandırma ve Zorunluluk’tan izlendiğinde, Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesinde ele aldığı pek çok 
problemin, aslında felsefenin kadim ve ilelebet var olacak sorunları arasında bulunduğu görülecektir. 
590 Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzalî Metafiziğinin Karşılaştırılması, s. 62. 
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benzetme söz konusudur. Bu ise yanlıştır. Zira ezeli irade sonradan olan amaçlara 

benzemez; bu konuda kesin delil (burhân) olmaksızın sırf zorlama da yetmez.591 

Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesinde filozoflara yönelttiği en önemli eleştirilerden 

bir tanesi, alıntılanan bu paragrafta dile getirilmiş bulunmaktadır. Hatta birinci felsefi delilin 

en önemli itirazının burası olduğu belirtilebilir. Çünkü Gazzâlî ilk felsefi delilin tahlilinde 

bundan sonra bu itirazın temellendirilmesi için çeşitli örneklere veya karşıt felsefi görüşün 

kusurlarına yoğunlaşacaktır. Burada Gazzâlî, ilk etapta edinilecek izlenimin aksine, aslında 

nedensellik ilkesinin varlığına karşı çıkmamaktadır. Burada reddedilen şey, yeryüzünde ve 

gökyüzünde oluş ve bozuluşun anlaşılmasında önemli olduğu kabul edilen illiyetin bizi 

bağladığı şekilde Tanrı’yı da bağladığının bir ilke olarak kabul edilmesidir. Bu yorumumuza 

Gazzâlî’nin on yedinci meselede tabii illiyeti de inkâr etmiş olduğunun hatırlatılmasıyla karşı 

çıkılabilir. Nitekim tabii gerçeklikte onun her şeyi mümkün gördüğü şeklinde bir yorum 

yapılmıştır.592 Fakat orada Tanrı adına illiyetin varlığını eleştiren Gazzâlî,593 burada daha özel 

bir şeyi problem olarak vaz etmektedir: Bizi bağlayan şartlar Tanrı’yı da bağlamakta mıdır? 

Bunun yanında Gazzâlî, İlahiyatta burhanın mevcudiyetinden söz eden filozoflardan ve özel 

olarak İbn Sînâ’dan bu sorusunun cevabını burhânî bir tarzda talep etmektedir. Böylece 

Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’nin dördüncü mukaddimesinde belirttiği, metafizikte burhânın 

söz konusu olamayacağı itirazını594 burada örneklendirmektedir. Gazzâlî’nin filozofların 

illiyeti bu dünyada gördükleri ve bunu Allah’a uyguladıkları; fakat bu uygulamanın iki farklı 

durum arasında bir çeşit benzerliğin bulunduğunu dile getiren bir orta terimin mevcudiyetini 

gerekli kıldığı tarzındaki itirazı yerindedir. Ayrıca bu orta terimin varlığının burhânî bir tarzda 

ortaya konulması gereğini dile getirmekle de filozoflarla ortak bir dilden konuşmuş 

olmaktadır. Çünkü burada hakkında bilgi edinilmesi amaçlanan Tanrı’nın düşünülebilir 

olmadığı kabul edilen sıfatlarına dair bir akıl yürütmede bulunulmakta ve bu akıl yürütmenin 

hareket noktasını da düşünülebilir hâdiseler teşkil etmektedir. 

İbn Sînâ da aslında yaratmaya ilişkin görüşlerinde İslâm kelamcılarının yoğunlukla 

kullandıkları “el-kıyâs bi’ş-şâhid ale’l-gâib” (görünene bakarak görünmeyen hakkında 

istidlalde bulunma) yöntemine595 benzer bir yöntemi benimsemektedir. Fakat Cüveynî’nin bu 

                                                             
591 Gazzâlî, FT (TF), s. 19. 
592 Carol Lucille Bargeron, ‘The Cöncept of Causality in Abû Hâmid Muhammad al-Ghazâlî’s Tahâfût al-
Falâsifah’, Basılmamış Doktora Tezi, The University of Wisconsin-Madison, 1978, s. 364. 
593 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 166 vd. 
594 Gazzâlî, FT (TF), s. 11. 
595 Bkz. el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, s. 45-47. 
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yöntemi eleştirerek terk etmiş olması,596 Gazzâlî’nin de bu yönteme soğuk bakmasına neden 

olmuş görünmektedir. Bununla beraber hem Gazzâlî’de ve diğer İslâm kelamcılarında, hem 

de İbn Sînâ’da bulunan tenzih anlayışının, yani Allah’ın sıfatlarının insanlarınkinden ve başka 

yaratılmışlarınkinden mutlaka farklı olması gerektiği (muhâlefetün li’l-havâdis) ilkesinin de 

kimi zaman insana bakarak Allah hakkında hüküm vermeyi intaç ettirebileceği belirtilmelidir. 

Gazzâlî bu itirazından sonra yine felsefi bir karşı itiraza yer vermekte, sonra karşılıklı 

itirazlarla âlemin kıdemi tartışması devam etmektedir. Filozoflar, bütün şartları tamam olan 

mûcibin, mûceb bulunmaksızın mevcut olmasının mümkün olmadığını ve bunun olabileceği 

kanaatinde olanın da aklın kurallarıyla ters düştüğünü biz aklın zorunluluğuyla bilebiliriz 

diyerek bir itirazda bulunabilirler. Çünkü bu durumda Tanrı’nın gerektiriciliği bir medâr 

olmaksızın mevcut olmakta; fakat bu mevcudiyetin sebebinden de söz edilememektedir. Oysa 

hem Tanrı’nın evsafının bir hikmeti bulunmalıdır, hem de bir etki (mûcib) varsa edilginin 

(mûceb) bulunmayışı hangi akli ilkeye göre izah edilebilecektir? Bu muhtemel felsefi itirazı 

Gazzâlî, muarızlarının ilm-i İlâhî, göksel küreler ve hâdis nefislerin sayıları hakkındaki görüş 

ayrılıklarını delil getirerek cevaplamaktadır. Buna göre, İlâhî zâtın değişmeksizin hudûsa 

gelmiş varlıkları nasıl bildiğini cevaplandıramayan filozoflar, burada hangi akli zorunluluktan 

söz etmektedirler? Gazzâlî’nin aktarımına göre felâsifenin bir kısmı, Tanrı’nın kendi zâtında 

bir değişme ve çokluk meydana gelmeksizin küllileri bildiğini, bir kısmı ise O’nun sadece 

kendini bildiğini söylemekte; ama bir kısım filozoflar da bu durumda Tanrı’nın kendi 

yarattıklarını bilemeyecek kadar âciz olduğu itirazında bulunmaktadırlar. Yani eğer illiyet 

ilkesi istisnasız işletiliyorsa bu durumda ya Tanrı sonradan olanları bilemez, ya da sonradan 

olanlar ancak yenilenerek bilinebilir. Tanrı’nın sadece kendini bilmesi, O’nu var ettiklerinden 

daha tali bir konuma iter ve kimse Tanrı’nın kusursuzluğundan söz edemez. Bu durumda 

O’nun değişmemesinden önce bilgisizliği bir eksiklik olur. İkinci durumda ise, Tanrı 

sonradan olanları (hâdis) ancak değişerek ve yenilenerek bilebilir. Bu takdirde Tanrı’daki 

değişim ve çokluğa itiraz eden felsefi görüşlerin, başlangıçlı yaratma görüşüne itiraz 

etmemeleri gerekir. Her iki farklı felsefi tasavvurda da illiyet ilkesinin Tanrı’ya 

uyarlanmasında içinden çıkılamaz bir müşkil meydana gelmektedir. İslâm kelamcılarının 

illiyetle olan sıkıntıları onlara has olmayıp aynı durum bu örnekte felâsife için de geçerli 

olmaktadır. Bu durumda Tanrı’da illiyetin uygulanmasına karşı çıkan Gazzâlî ve İslâm 

                                                             
596 Bkz. Ömer Türker, ‘Bir Tümdengelim Olarak Şâhitle Gâibe İstidlal Yöntemi ve Cüveynî’nin Bu Yönteme 
Yönelttiği Eleştiriler’, İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı 18, 2007, s. 1-25, özellikle s. 14 vd. 
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kelamcılarının değil, illiyetin akli ve evrensel bir ilke olduğunu söyleyerek itirazda bulunan 

felâsifenin bir çelişki içinde bulunması gerekmektedir. Filozoflar bu çelişkiyi, akl, âkil ve 

ma’kûl (akıl, akleden ve akledilen) üçlüsünün birliğini savunarak ve bunu temellendirmeye 

çabalayarak da halledemezler; çünkü bu argüman müşkilin derinliğini daha da artırır. İlliyet 

bu görüşe karşı daha kolay işletilebilir. O halde imkânsızlıklar veya muhal olanlar konusunda 

kimin görüşü daha güç bir durumdadır, felâsifenin mi, yoksa başlangıçlı yaratma görüşünün 

mü?597 Gazzâlî, ilm-i ilâhî misalinden sonra bu defa göksel kürelerin hareketleri ve bu 

hareketler arasındaki oranlamayı örnek getirerek ikinci bir itiraz geliştirmektedir. 

Filozofların bir kısmı âlemin kadîm olduğunu savunurlarken onlara itirazda bulunan 

başka bir kısım filozof da, bunun muhal olduğunu; çünkü bu görüşün feleğin dönüşlerinin 

adedinin sonsuz ve birimlerinin sınırsız olduğunu ispatlamaya yol açacağını, oysa bu 

hareketlerin kendi aralarında dörtte bir ve altıda bir gibi çeşitli şekillerde oranlandırılarak 

manalandırıldığını dile getirmektedirler. Güneş dönüşünü bir yılda, Zühâl (Satürn) ise otuz 

yılda tamamlıyor ve bunlar arasında onda üçlük gibi bir nispet söz konusu olabiliyorsa, 

sonsuz öncesizliğe (kadîm) erişen hareketler arasındaki bu belirlemeler hangi kıstasa göre 

yapılmaktadır? Güneşin bir gün ve bir gecede tamamladığı kendi dönüşünün sayısı sonsuz 

olacağı gibi, dönüşlerini otuz altı bin yılda tamamlayan yıldızların dönüşleri de sonsuz 

olacaktır. Böyle bir hesaplamanın imkânsız olduğunu söyleyerek filozoflara karşı çıkan 

birinin bu itirazıyla illet-malul birlikteliğine dayanarak itirazda bulunan filozofların itirazı 

arasında nasıl bir fark kalmaktadır? Üstelik bu dönüşlerin adedinin tek sayıyla mı yoksa çift 

sayıyla mı ifade edildiği sorulacak olur da, âlemin kadîm olduğunu savunan felâsife buna, “ne 

çift, ne tek” veya “sadece çift” veya “sadece tek” ya da “hem çift hem tek” veyahutta “çifttir 

bir sayı vasıtasıyla tek olur” gibi çeşitli cevaplardan birini verirse, bu takdirde hem bu 

adetlerin nasıl belirlendiği, hem de neden özellikle çift veya tek olduğu sorulduğunda buna 

nasıl bir cevap verilebilecektir? Burada zamanın bir başlangıca sahip olduğunu ve bu 

başlangıçtan şimdiye değin tüm hareketlerin ve bu zamanın hesaplanabilmiş olduğunu farz 

etmeksizin böyle bir belirlemede bulunabilir miyiz? Çünkü hesap ve nispette bulunma 

hadisesi, ancak mahdut bir veriye göre manalandırılabilir. Oysa felâsife âlemin kadîm olduğu 

görüşünde diretmektedir. Bununla beraber aynı felâsife bu hesap ve oranlamalardan söz 

etmektedir. Bu bir çeşit çelişki değil midir? Şayet geçmiş dönüşlerin artık mevcut olmadığı 

söylenerek tekrar bir itirazda bulunulursa, bu takdirde sayının ya tek ya da çift olduğunun, 

                                                             
597 Gazzâlî, FT (TF), s. 19-20. 
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dolayısıyla her hesaplamanın ve oranlamanın ya çift veya tek olacağının, ayrıca küresel 

hareketlerde bir başlangıcın tayin edilmesinin gerekeceğinin yoksa bir sınırlılığın tayin 

edilemeyeceğinin kabul edilmesi gerekir. Eğer geçmiş dönüşler belirlenemediği halde göksel 

kürelerin mahdut hareketleri arasında oranlamalar yapılabiliyorsa, zamanın başlangıcı tayin 

edilemediği halde belirli bir bekleme süresinden sonra evrenin var edilmiş olmasının da akla 

aykırı olmadığının kabul edilmesi gerekir.598 

Gazzâlî, ilm-i ilâhînin keyfiyeti ve feleklerin dönüşlerinin mahdut nispetleri gibi iki 

itirazla yetinmeyip buradan sonra bir de hâdis nefislerin mahdut olup olmadığını bir itiraz 

kıstası olarak tartışmaya dâhil etmektedir. Fakat ona yer vermeden önce, Gazzâlî’nin mevcut 

itirazlarının İbn Sînâ’nın görüşleriyle mukayeseli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca Gazzâlî’nin, göksel kürelerin dönüşlerinin hesaplanabiliyor oluşunun, âlemin kadîm 

olduğu yolundaki felsefi görüşe bir itiraz olarak öne sürülebildiğine ilişkin felâsife 

içerisindeki muarızlara (husûmikum) göndermede bulunuyorken, buradaki kastının, Yahya 

en-Nahvî ve onun takipçileri olduğunun bir kez daha hatırlatılması gerekmektedir. Daha önce 

âlemin kıdemi meselesinin felsefi kaynakları başlığı altında tayin ettiğimiz şekilde (yukarıda 

Yahya en-Nahvî’nin “2.3.” delili), buradaki itiraz, Yahya en-Nahvî’nin “sonlu cisim, sonlu 

âlem, sonlu zaman” terkiplerine bağlı olarak Gazzâlî’den önce ürettiği bir argümana 

dayanmaktadır. Burada Yahya en-Nahvî ve onun yolundan gidenler, feleklerin dönüşlerindeki 

hesaplamanın ve bu dönüşlerin kendileri arasındaki oranlamaların, geçmişe dönük olarak 

zamanın mahdut olduğunun bir delili olduğunu, dolayısıyla evrenin sonsuz bir önceliğe 

(eternity/kıdem) hiçbir şekilde erişemeyeceğini ve böylelikle âlemin kesinlikle bir başlangıca 

ve yaratılışa (generation/hudûs) sahip olduğunun kabul edilmesi gerektiğini 

belirtmektedirler.599 Gazzâlî bu felsefi itiraza, “sizin muarızınız olanlar” (husûmikum) 

şeklinde yer vererek, aslında Yahya en-Nahvî’ye işarette bulunmaktadır. Şimdi Gazzâlî’nin 

itirazlarının İbn Sînâ’nın görüşleriyle mukayeseli tahliline yer vererek bundan sonra hâdis 

nefisler itirazına geçebiliriz. 

İbn Sînâ açısından bu itirazların, biri yöntembilim diğeri felsefi görüşler bakımından 

iki önemli veçhesi bulunmaktadır. Tartışmanın yöntembilim kısmı göz ardı edildiğinde İbn 

Sînâ’nın kendi görüşlerine haksızlık edilmiş olacağı için buna da temas etme zaruretimiz 

                                                             
598 Gazzâlî, FT (TF), s. 20-21. 
599 Bkz. Davidson, ‘John Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation’, s. 361, 
363. 
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doğmaktadır. Burada önce İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhi görüşlerine kısaca değinmemiz, ardından 

da tartışmanın yöntembilim veçhesine işarette bulunarak hem ilm-i ilâhî hem de feleklerin 

dönüşlerinin mahdut olup olmamasına bağlanan itirazın tahlil edilmesi münasip olacaktır. 

İbn Sînâ’nın felsefi yorumu açısından İlâhî vasıflar, ancak Tanrı’nın sonradan olanlara 

benzememesi ilkesiyle temellendirilebilir. Bunun dışında O’nun vasıflarına özel olarak 

işarette bulunmanın başka bir yolu bulunmamaktadır. Bu ilkeye göre, O, sonradan olanları 

(havâdis) bilmektedir; fakat bu durum, O’nun varlığında herhangi bir değişiklik meydana 

getirmeksizin aslında hep bir ve aynı olan bir varoluş anında meydana gelmekte ve 

dolayısıyla kusursuz bir İlâhî ilkesine sadakatle bağlı kalmamızı ihlal etmemektedir. Bu 

nedenle O’nun maddeden ayrık olduğu ve maddeye ilişenleri akletmesinin bizimkine benzer 

bir şekilde cereyan etmediği belirtilir. Bu nedenle Tanrı’ya sırf akıl denilir ve O’nun en temel 

özelliğinin akletmek olduğu söylenilir. Ayrıca her şeyin ilkesi olan Tanrı, bilen olduğu için 

bizzat akleden (âkil), bilinen olduğu (ma’kûl) için de bizzat akledilendir. Söz konusu üç 

özellik O’nun zâtında herhangi bir çokluğa neden olmaz. Tanrı’nın evsafına bu şekilde 

işarette bulunmamız, İlk’in sıfatlarını olumsuzlamaya yöneliktir ve biz, O’nun herhangi bir 

ortağının ve benzerinin bulunmadığını ifade etmeye çabalarız.600 Tanrı’nın bu şekilde bizzat 

akl, âkil ve ma’kûl olarak isimlendirilmesi, ayrıca O’nun hâdislere benzemeyen bir tarzda her 

şeyi bilebildiği görüşü, İbn Sînâ’nın temel bütün eserlerine yayılmış olan bir isimlendirme ve 

görüştür.601 İbn Sînâ, sonradan olanların (havâdis) Tanrı tarafından bilinebilir olduğunu 

göstermek üzere Kitâbü’t-Ta’lîkât adlı eserinde, iki farklı yerde dua olgusunu ele alır ve 

kişinin yaptığı duayı Allah’ın bildiği ve kuluna bir karşılık verdiğini bildirir. Buna göre, 

duanın öznesi kuldur ve duayı işitmek de ona karşılık vermek de birer edilgidir (münfail). 

Fakat Tanrı için durum böyle değildir. İbn Sînâ burada Tanrı’nın bize göre geçmiş görünen ve 

hep aynı olan bilgisinin bu duayı önceden kuşattığını, burada sebeplerle dua arasında bir 

onaylamanın (muvâfakat) meydana geldiğini, dolayısıyla bunun da bir etki ve edilgi ilişkisi 

olarak Tanrı’da bir etkilenmeye ve değişmeye neden olmadığını belirtir.602 Fakat burada İbn 

Sînâ’nın yaptığı izahın, illiyet ilkesinin gerekleriyle duanın kabulünü sağlayan eşzamanlı 

mütekabiliyet arasında meydana gelen çelişkiyi yeterince halledemediğine işaret etmek 

                                                             
600 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 462-463; a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 102. 
601 Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 165-169; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 2, 
s. 99-100; a. mlf., Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 462-464. Ayrıca bu konunun detaylı bir şekilde ele alındığı iki kaynak 
için bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 145-164; Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik 
Bilginin İmkânı Sorunu, s. 94-103. 
602 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 408, 450-451. 
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gerekmektedir. Çünkü İbn Sînâ’nın görüşü açısından Tanrı’nın değişmediğini göstermek 

üzere, hep ve bir anda meydana gelen her şey yaklaşımının neden olduğu müşkil, Gazzâlî’nin 

İlâhî olanı illiyet ilkesinden arındırarak anlama teklifinin neden olduğu probleme nispetle 

daha ciddi felsefi güçlükler doğurmaktadır. Bu durumun farkında olan Gazzâlî, hem burada 

âlemin kıdemi meselesinde İbn Sînâ’yı sıkıştırmaya çalışmakta, hem de daha sonra on üçüncü 

meselede bu konuyu açıkça muarızı aleyhine kullanmaya çalışmaktadır.603 Nitekim İbn 

Sînâ’nın burada Tanrı’ya biçtiği karmaşık konumun sudur nazariyesiyle olan ilişkisini Ahmet 

Arslan, “monist panteizm” nitelemesiyle isimlendirmekte, burada oluşun tamamının da 

zorunluluğa indirgendiğine işarette bulunmaktadır.604  

Burada bir diğer müşkil de, burhânî bir istidlâli kullandıklarını öne süren felâsife 

arasındaki görüş farklılıklarıdır. Akla dayanan kesin argümanların sonuçlarının hep aynı 

olması gereğine istinaden Gazzâlî, felâsife arasında Tanrı’nın bilgisi konusunda varit olan  

görüş farklılıklarına yoğunlaşmaktadır. Daha sonra on birinci meselede, Tanrı’nın sadece 

kendini mi yoksa aynı zamanda başkalarını da mı bildiği sorusu, felâsife arasındaki farklı 

cevaplandırılma cihetleri gözetilerek İbn Sînâ’nın aleyhine bir argüman olarak kullanılacak ve 

Aristoteles ile Fârâbî’nin görüşlerine göre bu filozofun Tanrı’nın bilgisi yorumunda neden 

yalnız kaldığı sorulacaktır.605 Çünkü gerçekten de Aristoteles’e göre Tanrı sadece kendini 

düşünmekte ve bilmekte, Fârâbî de bu görüşe, Tanrı’nın bu tarzda her şeyi biliyor olduğunu 

eklemektedir.606 Tanrı’nın başkalarını da zâtına has bir tarzda bildiğini öne süren ve bunu 

temellendirmeye çalışan başka filozoflar olmakla beraber, bu konuyu etraflıca ele almış olan 

kişi İbn Sînâ’dır.607 Bu nedenle Gazzâlî, doğrudan doğruya İbn Sînâ’nın felsefi görüşlerinden 

hareket etmektedir. Çünkü bu konunun en müşkil cihetleriyle beraber ele alındığı yer İbn Sînâ 

metafiziğidir. Bu nedenle Gazzâlî, sonraki paragraflarda muhdes nefislerin adediyle ilgili bir 

problemi de İbn Sînâ felsefesinden üreterek bu meseledeki tartışmalara ekleyecektir. 

Gazzâlî’nin, felâsifenin illet-malul birlikteliğine istinaden yaptığı itirazlara karşı 

geliştirdiği argümanlardan biri de feleklerin devir sayıları ve bu devir sayıları arasındaki 

nispetlerin mahdut olmasıdır. Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, yukarıda da belirlendiği şekilde bu 

                                                             
603 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 134 vd. 
604 Ahmet Arslan, ‘Kemâl Paşazâde’nin Felsefî Görüşleri’, İslâm Felsefesi Üzerine içinde, s. 248. Ahmet 
Arslan’ın söz konusu nitelendirmesini isabetli bulmamakla beraber meselemiz açısından anılmaya değer 
buluyoruz. 
605 Gazzâlî, FT (TF), s. 128-130. 
606 Bkz. Aristoteles, Metafizik, s. 518-522; Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 47-48. 
607 Bkz. Fârâbî, ‘Fusûsü’l-Medenî’, Fârâbî’nin İki Eseri içinde, s. 117-119; krş. Gazzâlî, FT (TF), s. 125 vd. 
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argümanda Yahya en-Nahvî’ye dayanmakta ve filozofların hasımları olarak bu filozofun karşı 

delillerine bilfiil işarette bulunmaktadır. Güneşin, satürnün ve başka semavi kürelerin dönüş 

sayılarının hesaplanabiliyor olması, ayrıca feleklerin bu dönüş sayılarının birbirlerine 

oranlanabilecek tarzda sınırlı olması, geriye dönük olarak zamanın bir başlangıcının farz 

edildiğinin bir kanıtı olarak kullanılmaktadır. Çünkü Yahya en-Nahvî’ye göre, zamanın bir 

başlangıcının bulunmaması, hem bu zamanı ölçen semavi dairevi hareketlerin geçmiş 

sonsuzluğuna delalet eder hem de bu şekilde tayin edildiği takdirde geçmişten hiç kimse 

buraya gelemez ve aslında hiç kimse var olamaz.608 Fakat âlemin kıdemi meselesinde bu karşı 

delil felsefi muarızların görüşlerini çürütmek için yeterli midir? Bu karşı argümanda bir takım 

noktaların birbirinden tefrik edilmesi icap etmektedir. İlk olarak, geçmiş tüm hareketlerin 

miktarı olarak zamanın ezelî olması, gerçekten de semavi kürelerin ebedi bir geçmişten 

şimdiye değin hareketli olmalarını gerektirmektedir. Çünkü Proclus’un beşinci deliline göre, 

semâ ve zaman beraberdir, ayrıca altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu delillerin mucebine 

istinaden âlem ve semâ daima ilk halindeki gibi mevcut olmaya devam etmektedir.609 O halde 

bu muhalif argüman Proclus için kayda değerdir. İbn Sînâ cihetinden bakıldığında ise semâvî 

kürelerin ezelî hareketleri, âlemin kıdemi görüşü aleyhine bağlayıcı bir argüman olabilir mi, 

bunu biraz incelemek gerekmektedir. 

İbn Sînâ, buradaki misale özel olarak Kitâbü’ş-Şifâ Oluş ve Bozuluş (el-Kevn ve’l-

Fesâd) kitabının sonunda yer vermektedir. İbn Sînâ’ya göre, semâvî kürelerin devir 

adetlerinin hesaplanabiliyor oluşu ve bu farklı devir adetlerinin arasında bir nispetten 

bahsedilebilmesi, ancak bunların tamamını sayan bir sayının mevcut olmasıyla mümkündür. 

Örnek olarak müşterek hesaplanan devirlerden bir tanesinin sayısı beş, bir diğerininki yedi ve 

üçüncüsününkü de on ise, bunları sayan ortak sayı ancak bunların ortak katı olan yetmiş gibi 

bir sayı olabilir. Başka türlü felekler, mahdut devirlerin ardından bir araya gelemezler.610 İbn 

Sînâ’daki bu izah göz önünde bulundurulduğunda, Yahya en-Nahvî’nin karşı delili onu da 

bağlamaktadır. Çünkü eğer müşterek bir sayı tüm devirleri sayan bir adet ise, semâvî kürelere 

ait bir ilk başlangıç anı farz edilmeksizin böyle bir adetten/sayıdan söz edemeyiz. Bunun 

nedeni, Yahya en-Nahvî’nin işaret ettiği şekilde, sonsuz geçmişten bugüne hiçbir mahdutun 

mevzubahis olamamasıdır. Fakat İbn Sînâ’nın görüşleri açısından durum bu kadar basit 

                                                             
608 Davidson, ‘John Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation’, s. 366. 
609 Bedevî, ‘Hücecü Biruklis fî Kidemi’l-Âlem’, el-Eflâtûniyye’l-Muhdese inde’l-Arab içinde, s. 38-42. 
610 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Oluş ve Bozuluş (el-Kevn ve’l-Fesâd); çeviren: Muammer İskenderoğlu, İstanbul: 
Litera Yayıncılık, 2008, s. 109. 
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değildir. İbn Sînâ, öncelikle feleklerin benzersiz yaratıldığını (mübde’) ve Yaratıcı’nın (Sâni’) 

âlemi tek bir bütün olarak yetkin bir tarzda var ettiğini söylemektedir.611 Ayrıca ona göre, 

sınırsız bir cisim yoktur, âlem sonludur ve bazı felsefi görüşlerin aksine o, ebedi değildir.612 

İbn Sînâ’nın bu görüşleri cihetinden bakıldığında, Yahya en-Nahvî ve Gazzâlî’nin itirazı bu 

filozofu bağlamamaktadır. Ne var ki bu defa da bu felsefi görüşler ile aynı filozofa ait İlâhî 

varlık vermenin bilfiil kadîm oluşu yorumu arasında bir takım mantıki güçlükler ortaya 

çıkmaktadır. Mesela eğer âlem mahdut olup da ebedi değilse bu takdirde yaratmanın bir 

başlangıcı olduğu görüşüne nasıl karşı çıkacağız? Nitekim Yahya en-Nahvî’nin ilk delili de, 

her yönden sonlu olan bir âlemin bir başlangıca sahip olmasının icabına dairdi.613 O halde İbn 

Sînâ açısından da bu delil kayda değer bulunmalıdır. Yani âlemin kadîm olması, feleklerin 

devir sayılarının sonsuz olmasına yol açmakta ve bu durum da devir sayılarının mahdut 

olması gereğini ihlal etmektedir. 

Gazzâlî’nin argümanına tekrar döndüğümüz takdirde, buradaki istidlâlin muhtevasında 

birbirinden tefrik etmemiz gereken başka noktaların bulunduğunu görürüz. Âlemin ezelî 

olması, söz konusu ezelîliğin bir icabı olarak gerçekten de zamanın ezelî olmasını intaç 

ettirmektedir. Fakat feleklerin devir sayılarının mahdut olmasıyla, zamanın bir başlangıcının 

bulunması gereği arasında farz edildiği türden bir münasebet var mıdır? Ya da başka bir 

ifadeyle, şayet semavi kürelerin hareketlerinde bir başlangıç tayin edilemezse, bu takdirde 

onların devir sayıları da hesaplanamaz mı? Çünkü hem Yahya en-Nahvî hem de Gazzâlî böyle 

bir münasebetin mevcudiyetinden yola çıkmaktadırlar. Günümüzde zaman için bir başlangıç 

tayin edilemediği halde,614 dünyanın güneş çevresindeki dönüşü ve ayın dünya çevresindeki 

dönüşü hesaplanabilmekte ve bu iki dönüş arasında bir oranlama yapılabilmektedir. O halde 

bu iki hususun, yani semavi kürelerin devirlerinin ve zamanın başlangıcının tayin edilmesi 

hadisesiyle bu kürelerin devirlerinin hesaplanabiliyor oluşunun birbirinden tefrik edilmesi 

gerekmektedir. Bunun nedeni, semavi dönüş dediğimiz hadisenin gözle görülebilen mahdut 
                                                             
611 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Sema ve Âlem (es-Semâü ve’l-Âlem); çevirenler: Harun Kuşlu, Muhittin Macit, 
İstanbul: Litera Yayıncılık, 2010,  s. 30, 32, 84. 
612 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Sema ve Âlem, s. 64, 78-79, 82-83. 
613 Ebü’l-Hayr Hasan İbn Süvâr el-Bağdâdî, ‘Fî Enne Delîle Yahyâ en-Nahvî alâ Hadesi’l-Âlem evlâ bi’l-Kabûl 
min Delîli’l-Mütekellimîne Aslen’, el-Eflâtûniyye’l-Muhdese inde’l-Arab içinde, s. 246; Davidon, ‘John 
Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation’, s. 358, 362. 
614 Aslında “big bang” teorisi olarak tanınan “sıcak büyük patlama” kuramının tahmini bir hesabı bulunmaktadır 
ve evrenin yirmi milyar yıl önce oluşmaya başladığı düşünülmektedir. Fakat söz konusu teoride evrenin kozmik 
bir yokluk süresinden sonra oluşmaya başladığına işaret edilmekle birlikte onun yoktan oluştuğu ifade 
edilmemektedir. Bu da mutlak yokluk anından bu yana muayyen bir sürenin hesaplanamamış olması demektir. 
Bkz. Colin A. Ronan, Bilim Tarihi; çevirenler: Ekmeleddin İhsanoğlu, Feza Günergun, Ankara: Tübitak 
Yayınları, 2. Baskı, 2003, s. 584-585; krş. Mason, Bilimler Tarihi, s. 520-532. 
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bir yörüngede meydana geliyor oluşudur. Dairevi olmakla beraber bu yörüngelerde bir 

başlangıç noktası tayin edilerek hesaplama yapılabilir ve bu hesaplamanın yapılabilmesi için 

âlemin ilk mevcudiyetinden bugüne değin ne kadar sürenin geçmiş olduğunu veya dairevi 

hareketlerin bugüne değin mahdut bir miktarının olup olmadığını bilmek gerekmez. 

Dolayısıyla âlemin kadîmliğinin zamanın kadîmliğini ve göksel kürelerin dönüş sayılarının 

sonsuzluğunu gerektireceği istidlali isabetli olmakla beraber zamanın ezelî olması durumunda 

semavi kürelerin devir adetlerinin de hesaplanamayacağının bir itiraz sadedinde öne 

sürülmesi, çürütücü bir argüman olarak görünmemektedir. Fakat hem Proclus için hem de İbn 

Sînâ için bu delilin bir takım mantıki güçlükler yarattığına ve en azından bu iki filozofun 

metafiziklerinde yer alan bazı boşlukları fark etmek için bir imkân temin ettiğine işaret etmek 

gerekmektedir. 

Bu arada yukarıda işarette bulunduğumuz üzere, İbn Sînâ’nın buna benzer çürütme 

teşebbüslerindeki usulüne yer vermemiz gerekmektedir. İbn Sînâ’nın birinci bölümde 

bahsettiğimiz burhânîlik iddialarının daha iyi eleştirilebilmesi için bu usulün gözetilmesi icap 

etmektedir. Çünkü Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’nin ilk mukaddimesinde filozofların dilinden 

konuşacağını taahhüt etmektedir.615 Öncelikle İbn Sînâ, buna benzer tartışmalarda felsefi 

muarızın görüşünde yer alan çelişkilere yoğunlaşılmasının, meselenin halli bakımından 

isabetli bir yol olmadığı ve bir hükmün istinbat edildiği kıyasın çürütülmesiyle (nakdü’l-

kıyâs) bu hükmün de esasında çürütülmüş olduğunun düşünülmesinin yanlış olduğu 

kanaatindedir. Bu filozof, meseleleri tahlil ederken kendisinin bu iki yöntemi 

benimsemeyeceğini taahhüt etmektedir.616 İkinci olarak, İbn Sînâ’ya göre bu tür tartışmalarda 

gayenin, bir bilgiye ulaşmak olması gerekmektedir. Şayet niyet, felsefi muarızın hata ettiği 

yerlerin günyüzüne çıkarılarak, bir bilgiye ulaşılmaksızın sadece bir görüşün gözden 

düşürülmesi olursa, bunu temin etmek o kadar da zor olmaz. Bu gayeye matuf olmak üzere 

bir tartışmacı, mesela muarızının kullandığı bir terimi, onun vaz ettiği manadan farklı bir 

manada kullanarak bir müşkil meydana getirebilir ve muhatap olan kişi, buradaki terminolojik 

karışıklığı fark etmeyerek müşkilin mevcudiyetinden hareketle eleştiren kişinin haklı 

olduğunu vahmedebilir.617 Bir başka örnek yol olarak tartışmacı, tümevarımdan elde edilmiş 

bir felsefi hükmü birçok tikelden birine yansıtıp da söz konusu hükmün ona uygun olmadığını 

gösterek bu hükümden şüphe ettirebilir. Fakat bu tartışmalarda felsefi muarızın görüşünün 
                                                             
615 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 4-5. 
616 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Oluş ve Bozuluş, s. 3, 24. 
617 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Sofistik Deliller; çeviren: Ömer Türker, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006, s. 27-29. 
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gözden düşürülmesi için en etkili yol, kabul edilmiş hükme aykırı bir örnek bularak bu örnek 

etrafında soruların yeniden üretilmesidir. Bazen hükme uygun birçok örnek bulunur ve bu 

örnekler etrafında, talep edilen kabule uygun olarak tüm hüküm iki çelişki arasına yerleştirilir. 

Burada meseleyle ilgili bütün çelişkilerden yola çıkılmaz, iki muhal olarak farz edilen iki 

zıtlık hükmün tartışıldığı örnekler üzerinden bir araya getirilir.618 İbn Sînâ, bu son örnekte, 

ayrıntıların bir görüşün reddedilmesi için incelikle ve bir takım ihtimallerin göz ardı edilerek 

bir araya getirilmesinden söz etmektedir. Bütün bunlar tartışmada galip gelmenin kurallarına 

atıfta bulunmaktadır; ama bu tasvirle İbn Sînâ, kendi usulünün bundan farklı olduğunu vaat 

etmektedir. 

İbn Sînâ’nın meselelerin tahlilinde temas ettiği ayrım, yani tartışmacı üslupla bilgiye 

ulaşmayı gaye edinen üslup arasındaki farklılık, âlemin kıdemi meselesinin tahlili cihetinden 

önemlidir. Belki burada önemli olan bir detay, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’yi zaten bir 

bilgiye ulaşmak gayesiyle değil, felâsifenin ve özel olarak İbn Sînâ’nın gözden düşürülmesi 

için kaleme almış olmasıdır.619 Fakat Gazzâlî’nin felâsifenin görüşleri için öngördüğü 

çürütmeler (tehâfüt, tekdîr, tağbîr, ibtâl), her halükarda bir kıyas yürütme usulünü gerekli 

kıldığı için burada Tehâfütü’l-Felâsife yazarını da bağlayan bir takım kurallar bulunmaktadır. 

İbn Sînâ’nın usul hakkındaki görüşlerinden yukarıda aktarılmış olanları, bu konuda yol 

göstericidir. Buna göre, öncelikle Gazzâlî’nin, Yahya en-Nahvî’ye dayanarak yaptığı itirazın 

bu usule uygun olmadığını belirtmek icap eder. Çünkü bu itirazın tahlilinde tespit edildiği 

gibi, bu itirazda zamanın bir başlangıca sahip olması gereğiyle feleklerin devir sayılarının 

mahdut bir sayıyla tayini vakıası arasında doğrudan bir münasebet bulunmamaktadır. Bu 

bakımdan Proclus’un tersine İbn Sînâ’ya karşı bu itirazın öne sürülmesinin bir manası yoktur. 

Bunun dışında feleklerin devir sayılarının mahdut olması argümanından önce temas edilen 

Tanrı’nın bilgisi meselesi ve aşağıda aktaracağımız muhdes insan nefislerinin mahdut bir 

adedinin mevcut olup olmadığına ilişkin üretilen itiraz yerindedir. Usul cihetinden meseleye 

bir de felâsife ve İbn Sînâ tarafından bakıldığında, bunların da bir takım akli zorlamalarda 

bulunduklarını tespit etmek gerekir. Çünkü Gazzâlî, görünür dünyadan elde edilen illet ve 

malul beraberliğine dair bir öncülün Tanrı’ya nasıl uygulanabildiğini sormakta, bu konuda bir 

orta terim talebinde bulunmaktadır. Nitekim İbn Sînâ da bir takım insani özelliklerin 

Tanrı’nın sıfatlarına uyarlanmasına karşıdır. Filozofumuzda Tanrı’nın her yönden Bir olması 

                                                             
618 İbn Sînâ, a.g.e., s. 53-54. 
619 Gazzâlî, FT (TF), s. 46-47. 
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ilkesi bu gayeye matuftur. Son durumda tartışmanın, Gazzâlî’nin orta terim talebiyle nihayete 

ermesi en uygunudur. Çünkü mevzubahis olan talepten sonra Gazzâlî’nin felâsife adına 

ürettiği karşı argümanlarla, İbn Sînâ’nın eserlerinden bizim bulabildiğimiz tüm argümanlar 

söz konusu tartışmanın bu ayrıntısının bilinçli olarak göz ardı edilmesine ilişkindir. Gazzâlî, 

akli bir ciheti muhafaza ederek, muarızlarının talep edilen orta terimi getirememeleri 

durumunda, kendisinin ve İslâm kelamcılarının İlâhî sıfatlara dair tasavvurlarının en az 

felâsifeninki kadar akla uygun olacağını kabul ettirmek istemektedir. Bu, isabetli bir 

tutumdur. Bu arada Gazzâlî’nin bu şüpheci tavrıyla bir çeşit “delillerin denkliği” (tekâfüü’l-

edille) yaklaşımından hareket ettiğine, oysa bu tavrı sofistlerin bir niteliği olarak gösterdiği 

Mi’yârü’l-İlm adlı eserinde, Bâtınîlerin söz konusu yolu benimsemelerine müsaade 

etmediğine de yer vermek gerekmektedir.620 Tehâfütü’l-Felâsife’de şüpheci bir üsluba sahip 

olan Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm’de Bâtınîlere karşı da, İlâhiyât sahasındaki hakikatlerin 

varlığından söz etmekte ve mesela yakîniyyâta aykırı hususlar bir Nebî’den nakledilse, 

yakîniyyâttan değil de Nebî’den şüphelenilir demektedir.621 Muhatap olunan muarız 

topluluğuna göre değiştirilen şartların varlığı, Gazzâlî’nin muhtelif eserleri bir arada 

değerlendirildiğinde, onun tüm eserlerine şamil istikrarlı bir usulün mevcut olmadığını 

göstermektedir. Tehâfütü’l-Felâsife’nin ve özel olarak âlemin kıdemi meselesiyle “üç 

mesele”de yer alan diğer iki meselenin bu maluliyetlere sahip olduğunun göz önünde 

bulundurulması icap eder. Bunu tespit ettikten sonra Gazzâlî’nin farklı eserleri arasındaki 

çeşitli çelişkilere ayrı ayrı temas edilmesi ihtiyacı da ortadan kalkmaktadır. Meselenin 

mukayeseli tahlili ve gayenin bir bilgiye ulaşma olması konusunda hem Gazzâlî’nin hem de 

İbn Sînâ’nın bir takım maluliyetlerinin bulunduğunun bir kez daha belirtilmesi gerekmektedir. 

Gazzâlî, birinci felsefi delildeki tenakuzların tahlilinde, illet-malul birlikteliği ilkesine 

karşı, Tanrı’nın bilgisi ve feleklerin devir sayılarına ilişkin itirazından sonra bir de insan 

nefislerinin sayıları ve hâdis nefislerin her yönden Bir olması gereken Tanrı ile ilişkilerini bir 

felsefi müşkil olarak zikretmektedir. Gazzâlî, bu itirazında da Yahya en-Nahvî’nin tüm 

cisimlerin ve feleklerin devir sayılarının sonlu olmasıyla ilgili itirazından ilham almaktadır. 

Buna göre Gazzâlî, filozofların ilkeleri gereğince, nitelikçe birbirinden farklı birlerden (âhâd) 

ibaret olan şu andaki varlıkların (mevcûdât hâdira) sayıca sonsuz olmasının imkânsız 

olmadığını söyleyerek, bu varlıklarla kastettiğinin insan nefisleri olduğunu belirtmektedir. 

                                                             
620 Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 161-163. 
621 Gazzâlî, a.g.e., s. 180-182. 
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Ölümle bedenlerinden ayrılan insan nefislerinin sayısı çiftlikle veya teklikle 

nitelendirilememektedir. Nitekim filozoflara göre, kadîm iradeyle hâdis olanlar arasında bir 

münasebet de söz konusu değildir. Kadîm olanla hâdis olan arasında bir ilişkinin 

bulunmaması gerektiği fikri, Aristoteles’in ve İbn Sînâ’nın metafiziksel ilkeleri arasında 

bulunmaktadır. İbn Sînâ’nın görüşüne göre -belki ondan önce Aristoteles de bunu kabul 

etmiştir- insan nefisleri hâdistir. Burada kadîm olan Tanrı ile hâdis olan insan nefisleri 

arasında bir münasebet söz konusu olmadığına göre, âlemin sonsuz geçmişteki varlığından 

şimdiye değin var olan ve mahdut bir adetle ifade edilemeyecek olan bu insan nefislerinin 

Tanrı’nın varlık vermesiyle münasebeti nasıl kurulacaktır? Bu durumda ilkeleriyle tutarlı 

olması beklenen felsefi yorum, aslında bütün hâdis nefislerin Tanrı’dan bağımsız var 

oldukları şeklinde olmalı değil midir? Bu soruya karşı felsefi muarızlar, Eflâtûn’un görüşünün 

doğru olduğunu ve aslında nefislerin bir ve kadîm olup, hudûs ile birçok olduklarını, ölünce 

de bunların tekrar bir olacaklarını söyleyebilirler. Oysa bu bir öncekine göre daha çirkin 

(ekbah ve eşna’) ve kabul edilemez bir itiraz olur. Çünkü Zeyd’in nefsinin Amr’ın nefsinin 

aynı olduğunu; ama bizim bu bir nefsi iki ayrı bedende gördüğümüzü öne sürmek, hem 

İlâhiyâta dair bütün ilkeleri hem de mantıki temellerin kendilerini tartışmaya açacaktır. 

Burada mantık, birin iki veya bin olduğunu söyleyebilmemize imkân verecek kadar elastiki 

ise, Tanrı’nın bir bekleme anından sonra iradesiyle yaratmaya başladığını söylememiz mantık 

açısından daha az kabul edilebilir görünmemelidir. Su diye bildiğimiz mevcutta meydana 

gelebilen bir hadise burada insan nefislerine uygulanamaz. Çünkü su, kanallara ve nehirlere 

ayrılır, sonra denizde bir araya gelir. İnsan nefisleri böyle değildir.622 

Gazzâlî’nin burada ürettiği yeni itirazın muhatabı hala İbn Sînâ’dır. İnsan nefislerinin 

sayısı ve Tanrı’nın tegayyür kabul etmez sıfatlarıyla münasebetine dair bu itiraz, İbn Sînâ’nın 

yanı sıra Eflâtûn’un görüşlerinden hareket eden Yeni Eflâtuncular için de geçerlidir. Yani bu 

itirazlar öncelikle İbn Sînâ’ya, sonra da Proclus’a yöneltilmektedir. Burada Aristoteles’in, İbn 

Sînâ’nın ve Eflâtûn’un isimleri bilfiil zikredilmektedir. Bunun bir nedeni, tabiiyyata ve 

İlâhiyyâta dair temel ilkelerinde Aristoteles’e tabi olan İbn Sînâ’nın, insan nefislerinin 

müstakil mevcudiyetleri konusunda Eflâtûn’un yorumuna katılmasıdır. Çünkü Aristoteles, 

ruhu veya nefsi, organlara sahip olan bir cismin ilk fiili ve yetkinliği olarak tanımlamakta;623 

fakat bedenle nefsi İbn Sînâ gibi iki ayrı cevher olarak kabul eden düalist felsefi tarzı 

                                                             
622 Gazzâlî, FT (TF), s. 21-22. 
623 Ross, Aristoteles, s. 214. 
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reddetmekte, ayrıca ölüm yoluyla bedenlerinden ayrılan ruhların ölümsüzlüklerini teslim 

etmekle beraber bunların keyfiyeti ve akibetleri konusunda bir şey söylememektedir.624 Yeni 

Eflâtûnculara göre ise, öncelikle her varlığın ilkesi Bir’dir ve sonra her mevcut bu Bir’e 

dönmektedir.625 Eflâtûn’un yorumcularına göre ruh, bedenden ayrı ve ondaki hayatın sebebi 

olan bir cevher olup mevcudiyetinin zamanda bir başlangıcı bulunmamaktadır (kadîm) ve 

ölüm yoluyla bedenlerden ayrılan insan nefisleri, bu dünyada yaptıkları iyi veya kötü 

eylemlerin karşılığını bulmak üzere ruh göçüne tabi tutulmaktadırlar.626 İbn Sînâ ise, insan 

nefsinin bedenden ayrı bir cevher olup ölümsüz olduğunu belirtmekte, bu arada onun kadîm 

olmayıp hâdis olduğunu ve çok sayıda olduğunu, Zeyd’in ve Amr’ın nefislerinin kesinlikle 

birbirinden farklı olduğunu söylemekte, ayrıca ruh göçü görüşüne karşı çıkmaktadır.627 İbn 

Sînâ’nın burada Aristoteles ile Eflâtûn arasında mutedil bir noktada bulunduğunu, Gazzâlî’nin 

Yeni-Eflâtûncu bir görüşe dayanarak yapılabilecek felsefi bir itiraz ile de İbn Sînâ’yı 

kastetmediğini söyleyebiliriz. Gazzâlî, İbn Sînâ’dan illet-malul birlikteliğinin bir uygulaması 

olarak kadîm olan Tanrı ile hâdis olan insan nefisleri arasındaki münasebetin izah edilmesini 

talep etmektedir. Çünkü eğer İlâhî varlık vermenin muayyen bir başlangıcı yoksa, bu takdirde 

hem insan nefislerinin sayıca sonsuz olmaları gerekmekte, hem de kadîm olanın herhangi bir 

değişime konu olmaksızın sonsuz sayıdaki hâdis nefisleri var etmesi akla aykırı 

görünmektedir. 

Gazzâlî, kadîm olan Tanrı ile hâdis olan insan nefisleri arasındaki münasebeti 

soruşturduğu bu itirazında yine İbn Sînâ’nın sistemindeki bir boşluktan istifade etmektedir. 

İbn Sînâ’nın herhangi bir eserinde insan nefislerinin sayısının mahdut olup olmadığı ya da bu 

sayının çift mi yoksa tek mi olduğuyla ilgili bir tartışma bulunmadığı gibi bu nefislerin kadîm 

bir varlığın takdiriyle nasıl hudûsa geldiklerine ilişkin ayrıntılı bir izah da bulunmamaktadır. 

İbn Sînâ’ya göre, Tanrı, bu âlemi bilerek ve dileyerek yaratmıştır.628 Âlemin bütününün 

Tanrı’dan varlığa gelişi, O’nun bilgisi veya rızası olmaksızın ve tabii bir yolla olamaz. 

Tanrı’nın varlık verdiği âlemi akletmiş olması zorunludur ve bu akletme sonucunda âlem 

gereklilik yoluyla meydana gelmiştir.629 Fakat Tanrı’nın âleme bu şekilde varlık vermesinin 

                                                             
624 Ross, Aristoteles, s. 210-211. 
625 Bedevî, ‘Kitâbü’r-Revâbi’ li-Eflâtûn Şerhu Ahmed İbnü’l-Hüseyn İbn Cihâr bi-Hitâri li-Sâbit İbn Kurra’, el-
Eflâtûniyyetü’l-Muhdesetü inde’l-Arab içinde, s. 125. 
626 Platon, Timaios, s. 30, 32, 40, 43, 45. Ayrıca Platon’un ruh görüşünün ayrıntıları için bkz. Arslan, İlkçağ 
Felsefe Tarihi 2, s. 361-378. 
627 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 157-159. 
628 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 298. 
629 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 147. 
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ayrıntısına inildiğinde, Tanrı’nın aslında bilfiil yarattığı mevcudun ilk akıl olduğu 

görülmektedir.630 İlk akıl benzersiz akli bir cevher olarak yaratılmakta (ibdâ’), bu ilk akıl 

aracılığıyla da yeni bir akli cevher ve göksel bir cirim varlık kazanmaktadır. Aynı şekilde 

sonraki aklın mevcudiyetinin başlattığı bir silsileyle birçok akıl ve semavi cisim meydana 

gelmekte, sonra yeni bir akıl ve göksel cisim gerekmeyene değin bu varoluş ve varlık verme 

devam etmektedir.631 Madde ve insan nefislerinin mevcudiyetlerinin kaynağı da son akıl olan 

faal aklın varlık vermesidir.632 Buna göre, Tanrı’nın mevcudiyetinin iki ciheti yoktur, O, her 

yönden ve daima Bir’dir. Dolayısıyla Tanrı, doğrudan sadece ilk aklın mevcudiyetinin 

ilkesidir, diğer mevcutların ancak aracılardan sonraki ilkesi konumundadır.633 Böylece hâdis 

nefislerin mevcudiyeti, doğrudan Tanrı’nın varlık vermesi yoluyla değil, faal akıl vasıtasıyla 

diğer akılların varlık vermiş olmaları, bu aracılarla da Tanrı’nın var etmesiyle 

gerçekleşmektedir. Burada hala sıkıntılı görünen felsefi ayrıntı, her yönden kadîm olan 

Tanrı’dan  ve bir yönden kadîm diğer bir yönden hâdis olarak varlığa gelen aracılardan nasıl 

olup da her bakımdan hâdis bir varlığın meydana gelebildiğidir. Çünkü bu izahın neticesinde 

kadîm olan Tanrı’dan aracılar yoluyla, hem malul olmak hem de zaman dâhilinde sonra 

olmak bakımından hâdis bir nefis varlık almakta ve burada devam eden süreçte İlk İlke’ye 

uzanan bir değişimden söz etmek gerekmektedir. Aslında İbn Sînâ’nın, insan nefislerinin 

kadîm olmayıp hâdis oldukları kanaatini benimsemesinin nedeni, ruh göçü (tenâsüh) 

görüşünün temellendirilmesiyle ilgili bütün felsefi yolları kapatmak istemesidir. Nitekim İbn 

Sînâ, Gazzâlî’nin muhtemel bulduğu Eflâtûncu itiraza da bu kapsamda yer vermekte ve bir 

nefsin birçok nefis olup tekrar bir nefse dönmesini reddetmektedir.634 İbn Sînâ, daha sonra 

yirminci meseleye dair bir başlık altında dördüncü bölümde tahlil edilecek olan ruhani meâd 

fikrini de, el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserinde, ruh göçüne muhalif olabilmek için 

benimsemektedir.635 Fakat tenasühe karşı benimsenen hâdis nefisler görüşü, İbn Sînâ 

açısından Gazzâlî’nin dikkatini çeken yukarıdaki gibi bir boşluğa neden olmaktadır. Bu arada 

İbn Sînâ’nın görüşüne göre, Tanrı’nın bir takım aracılar vasıtasıyla olmaksızın doğrudan 

birçok şeyi yaratmasının mümkün olmayışı da, Gazzâlî’nin dikkatini çeken bir diğer konudur. 

Çünkü İbn Sînâ’ya göre gök yüzündeki ve yer yüzündeki her şey, İlk İlâhî fiile ve takdire 

                                                             
630 İbn Sînâ, a.g.e., s. 148. 
631 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 158. 
632 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 151. 
633 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 154. 
634 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 157-159. 
635 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd. 



 

 

152

göre meydana gelmekteyse de, esas olarak yer yüzündeki tüm hudûsları tayin eden ve yöneten 

güçler, semâvî varlıklardır. Her hâdisin bir sebebi bulunmaktadır ve yer yüzündeki hâdislerin 

sebebi semâvî hareketlerdir.636 Bu durumda Gazzâlî’ye göre Allah, gerçek yaratıcı ve yönetici 

olamamaktadır. Tehâfütü’l-Felâsife’nin üçüncü meselesinde bu konu ele alınmakta ve Gazzâlî 

burada, felâsifenin, âlemin sânii olarak Tanrı’ya mecazi bir fonksiyon yüklediğini 

belirtmektedir.637 

Gazzâlî’nin Tanrı’nın bilgisine ilişkin itirazında isabetli, feleklerin devir sayıları 

açısından hatalı olduğunu belirttiğimiz gibi burada da hâdis nefislerin sayıları ve İlâhî varlık 

vermeyle münasebetleri bakımından geliştirdiği itirazda isabetli olduğunu söyleyebiliriz. 

Çünkü bu üç temel örnek üzerinden geliştirilen itirazlardan önce Gazzâlî, tabiiyyâttan elde 

edilmiş ilkelerin Allah’ın sıfatlarına uygulanmasıyla ilgili bir orta terim talebinde bulunmuştu. 

İllet ve malulün sürekli ve zorunlu beraberliklerinin Tanrı’yı da bağlayan bir şart olup 

olmadığına ilişkin bir akli izaha ulaşmak mümkün olmadığından, Gazzâlî’nin bu beklentisi 

cevapsız kalmıştı. İnsan nefislerine dair itirazlardaki isabetin nedeni de hala bu beklentinin 

yerinde olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece Gazzâlî, İbn Sînâ metafiziğinde yer alıp da 

çürütmek amacıyla kullanılmaya elverişli olan bir takım uyuşmazlıkların farkında olduğunu 

göstermiş bulunmaktadır. Bu itirazın haklılığı, âlemin İslâm kelamcılarının açıkladıkları 

şekilde hâdis olduğunu göstermese de filozofların felsefi izahlarında bir takım akli boşlukların 

ve zorlamaların bulunduğunu göstermektedir. Nitekim bu son itirazından sonra Gazzâlî, 

cevapsız kalan orta terim talebini tamamlamak üzere aşağıdaki değerlendirmelerde 

bulunmaktadır: 

Bütün bu anlatılanlardan amacımız, [filozofların], ezeli (kadîm) iradenin sonradan 

olanla (hâdis) ilişkisi hakkındaki inançlarında hasımlarını ancak zorunluluk 

iddiasıyla aciz bıraktıklarını; kendi inançlarına aykırı düşen hususlarda zorunluluğu 

onların aleyhine kullananlardan bir farkları bulunmadığını açıklamaktır. İşte bu, 

içinden çıkılmaz bir meseledir.638 

Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinden alıntılanan bu değerlendirmesinde, hem 

tartışmada benimsediği üslubun neden bu denli şüpheci olduğunun mazeretini beyan 

etmektedir, hem de felâsifenin Allah-âlem münasebetlerine dair görüşlerinin akli açıdan ancak 

başkalarının ve İslâm kelamcılarının görüşleri kadar bağlayıcı olabileceğini dile 

                                                             
636 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Oluş ve Bozuluş, s. 108. 
637 Gazzâlî, FT (TF), s. 60. 
638 Gazzâlî, FT (TF), s. 22. 
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getirmektedir. Çünkü Allah-âlem ilişkilerine dair tüm izahlar, öncelikle bir takım akli 

faraziyelerden yola çıkmaktadır. Bu faraziyelerin kabul edilmediği veya bu faraziyelere 

istinaden ulaşılan hükümlerin birbiriyle çeliştiği durumlarda her görüş sahibi, bir diğerinin 

sistemindeki mantıki tutarsızlıklara veya doğrudan doğruya faraziyelerin kendilerine 

yoğunlaşarak bir diğerinin görüşünü çürütmeye (tehâfüt) çalışmaktadır. İbn Sînâ’nın yukarıda 

aktarılan tartışma usulüne ilişkin görüşlerinin bir devamı niteliğinde olan bu değerlendirmede 

Gazzâlî, aslında hakikate sahip olmak bakımından çeşitli görüşlerin birbirlerinden bir farkları 

olmadığını da kastetmektedir. Bu bakımdan Gazzâlî, yine karşı çıktığı delillerin denkliği 

(tekâfüü’l-edille) halinden hareket etmektedir.  

Gazzâlî’ye göre, İbn Sînâ, kelamcıların yaratma (hudûs) yorumunu eleştirmekte ne 

kadar haklı görülebilirse, İslâm kelamcıları da onun yaratma görüşünü eleştirmekte o kadar 

haklı görülebilir. Allah karşısında her mevcudun hâdis olduğunu farzetmek ne kadar akla 

dayanabilirse, illet ve malul birlikteliği ilkesini Allah’a şamil etmek de o kadar akla 

dayanabilir. Ayrıca İbn Sînâ’nın görüşü cihetinden İslâm kelamcıları ne kadar Allah’ın 

ilahlığını inkâr makamında iseler,639 İslâm kelamcılarının bakış tarzları açısından İbn Sînâ da 

o kadar Allah’ın ilahlığını inkâr makamında mevzubahis edilebilir. Gazzâlî bu şekilde 

felâsifenin ve İbn Sînâ’nın da çürütülebilecek bir takım çıkmazlara sahip olduklarını ve 

hakikatın onlara mal edilmesinin çeşitli sakıncaları bulunduğunu, ayrıca onların Allah-âlem 

münasebetlerine dair görüşlerinde burhânîlik şartlarını taşımadıklarını göstermiş olmaktadır. 

Gazzâlî bu değerlendirmesinin sonunda da, bu işin içinden çıkılmaz bir mesele olduğunu 

söylemektedir. Bununla kastettiği ise, hem delillerin denkliği (tekâfüü’l-edille) yaklaşımıyla 

tüm görüşlerin çürütülebilmesi için uygun bir bağlamın bulunabileceği, hem de çürütmelerde 

işe yarayan bu yolun sonunda insanları faydalı bir bilgiye eriştirmeyeceğidir.  

Gazzâlî’nin bu eleştirel tutumunun arka planının İbn Sînâ’da da bulunduğunu 

belirtmek gerekmektedir. Çünkü İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât adlı eserinin nefs bilgisine 

(ilmü’n-nefs) dair bölümünde, birer insan olarak bizlerin hiçbir mevcudun hakikatini 

bilemeyeceğimizi, en iyi ihtimalle mevcutların nitelikleri (havâss) ve eklentileri 

(a’râd/arazlar) üzerinden edindiğimiz tecrübe unsurlarını birleştirerek bir bilgiye 

ulaşabileceğimizi belirtmektedir. Burada Allah’ın hakikatine dair bir bilgimizin olamayacağı 

                                                             
639 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 114-115. 
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da hatırlatılmaktadır.640 İbn Sînâ’nın bu görüşleri, onun “kadîm” ve “hâdis” tanımlarını, illet 

ve malul birlikteliği ilkesine olan bağlılığını ve İslâm kelamcılarının hudûs görüşlerini 

eleştirerek, geriye dönük başlangıcı tayin edilemeyen bir yaratma görüşünü savunmasını 

manasız kılmamaktadır. Bu filozofun söz konusu görüşleri, bilginin, insan aklı tarafından 

oluşturulmuş, tecrübelerle uyumlu ve faydalı bir muhteva olduğunun belirlenmesi olarak 

anlaşılmalıdır. Nitekim yukarıdaki değerlendirmelerinden anlaşıldığına göre Gazzâlî de 

meseleyi bu tarzda anlamakta; fakat bunu muarızının aleyhine kullanmaktadır. Hakikatle 

bilginin her zaman aynı olmadığına ilişkin bu temel tayin, daha sonra Gazzâlî’yi eleştiren İbn 

Rüşd’ü de etkilemiştir. Bu filozof, Gazzâlî’nin felâsifenin burhânîlik iddialarını çürütmek için 

kaleme aldığı eserde hiçbir şekilde burhânîlik şartlarına uymadığını belirttiği eseri Tehâfütü’t-

Tehâfüt’te, bizim insan olmakla ilgili müşterek hakikatleri bile ancak taklit ve öğrenmeyle 

(ta’lîm) edinebildiğimizi, bu konuda bize rehberlik eden şeyin esasında aklımız olmadığını 

söylemektedir.641 Yani İbn Rüşd’e göre evveliyattan (zarûriyyât) olan bazı konuların kaynağı 

akıl değil, bilakis taklit ve öğrenme, yani geleneğin kendisidir. 

Âlemin kıdemi meselesinin birinci delilinin bundan sonraki felsefi tahlilleri ve 

karşılıklı olarak üretilen cevaplar, bu nazari şüpheciliğin birer uygulaması olarak teşekkül 

edecektir. Bundan sonra İlâhî iradenin mahiyeti, tabii hâdiselerin hudûs tarzlarının ve onların 

tesmiyesinin mahiyeti ve sonra herbir terime yüklenen manaların mahiyeti gibi günümüzde 

‘adlandırma ve zorunluluk’ başlığı altında ele alınan ve daha ziyade postmodern şartlarla 

ilişkilendirilerek tahlil edilen konular sorunlaştırılmaktadır.642 Gazzâlî, birinci felsefi delilin 

tahlili ve çürütülmesinde her bilginin hakikat olmayabileceğini felâsifenin aleyhine olacak 

tarzda tespit etmek isterken, meselenin çeşitlenen müşkillerine temas etmeyi münasip 

görmüştür. Böylece bundan önce ortak bir dil üzerinden seyrediyormuş görünen âlemin 

kıdemi tartışmaları, artık tanımların ve adlandırmaların karşılıklı itirazına yoğunlaşmaktadır. 

İbn Sînâ’nın “kadîm” ve “hâdis” terimlerine verdiği manaların ve Allah-âlem 

                                                             
640 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 105-106. Burada İbn Sînâ’nın değerlendirmeleri şu cümlelerle başlar: “Şeylerin 
hakikatlerini bilmek, insanın gücünü aşar. Biz, şeylerin ancak özelliklerini, gerekliliklerini ve eklenenlerini 
bilebiliriz. Onların her birinin, hakikatlerini gösterecek şekilde, mukavvim ayrımlarını bilme olanağımız yoktur. 
Aksine onların bir takım özellik ve eklentilere sahip şeyler olduklarını bilebiliriz. Dolayısıyla biz ne el-Evvel’in 
hakikatini bilebiliriz, ne de aklın, nefsin, feleğin, ateşin, havanın, suyun veya yeryüzünün… Bu nedenle, şeylerin 
ancak mahiyetlerine ilişkin görüş ayrılıkları olabilir…” 
641 İbn Rüşd, Tehâfütü’t-Tehâfüt, c. II, s. 869. 
642 Günümüzde bu konuda yapılmış değerli çalışmalardan örnek olarak şu kaynaklara müracaat edilebilir: 
Kripke, Adlandırma ve Zorunluluk; a.mlf., Wittgenstein Kurallar ve Özel Dil; çeviren: Berat Açıl, İstanbul: 
Litera Yayıncılık, 2007; John R. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşâsı; çevirenler: Muhittin Macit, Ferruh 
Özpilavcı, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005. 
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münasebetlerinde bir çeşit sürekli yaratmayı savunmasının bundan önce devamlı göz ardı 

edildiğini hatırladığımızda, aslında bundan önce de tartışmak için müşterek bir dilin söz 

konusu olmadığını fark edebiliriz. Fakat bundan sonra iki taraftan her biri, diğerinin tabii 

hâdiselerin nedenleriyle ilgili bağlayıcı bir izah getirmesini talep edecektir. İbn Sînâ’nın tayin 

ettiği üzere, her zaman şeylerin esas hakikatlerine ilişkin bir tartışma yapılamayacağından bu 

defa bunların mahiyetlerine ilişkin tartışmalar başlamaktadır. Tanrı’nın irade sahibi olduğuna 

dair bir önermenin ister istemez insanın mürîd olmasına bakılarak oluşturulturulduğunun bir 

müşkil olarak tartışılması gibi pek çok konu aslında ancak delillerin denkliğinin söz konusu 

olabileceği konular olarak görünmektedir. Yine İbn Sînâ’nın daha önce tayin ettiği gibi, buna 

benzer tartışmalarda gaye zaten bir bilgiye ulaşmak değil, tartışmanın muarız tarafını mağlup 

etmektir. Aynı zamanda bundan önceki argümanların tekrar üretilmiş olduğunun da fark 

edilebildiği bundan sonraki birinci delil tartışmaları bu nedenle daha az yoğunlukla tahlil 

edilecektir. 

Gazzâlî, öncelikle feleklerin devir sayıları ve insan nefislerinin sayılarında bulunması 

gereken sonluluğa ilişkin üretilmiş eleştirilere karşı bir felsefi itiraza, ardından da İlâhî 

iradeye ilişkin bir itiraza yer vererek tartışmayı devam ettirmektedir. Filozoflar bu defa 

Allah’ın yaratma (halk) vasfının sonlu olup olmadığını, ayrıca O’nun yaratmaya başlamadan 

önce beklediği sürenin sonlu olup olmadığını sorarak kendi görüşlerine bir haklılık 

kazandırmaya çalışabilirler. Çünkü eğer Tanrı’nın yaratma kabiliyetinin sonsuzluğu kabul 

edilip de, bekleme süresi sonlu kabul edilirse bu ikisi çelişecektir. Şayet bu sürenin 

sonsuzluğu farz edilirse bu defa da içinde sonsuz imkânların bulunduğu bir sonsuz sürenin bir 

başlangıca varmadan nihayete erdiği nasıl ispat edilebilecektir? Böylece filozoflar bu 

‘sonluluk’ (mütenâhin) kıstasını muarızlarının aleyhine kullanabilirler.643 Gazzâlî, bu itiraza 

yer vererek, Yahya en-Nahvî’nin delillerini eleştirenlere atıfta bulunmuş olmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi ve muhtemelen Gazzâlî’nin atıfta bulunduğu esas kişi Ebû Nasr el-

Fârâbî’dir. Çünkü bu filozof, Proclus’u eleştiren Yahya en-Nahvî’nin delillerini tahlil ederek 

onları çürütmeye çalışan bir eser kaleme almış bulunmaktadır. Fârâbî söz konusu eserinde 

özellikle sonluluk terimi üzerinde yoğunlaşmaktadır.644 Gazzâlî bu itiraza, sürenin ve zamanın 

                                                             
643 Gazzâlî, FT (TF), 22. 
644 Davidson, ‘John Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation’, s. 383. 
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yaratılmış olduklarını (mahlûk); ama bu konudaki ayrıntılı cevabın ikinci felsefi delil tahlil 

edilirken verileceğini söyleyerek cevap vermektedir.645 

Gazzâlî, Tanrı’nın yaratma kudreti ve beklenilen sürenin sonlu olup olmamasıyla ilgili 

bu felsefi itirazdan sonra felâsife adına İlâhî iradenin mahiyetini ve irade teriminin tanımını 

sorunlaştırmaktadır. Buna göre filozoflar, “İlâhî iradeyle ilişkileri bakımından bütün zamanlar 

(evkât) eşittir (mütesâviye), o halde belli bir zamanı önceki ve sonraki zamanlardan ayıran 

nedir? Kaldı ki öncelik (kabliyye) ve sonralığın (ba’diyye) irade edilmiş olması da muhal 

değildir.” şeklinde bir itirazda bulunarak iradenin tanımını talep edebilirler. Gazzâlî bu itiraza, 

iradenin bir şeyi benzerinden tefrik etmeyi sağlayan bir kabiliyet olduğunu söyleyerek ve 

âlemin şu an var olduğu mekânda ve zamanda, İlâhî tefrik kabiliyetiyle var kılındığını 

belirterek cevap vermektedir. Burada kadîm olan Tanrı için ‘niçin’ soruları sürdürülerek, 

yaratılması mümkün olan âlem için bir başlangıcı takdir eden İlâhî iradenin, niçin muayyen 

bir vakti münasip bulduğu sorusu yöneltilebilir. Çünkü eğer İslâm kelamcıları, “kadîm 

hakkında ‘niçin’ sorusu sorulamaz” derlerse bu defa da, âlemin de yaratıcısının bulunmadığı 

görüşüyle bu görüş arasında bir tefrik kıstası bulunamayacaktır. Bunun nedeni, İlâhî iradenin 

âlemi belirli bir anda, belirli bir mekânda ve belirli bir şekilde var etmiş olmasıdır. Bütün bu 

belirlilikleri temin eden İlâhî’nin bu tayinlerle münasebeti izah edilmediğinde, yaratmayı 

inkâr eden görüşle, kelâmcı hudûs görüşü arasında delillerin denkliği söz konusu olmakta ve 

biri diğerinden daha akla uygun görünmemektedir. Gazzâlî’nin bütün bu müşkillere cevabı 

muğlaktır. Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, iradedeki mana vasfının böyle bir şeyi söylemeyi 

gerekli kıldığını belirterek ayrıntılı cevap talebinin önünü kesmekte ve İlâhî iradenin birbirine 

benzer iki şeyden birini tercih etmesinin aklen mümkün olup olmadığı şeklinde dile getirilen 

yeni bir felsefi itirazla, karşıt görüşün delillerin denkliğini kullanmasından kurtulmaya 

çalışmaktadır.646  

İlâhî iradenin niteliğine ve tanımına ilişkin tartışma bundan sonra karşılıklı olarak 

devam etmekte ve tabii hâdiselerin nedenleriyle ilgili yeni bir karşılıklı akli zorlama söz 

konusu olmaktadır. Meselenin burasında kısa bir tahlil yapmamız yerinde olacaktır. Daha 

sonra üçüncü bölümde, on üçüncü meselenin muhtevasını tahlil ettiğimizde ortaya 

koyacağımız gibi, İlâhî iradeyle ilişkileri bakımından tüm zamanların birbirine eşit olduğu 

kabulü İbn Sînâ’nın görüşüdür. Bu filozofa göre, Tanrı’nın sonradan olanları bilmesi, insanın 

                                                             
645 Gazzâlî, FT (TF), 22. 
646 Gazzâlî, FT (TF), s. 22-24. 
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hadiseleri bilmesi tarzında meydana gelmeyip, O’nun zamanlar karşısında sabit bir konumda 

bulunup da, her şeyi bir ve aynı varlık anında bilmesiyle gerçekleşmektedir.647 Böylece İbn 

Sînâ, kendi görüşü bakımından tutarlı bir yerde durmaktadır. Fakat bu durum biri Gazzâlî 

açısından diğeri de bu filozof açısından olmak üzere iki temel müşkil yaratmaktadır. Gazzâlî, 

filozofların delillerinin tenakuzlarını göstermeyi taahhüt ettiğine göre bu iki müşkil de onu 

ilgilendirmektedir. Öncelikle Gazzâlî’yi ilgilendiren müşkil, tüm zamanların İlâhî’nin indinde 

eşit olmasıyla birlikte bekleme süresi anlayışı izah edilemez bir paradoks meydana 

getirmektedir. Bu paradoks, sözgelimi bir nesnenin siyah veya beyaz olmasının hudûsundaki 

İlâhî tayinin neyi gözettiğidir, başka bir kadîm tayini mi, yoksa hudûsun kendisindeki 

bağımsız bir tayini mi? İbn Sînâ açısından müşkil olan durum ise, her şeyin Tanrı için hem 

varolmuş ve hem de bitmiş olduğu gerçeğinin filozofun ilm-i İlâhî yorumundan 

çıkarılabilmesidir. Eğer durum böyle ise, sürekli yaratmaktan bahsetmenin İlâhî açısından 

nasıl bir anlamı kalmaktadır, yani İlâhî için sürekli olan nedir? Nitekim bu müşkili Gazzâlî de 

fark etmekte ve birinci delilin sonunda konuyu sudur nazariyesinin felsefi boşluklarına 

getirmektedir. Her halükarda iki taraf da insani nitelikli hâdiselerden hareket ederek Tanrı 

hakkında tartışmaktadırlar. Fakat bu iki müşkilin cevabı bulunmamaktadır ve her iki taraf bir 

diğerini müşkillerden biriyle çürütmeye çalışmaktadır. 

Gazzâlî, İlâhî iradenin temel vasfının tartışılmasına devam ederken filozoflar adına, 

temyiz kabiliyetinin keyfiyetini bir itiraz konusu olarak tekrarlamaktadır. Filozoflar, burada 

iradenin vasfının insan iradesine benzetildiğini, insanın temyiz kabiliyetinde de bir şeyi 

diğerine tercih etmenin daima bir nedenden kaynaklandığını, oysa böyle bağımsız bir nedenin 

Tanrı için tasavvur edilemeyeceğini söylemektedirler. Onlara göre, bir neden olmaksızın bir 

şeyi diğerinden tefrik ederek tercih etmek hiçbir şekilde düşünülemezdi. Gazzâlî, bu itiraza iki 

şekilde cevap vermektedir. Birincisine göre, filozoflar İlâhî iradenin temyiz kabiliyetinin 

bağımsız bir neden olmaksızın gerçekleşmeyeceğini, O’nun iradesini bizimkine benzeterek 

öne sürmektedirler. Bu itirazlarında onlar, bu benzetmeyi hangi orta terimle 

temellendirmektedirler? Müşterek dilde bir temyiz kabiliyetine bağlı tercih, irade olarak 

isimlendirilmektedir. İsimlendirmelerle ilgili bir tartışma söz konusu olursa, İlâhî olanın 

vasfını ifade etmek üzere sözlükte yer alan bu mana yerine başka bir mana da üretilebilir; ama 

Tanrı’nın tercihlerinin bir sebebe bağlı olarak gerçekleştiği hiçbir şekilde ispat edilemez. 

İkincisi ise, filozofların kendi öğretilerinde de âlemin varlığı izah edilirken, iradenin insanla 

                                                             
647 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 166-167. 
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müşterek olan tanımına başvurulmakta ve “bir şeyi mislinden tefrik etme (tahsîs)” manasına 

dayanılarak, bir gerektirici sebebe istinaden âlemin mevcut haliyle var olduğu belirtilmiştir. O 

halde iki tarafın da kabul ettiği müşterek bir mana ve terim bulunmaktadır. Buna göre İlâhî 

iradenin yaratma için muayyen bir vakti tercih edebileceğinin kabul edilmesi 

gerekmektedir.648 

Gazzâlî’nin cevabına karşı geliştirilen yeni bir felsefi itirazda, tabii hadiselerin mevcut 

düzenliliğinde bulunan sebep talebi ile Tanrı’nın iradesinin taalluk ettiği düzenlilikte yer alan 

sebep ihtiyacı birbirinden ayrıştırılmaktadır. Filozoflar, âlemin dört bir yanına yayılmış 

düzenliliğin sebeplerinin tabiatın kendi işleyişinden çıkarılabileceğini, oysa Tanrı’nın 

iradesiyle belirlenmiş bir vakte denk gelen İlâhî yaratmanın sebebinin neye dayanarak izah 

edileceğini sorabilirler. Göksel hareketler ve yer yüzündeki hadiseler bir takım hikmetlerle 

meydana gelmektedir; ama bunlar gözlemlenerek bu hikmetlerin inceliklerine ulaşılabilir. 

Nitekim âlemin olduğundan daha büyük veya daha küçük olması ya da tabiatın kendi dâhili 

işleyişinin mevcut olduğu halden başka türlü olması mümkün değildir ve başka türlüsü nizamı 

tehdit eder. Bu böyle anlaşılabiliyorken Tanrı’nın iradesindeki hikmet nasıl anlaşılacaktır? Bu 

konuda zamanlar sorulursa, zamanların (ahvâl) birbirine benzediğini bilmekteyiz. Âlem 

yaratılmadan bir an önce veya bir an sonra yaratılsaydı diyerek kurulacak bir kıyas her 

bakımdan muhal olacaktır.649 

Gazzâlî’nin burada yeniden ürettiği felsefi itiraz, İbn Sînâ felsefesine dayanılarak 

üretilmiş bir itirazdır. Buna göre İbn Sînâ, tıpkı Eflâtûn’un âlemin varlığını İlâhî cömertlikle 

ve Aristoteles’in de İlâhî aşkla izah etmeye çalışması gibi,650 Tanrı’nın âlemi var edişinin 

ancak insanların vasıflarına benzemeyen mahza iyilik ve cömertlikle (cûd) izah 

edilebileceğini; bu arada âlemin mümkün en iyi tarzda ve surette yaratıldığını, bu âlemden 

daha mükemmelinin hiçbir şekilde düşünülemeyeceğini ifade etmektedir.651 Yaratılmış veya 

var kılınmış âlemin mevcut hali için durum böyle olmakla beraber onun varlığından önceki 

bir zamana ait, “daha önce” veya “daha sonra” gibi bir kıstası gözeterek İlâhî varlık vermenin 

en uygun vaktinden bahsetmek, İbn Sînâ metafiziği açısından muhaldir. Çünkü bu filozofa 

göre, Tanrısal inayetin temel vasfı zaten daima en iyi ve mükemmelin var kılınmasıdır ve bu 
                                                             
648 Gazzâlî, FT (TF), s. 24-25. 
649 Gazzâlî, FT (TF), s. 25-26. 
650 Eflâtûn’un görüşü için bkz. Platon, Timaios, s. 25-26; Aristoteles’in görüşü için bkz. Aristoteles, Metafizik, s. 
502-505. Platon burada atıf yapılan eserinin aynı sayfasında evrenin mümkün olan en kusursuz tarzda 
yaratıldığını söylemektedir. 
651 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 160-168. 
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konuda ne bir bekleme söz konusu olabilir ne de bir sebepten söz edebiliriz.652 Buna göre 

Gazzâlî’nin filozoflar adına ürettiği yeni itiraz, İbn Sînâ’nın ilkeleri gözetilerek oluşturulmuş 

bulunmaktadır. İbn Sînâ felsefesi açısından Gazzâlî’nin tarifini yaptığı İlâhî irade terimi akla 

uygun değildir. 

Gazzâlî, söz konusu felsefi itiraza, feleğin devir yönündeki farklılıklar ile göğün 

hareketi için muayyen kılınmış iki zıt kutbun mevcudiyetini sorunlaştırarak cevap 

vermektedir. Çünkü gök kürelerinin bir kısmının doğudan batıya, bir kısmının ise batıdan 

doğuya hareket ettikleri kabul edilmiş ve hareket için sonsuz birçok nokta arasından güney ve 

kuzey olmak üzere iki kutup sabit olarak belirlenmiştir. Bu iki kutbun karşılıklı olarak 

konumlandırılabilmesi için de güneşin yörüngesinin (hattü’l-mıntaka) kuzey ve güney 

kutuplarından geçmemesi tayin edilmiş bulunmaktadır. Eğer bütün bunlarda bir hikmet varsa, 

başka noktaların değil de bu noktaların belirlenmesinin nedeni nedir? Sadece filozoflar için 

değil; ama her görüş sahibi için bu soru, içinden çıkılmaz bir meseleye atıfta bulunmaktadır. 

Filozoflar buna cevap olarak bu iki kutbun en münasip noktalar olduğunu; çünkü feleğin devri 

hareketi sonucu yerlerinin değiştiğini, yer yüzü ve öteki feleklerin karşısındaki konumu 

cihetinden bu kutupların sabit kaldığını söyleyebilirler. Bu takdirde filozofların, bu cevapla 

ilk kürenin parçalarının benzer değil birbirinden farklı olduğu yorumunu doğruladıklarını 

kabul etmeleri gerekir. Çünkü onların göğün küre şeklinde olması gereğine ilişkin 

delillerinden birinin muhtevasına göre, göksel kürelerin ana maddeleri basit ve birbirine 

benzemekte olup, aralarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Şekillerin en basiti ise 

küredir. Göksel kürelerin bir dörtgen veya altıgen haline gelmeleri onların ancak basit 

özellikleri terk edip bileşik olmalarıyla izah edilebilir. Onların öğretilerine göre, bu tür 

şekiller mevzubahis olmamakla beraber semavi kürelerin tüm parçalarının basitlik vasfını 

neye göre kabul ettiğini nasıl izah edebileceklerdir? Çünkü söz konusu göksel küreler, başka 

şekillere göre küresel olmayı, bileşik olmaya göre de basit olmayı kabul etmiş 

bulunmaktadırlar. Eğer sabit bir yerin bu özelliğe sahip olduğu diğerlerinin sahip olmadığı 

söylenirse, bu takdirde göğü oluşturan tüm maddelerin aynı olduğu ilkesiyle bu farklılık nasıl 

izah edilebilecektir? Her halükarda filozofların göğün küreselliğinden söz etmeleri veya 

göğün böyle bir vasfı haiz olması, ya gerekçesiz bir davranıştır veya bir şeyi mislinden ayırt 

etmek olan bir niteliğin (iradenin) neticesidir. Aksi halde filozofların kendisinde âlemin 

meydana gelmesi hususunda tüm hallerin (zamanların) eşit olacağını söylemeleri ile onların 

                                                             
652 İbn Sînâ, a.g.e., s. 162-164. 
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hasımlarının “göğün parçaları, konumun sabit kalmasının, değişmesinden daha uygun 

olmasını sağlayan özelliği kabul etme açısından eşittir” şeklindeki iddiaları aynı düzeyde 

doğru olacaktır. Bu ikisinden hangisinin daha doğru olduğunu tayin etmek için de bir kıstas 

bulunmamaktadır.653 

Gazzâlî’nin aynı itiraz kapsamında değindiği bir diğer husus da, feleklerin hareket 

yönlerindeki farklılıklarla ilgilidir. Yönler eşit ve yönlerin eşitliği de zamanların (evkât) 

eşitliğinden farksız olmakla birlikte, feleklerin hareket yönünün bir kısmı doğudan batıya, bir 

kısmı ise batıdan doğuya olacak şekilde tayin edilmesinin sebebi nedir? Filozofların buna 

karşı söyleyecekleri, feleklerin aynı yönde döndükleri takdirde konumlarının farklı 

olmayacağı, yıldızların çeşitli şekillerdeki ilişkilerinin meydana gelmeyeceği ve böylece 

kainattaki olayları tayin eden göksel hareketlerin hiçbir değişiklik olmaksızın daima tektip 

olarak kalacağıdır. Fakat bu itirazı yapan felâsife, burada karşı çıkılan hususun esas olarak 

hareket yönlerinin farklılaşması değil, özellikle bir kısmının doğudan batıya, diğer kısmının 

da batıdan doğuya olacak şekilde tayin edilmesi olduğunu ihmal etmektedir. Bunun tersi de 

aynı farklılığı doğuramaz mıydı? Burada da iki zıt yönün nasıl eşit olduğu sorulursa, bu 

sorunun, âlemin varoluşunun öncesiyle sonrasının birbirinin zıddı olduğunu söyleyerek “bu 

ikisi nasıl eşit olabilir?” diye sorulan bir soruyla aynı kapsamda olduğunun göz önünde 

bulundurulması gerekir. Nasıl ki felâsife, farklı zamanların, varlığın imkânı ve varlıkta 

bulunması düşünülebilen her maslahata nispetle benzer olduğunun bilindiğini söylüyorsa, 

aynı şekilde yerlerin, konumların, mekânların ve yönlerin de hareketin kabulüne ve ona 

taalluk eden her maslahata nispetle eşit oldukları bilinir. Bu son duruma göre, bu benzerlikle 

beraber farklılık iddiası geçerli oluyorsa, aynı şekilde, hasımları için de hal ve heyetlerin 

farklılığı iddiası geçerli olur.654  

Gazzâlî’nin burada yeniden delillerin denkliği ilkesini işletmekte olduğunu hatırlatmak 

yerinde olacaktır. Çünkü başka eserlerinde İlâhiyat alanında akli hakikatlerin varlığından söz 

eden655 ve akli hakikatleri kabul etmemek hususunda delillerin denkliğini kullananları 

(Bâtınîler) sofist olmakla itham eden656 müellif, burada yeniden hem akli hakikatlerin 

mevcudiyetine karşı çıkmakta, hem de eleştirisini delillerin denkliği usulüne göre 

yapılandırmaktadır. Gazzâlî’nin birinci meselede felsefi görüşleri aktarımını ve aktarılan söz 

                                                             
653 Gazzâlî, FT (TF), s. 26-28. 
654 Gazzâlî, FT (TF), s. 28-29. 
655 Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 180-182; a.mlf., Kitâbü Mihakki’n-Nazar, s. 102-108. 
656 Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 161-163; a.mlf., Kitâbü Mihakki’n-Nazar, s. 106-107. 
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konusu görüşleri yorumlayıp eleştirmesini tahlil ederken bu ayrıntının daima göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir.  

Gazzâlî, birinci felsefi delile iki şekilde itirazda bulunmaktadır. Birincisi, İslâm 

kelamcılarının hudûs delillerinin en az filozofların delilleri kadar akla uygun olduğunun veya 

filozofların söylediklerinin en fazla İslâm kelamcılarının hudûs delilleri kadar akli olduğunun 

kanıtlanması esasına dayanmaktadır. Gazzâlî bunu, şimdiye değin süren tahlillerimizin 

tamamını kaplayacak tarzda uzun bir değerlendirmeyle yapmaktadır. Filozofların birinci 

delillerine istinaden üretilen ikinci itiraz ise, sudur nazariyesinde bir İlk İlke’nin var kabul 

edilmesinin icap şartlarına yoğunlaşmaktadır. Varlık vermenin temel ilkesi olarak kabul 

edilen Tanrı’nın yaratma özellikleri, sudur nazariyesinde bir takım müşkiller doğurmaktadır. 

Gazzâlî bu müşkillerin mevcudiyetine dikkat çekerek, başlangıcı tayin edilmiş bir yaratma 

görüşünün de kabul edilebilir bir görüş olduğunu göstermeye çalışmaktadır. İkinci itirazın 

muhtevası, birincisine nispetle daha az bir hacime sahiptir. Gazzâlî, burada da öncelikle İbn 

Sînâ’nın sudur argümanlarını ve buna ek olarak Proclus’un bazı görüşlerini kullanmaktadır.  

Gazzâlî’nin ikinci itirazının muhtevasına göre, filozoflar, hâdis olanın herhangi bir 

cihetle kadîmden hudûsa gelmesini kabul etmemektedirler. Oysa onlar kainata yayılmış bir 

sebepliliğin mevcudiyetini kabul etmektedirler. Her hâdisenin muhakkak bir sebebi vardır ve 

neticede kadîm olan bir İlâhî tayinden söz edilmediğinde halihazırdaki hâdiselerin varlığı izah 

edilemeden kalacaktır. Nitekim filozoflar da varolanı, varlığı zorunlu ve varlığı mümkün olan 

tarzında ikiye ayırarak, tüm hâdiselerin mümkün cinsinden olduğunu, Yaratıcının ise Varlığı 

Zorunlu olduğunu söylemektedirler. Bu Zorunlu Varlığın ispatı konusundaki deliller göz 

önünde bulundurulduğunda, sudurdaki temel ilkenin aslında ihlal edildiği fark edilmektedir. 

Bu durumda ya kadîmden hâdisin hudûsa gelişi kabul edilmelidir, ya da Zorunlu Varlık’tan 

bahsedilmemelidir.657  

Gazzâlî buradaki itirazında, kendi metafiziksel sisteminde bir İlk İlke’den (el-

Mebdeü’l-Evvel, el-Muharrikü’l-Evvel) söz eden Aristoteles, Proclus ve Fârâbî gibi 

filozofların yanında özellikle İbn Sînâ’ya seslenmektedir. Çünkü söz konusu filozoflar, 

mevcudun varlığa gelişini bir İlk İllet veya İlk Muharrik ile izah etmeye çalışmakta, bu arada 

sonradan olanların (muhdes) O’ndan varlığa gelişlerini muhal görmekte; ayrıca İbn Sînâ, 

bunlara ek olarak, mevcudu vâcib ve mümkin olarak ikiye ayırıp, İlk İllet’in varlığı bizzat 

                                                             
657 Gazzâlî, FT (TF), s. 29. 
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zorunlu bir mevcut olduğunu söylemektedir. Hüseyin Atay’ın belirttiğine göre, İbn Sînâ’nın 

varlığı zorunlu ve varlığı mümkün ayrımı Fârâbî’de de bulunmaktadır.658 Fakat İbn Rüşd’ün 

yorumuna göre, Zorunlu Varlık (vâcibü’l-vücûd) teriminin temellendirilmesinde bizzat 

zorunlu ve başkasıyla zorunlu (vâcibü’l-vücûd li-gayrihi) ayrımı, İbn Sînâ’nın icat ettiği bir 

ayrımdır ve söz konusu kavramsallaştırma ondan önceki filozoflarda bulunmadığı gibi 

esasında Tanrı’nın varlığını da kanıtlamamaktadır.659 Bizim tahlilimize göre, İbn Sînâ, 

Zorunlu Varlık terimini kendi sisteminde en yoğun kullanan filozoftur. Gazzâlî’nin işarette 

bulunduğu biçimde İbn Sînâ, varlığı, vâcip (zorunlu) ve mümkin (mümkün) şeklinde ikiye 

ayırmakta, Tanrı’nın Zorunlu Varlık olduğunu söylemekte ve her mevcudun varlığını aracılar 

vasıtasıyla Zorunlu Varlık’a bağlamaktadır.660 Gazzâlî, İbn Sînâ’nın “mümkinü’l-vücûd” 

(varlığı mümkün) ve “vâcibü’l-vücûd” (varlığı zorunlu) terimlerini birbirine bağlama 

saiklerini burada bir itiraz unsuru olarak kullanmaktadır. Buna göre, eğer filozofların 

sisteminde de her şeyin temel ilkesi bir ise -çünkü İbn Sînâ’nın sisteminde böyledir-661 o 

halde onlar da aslında mümkün varlıklar olarak hâdislerin hudûsunun, Zorunlu Varlık olarak 

kadîmden doğrudan gerçekleştiğini kabul etmiş olmuyorlar mı? 

Gazzâlî’nin aktarımına göre filozoflar bu itiraza, kadîmden hâdislerin hudûsunun değil 

sadece bunların ilkinin meydana gelişini imkânsız gördükleri şeklinde bir karşı itirazla cevap 

verebilirler. Çünkü kadîm olmayıp da hâdis olan fiilin, neden daha önce değil de muayyen bir 

anda meydana geldiğini izah etmek felsefi olarak mümkün olmamaktadır. Tanrı’nın varoluşu 

bu tarzda bir bekleyişten sonra tercih etmiş olmasını neye bağlayabiliriz? En uygunu bir illete 

sahip olmak bakımından hâdis olan ilk mevcudun Tanrı’dan gereklilikle ve kadîm bir tarzda 

meydana gelmiş olmasıdır. Gazzâlî’nin bu itiraza verdiği cevaba göre, ilk illetlinin de 

muayyen bir anda hudûsa gelmiş olmasının kabul edilmemesi durumunda, Tanrı’nın yaratma 

kabiliyeti ve iradesi inkâr edildiği gibi, sebeplerin son bir sebepte durmaması tarzında önemli 

bir müşkile yol açmaktadır. Burada yeni olan, sebeplerin bir son ilkede durmaması itirazıdır. 

Çünkü ilkece, ancak hâdis olmayan bir mevcut, tüm hâdislere varlık verdiğinde ve bunu 

doğrudan yapabildiğinde teselsül nihayete erebilecektir. Filozoflara göre ise, suret, araz ve 

nitelikleri (keyfiyât) kabul eden maddelerin hiçbiri hâdis olamaz. Muhdes olanlar, feleklerin 

hareketleri olabilir. Bu hareketler sayesinde yer yüzündeki hâdiseler meydana 

                                                             
658 Atay, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, s. 1-2, 1. dipnot. 
659 İbn Rüşd, Tehâfütü’t-Tehâfüt, c. II, s. 463 vd; krş. Gazzâlî, FT (TF), s. 85-86. 
660 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I, s. 35-45. 
661 İbn Sînâ, a.g.e., s. 46 vd. 
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gelebilmektedir. Devri hareketler sayesinde göklerdeki münasebetler ve ay-altı dünyadaki 

olaylar meydana gelmektedirler. Buna göre, sürekli olan devri hareket hudûsa gelen her 

hâdisin kaynağıdır. Göğü devri olarak hareket ettirense göklerin nefisleridir. O halde göklerin 

nefisleri canlıdır ve kadîmdir. Onlar kadîm olunca her şey, tekdüze (teşâbüh) olmaktadır. 

Buna göre de, hâdisin kadîmden sudurunun, ancak devri hareket aracılığıyla, yani göklerin 

aracılığıyla mümkün olması gerekmektedir. Sürekli olması cihetinden kadîm olan İlk İlke’ye, 

kendisinin de bir illete sahip olması yönüyle hâdislere benzeyen bu devri hareketler kainattaki 

her şeyin kaynağı mesabesindedir.662 

Gazzâlî burada da hem Proclus’un temel ilkelerine, hem de daha yoğunlukla İbn 

Sînâ’nın görüşlerine dayanan bir istidlalde bulunmaktadır. Proclus’un ilkelerine göre, 

göklerin devri hareketleri her şeyin kaynağı olduğu gibi, bu hareketlerin bir başlangıcı 

bulunmamaktadır.663 İbn Sînâ’ya göre de, ilk hâdis olan ilk akıl, Tanrı’nın kendini 

akletmesinin neticesinde zorunlu olarak varlığa gelmiştir ve bu hâdisenin bir anı yoktur. Yani 

Tanrı’nın mevcudiyetinin tasavvur edilebildiği her anda bu hep olagelmiş olmak 

durumundadır.664 Ayrıca göklerin devri hareketleri, yer yüzündeki olayların kaynağıdır ve bu 

devri hareketleri yönetenler semavi nefislerdir. Semavi hareketler sonsuzdur ve kaynağı da 

semavi nefislerdir. Yani gökte canlı varlıklar bulunmakta olup, yer yüzünü onlar idare 

etmektedirler.665 Gazzâlî’nin buradan çıkardığı hüküm, eğer semavi hareketler sonsuz ve 

başlangıçsız ise, onlardan dolayı mevcut olan madde, araz ve diğer mevcutların da sonsuz ve 

başlangıçsız olacaklarıdır. Fakat İbn Sînâ’nın bütün bu görüşlerinin temel nedeninin, Tanrı’yı 

varlığında birleme ve O’nu değişime açık tüm vasıflardan uzaklaştırma kaygısı olduğunun, 

ayrıca mevcut olan her şeyi mantıki bir izaha kavuşturma teşebbüsünün de önemli olduğunun 

hatırlanması gerekmektedir. 

Gazzâlî’nin yeni felsefi itirazında yine kendi kıstaslarından yola çıktığı görülmektedir. 

Buna göre Gazzâlî, İbn Sînâ’nın “kadîm” ve “hâdis” terimlerine göre bir tutarlılık kazanan 

tüm felsefi izahları, kelamcıların “kadîm” ve “hâdis” anlayışlarıyla değerlendirmektedir. 

Burada semavi devri hareketin kaynağı ya hâdistir veya kadîmdir. Eğer kadîm ise, bu takdirde 

ilk hâdisin nasıl ilkesi olmuştur da, kadîmden hâdis sudur etmemektedir? Şayet bu kaynak 
                                                             
662 Gazzâlî, FT (TF), s. 29-30. 
663 Bedevî, ‘Hücecü Bruklis fî Kidemi’l-Âlem’, el-Eflâtûniyyetü’l-Muhdesetü inde’l-Arab içinde, s. 38-42. 
664 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 148-150; a.mlf., İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), 
s. 153. 
665 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Oluş ve Bozuluş, s. 107-108; a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Sema ve Alem, s. 30, 36; a. mlf., 
Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 127; a.mlf., İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 146, 148. 
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hâdis ise, bu hâdisin illeti nedir ve bu illetler hangi kadîmde son bulabilecektir? Filozoflar 

kendi “kadîm” ve “hâdis” manalarını kullanarak göksel ve yersel olayları açıklamak yerine, 

tek bir kıstastan hareket etmelidirler. Bütün bunlar meydana geliyorken bir yönden kadîm 

olan diğer yönden hâdis olan mevcut değişmekte midir, değişmemekte midir? Değişiyorsa 

bunun illeti nedir, değişmiyorsa âlemdeki çokluk onların kendi ilkelerine göre nasıl izah 

edilebilecektir? Her halükarda filozoflar kadîm olan tek bir ilkeyle bütün hâdisleri doğrudan 

ilişkilendirmek zorunda kalacaklardır. Başka türlü daima mantıki bir boşluk kalacaktır. 

Böylelikle filozofların birinci delilinin temel özelliklerinin takdimini ve bunlara verdiğimiz 

cevapları bir nihayete erdirmemiz gerekmektedir. Bu şekilde karşılıklı tartışma sonsuza değin 

sürebilir. Fakat burada yer alan bazı felsefi argümanlar sonraki üç delili de ilgilendirdiğinden, 

yeri geldikçe onlara cevap verilmesi en münasip olanıdır. Bunun dışında gerekli cevaplar 

verilmiş ve en güçlü felsefi delil çürütülmüştür.666 Gazzâlî böylece birinci felsefi delilin 

tahlilini sonlandırmaktadır. Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, burada son olarak, semavi nefislerin 

canlı olmadıklarını, ayrıca semavi devri hareketin de bir başlangıcının bulunduğunu, fakat 

bunları daha ileride kanıtlayacağını belirtmektedir. 

Gazzâlî buradaki son tahlilinde kendi durduğu yer açısından tutarlıdır. Çünkü onun 

hedefi, filozofların görüşlerinin eleştirilebilecek nitelikte önemli mantıki boşluklar 

barındırdığına işaret etmekle beraber her tartışma bağlamında farklı kurallara bağlı kalarak, 

İslâm kelamcılarının ve kendisinin izahlarının akla daha uygun olduklarını kanıtlayıp 

filozofların birinci delillerini çürütmektir. Birinci delilde filozoflar veya özel olarak İbn Sînâ, 

muayyen bir anda başlayan yaratma eyleminde İlâhî iradenin yenilenip yenilenmediğini 

sorarak İslâm kelamcılarının aleyhine olacak şekilde önemli bir müşkilin mevcudiyetinden 

söz etmektedirler. Gazzâlî ise, öncelikle böyle bir sorunun, Tanrı’nın iradesinin insanın 

iradesine benzetilmesini gerektirdiğine, bu konuda filozofların hangi orta terimden hareket 

ettiklerini beyan etmeleri icabına işaret etmekte, bundan sonra filozofların kendi ilkeleri 

açısından sudur nazariyesinde kadîmden hâdisin sadır olamadığını; ama onların farz ettiği 

mevcutlara dair ilişkilerde ve Zorunlu Varlık tasavvurunda böyle bir şeyin mündemiç 

olduğunu ifade ederek bu müşkile benzer iki farklı müşkilin mevcudiyetine değinmektedir. İki 

taraf da zaman zaman delillerin denkliği ilkesinden (tekâfüü’l-edille) muarızının aleyhine 

olacak şekilde faydalandığından hangi tarafın daha isabetli olduğunu belirleyebilmek güçtür. 

Bunun yerine iki tarafın kendi ilkelerine göre haklı oldukları, Gazzâlî’nin herhangi bir 
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tartışma bağlamında bir diğerinden bazen koparak çeşitli cevaplar vaz ettiği, bu arada İbn 

Sînâ’nın sürekli yaratmayı öngören felsefi terminolojisini ve görüşlerini bazen aslından farklı 

bir bağlama soktuğu, ayrıca İbn Sînâ’nın bu birinci delilde yer alan asıl görüşlerinde de bir 

takım mantıki boşlukların bulunduğu ve Gazzâlî’nin bunlara isabetle işaret ettiği 

söylenilebilir. İki taraf arasında meselenin özel tahlili ilerideki bir başlık altında müstakil 

olarak yapılacağından burada bu kadarı yeterlidir. 

3.2. Filozofların İkinci Delillerinin Yorumlanması ve Eleştirilmesi 

Gazzâlî, filozofların kıdem-i âlem görüşlerinin ikinci delilinin tahliline de birinci 

delilde olduğu gibi özet bir tanıtımla başlamaktadır. Tanıtım niteliğindeki bu aktarıma 

geçmeden önce bizim de bu delilin oturduğu felsefi arka plan ve Gazzâlî’nin bu delil için 

münasip bulduğu tahlil çerçevesi hakkında bilgi vermemiz yerinde olacaktır. 

Birinci felsefi delilde İlâhî iradenin niteliği sorunlaştırılarak, İlâhî’nin âlem ve zaman 

ile olan münasebetleri üzerinden bir şeyi tercih etme özelliği felâsife ve kelamcılar 

bakımından karşılıklı olarak ele alınmıştı. Gazzâlî, birinci delilde, Eflâtun, Aristoteles, 

Proclus, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozofların görüşlerine karşı, Galen ve Yahya en-Nahvî gibi 

filozofların ve hocası İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin görüşlerine dayanarak bir takım 

çürütme teşebbüslerinde bulunmuştu. Filozofların âlemin kıdemi görüşlerine karşılık, Yahyâ 

en-Nahvî’nin ‘sonluluk’ (mütenâhin) kıstasına dayalı itirazı ile İslâm kelamcılarının ahvâl 

nazariyeleri ve bu nazariyenin de muhtevasında mevcut olduğu kelamcı hudûs görüşüne 

atıflarda bulunulmuştu. Bunun yanında Gazzâlî, felâsifenin mantıktaki burhânî taahhütlerinin 

gereklerinden ürettiği bazı argümanları bunlara eklemiş ve birinci felsefi delili eleştirmişti. 

İkinci felsefi delil, herhangi bir tarzda ilk felsefi delilden bağımsız düşünülemez. İkinci felsefi 

delilin muhtevasında bulunan pek çok argüman temelini birinci felsefi delilden almaktadır. 

Fakat ikinci felsefi delilde farklılaşan iki temel noktadan biri, burada İlâhî zâtın 

mevcudiyetiyle âlemin mevcudiyetinin zaman bakımından sorunlaştırılması ve diğeri de bu 

delilin muhtevasının tamamen İbn Sînâ’nın eserlerine dayanmasıdır. Gazzâlî, bu delilin 

muhtevasında daha yoğun bir tarzda İbn Sînâ metinlerini kullanmaktadır. 

Birinci delilde olduğu gibi burada da terminolojik bir müşkilin mevcudiyetinden söz 

edebiliriz. Gazzâlî’nin “kadîm” ve “hâdis”ten anladığıyla İbn Sînâ’nın bu iki terimin mana 

muhtevasından anladığı birbirinden farklıdır. Bu nedenle birinci delilde zaman zaman âlemin 

yaratılmamış olduğu görüşünün bilfiil İbn Sînâ sistemine aitmiş gibi gösterildiğine şahit 
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olmaktayız, ikinci delilde de bazen zamanın yaratılmamış olduğu görüşü aynı filozofun bakış 

tarzına aitmiş gibi gösterilmektedir. İkinci felsefi delilin muhtevasında, Tanrı’nın zâtının 

bilfiil âlemin kendisinden önce olup olmadığı sorunlaştırılmaktadır. Burada bakış tarzına göre 

bağımlı veya bağımsız bir değişken olan ‘zaman’ bakımından Tanrı’nın mevcudiyetiyle 

âlemin mevcudiyetinin birbirlerine göre nerede durdukları sorusu sorulmaktadır. İbn Sînâ’ya 

göre zamanın varlığı âlemin varlığına bağlı olduğu için bu iki varlığın mevcudiyeti zaman 

bakımından aynı konumdadır. Fakat Gazzâlî, burada bir yanıltmaca olduğunu ve zamanı bu 

şekilde kullanan kişinin aslında yaratma görüşünü ortadan kaldırmayı tasarladığını iddia 

etmekte, ayrıca meseleye böyle yaklaşan birinin niyeti iyi bile olsa esasen mantıki olarak 

kayda değer bir güçlük içerisinde bulunduğunu düşünmektedir. Bu şekilde yine İslâm 

kelamının hudûs görüşüyle İbn Sînâ’nın İlâhî mevcudiyetteki önceliğin zâtî olup zamansal 

olmadığı şeklindeki görüşü arasında önemli bir tartışma bağlamı yaratılmaktadır. 

Gazzâlî’nin tanıtım niteliğindeki aktarımına göre, filozoflar, âlemin Allah’tan sonra 

olduğunu veya Allah’ın âlemden önce olduğunu söyleyen kişinin bu sözüyle, Allah’ın zaman 

bakımından değil zât bakımından önceliğini (mütekaddim) kastetmiş olduğu kanaatindedir. 

Bu, tıpkı zaman bakımından birlikte var olmaları mümkün iken, tabiatı icabı birin ikiden önce 

gelişine; kişinin hareketinin, kendisini izleyen gölgesinin hareketinden; elin hareketinin 

parmaktaki yüzüğün hareketinden; ayrıca suyun içindeki elin hareketinin suyun hareketinden 

önce gelişine benzemektedir. Burada sebebin sebepliden önce gelmesi mevzubahis 

olmaktadır. Aslında bunlar zaman bakımından aynı anda meydana gelmekte; fakat bir kısmı 

sebep bir kısmı da sebepli olduklarından aralarında zâtî (varlıksal) bir öncelik sonralık söz 

konusu olmaktadır. Çünkü her ne kadar zaman bakımından aynı anda varolsalar da gölgenin 

hareketinin şahsın hareketine, suyun hareketinin elin hareketine bağlı olduğu söylenebildiği 

halde, şahsın hareketinin gölgenin hareketine, elin hareketinin suyun hareketine veya 

parmaktaki yüzüğün hareketine bağlı olduğu söylenemez. Yaratıcı ile âlem arasındaki 

münasebette kastedilen, Tanrı’nın bu şekildeki önceliği (tekaddüm) ise, buna göre ya her 

ikisinin de kadîm olması veya her ikisinin de hâdis olması gerekir. Birinin kadîm diğerinin 

hâdis olması imkânsızdır. Şayet bu münasebetle kastedilen, Yaratıcının âleme olan 

önceliğinin zât bakımından değil de zaman bakımından olduğu şeklinde ise, bu takdirde âlem 

ve zamanın varlığından önce âlemin mevcut olmadığı bir zaman var demektir. Buna göre, 

yokluk varlıktan önce gelmiş ve Allah, başlangıcı bulunup sonu belli olmayan sonsuz bir süre 

önce tek başına mevcut olmuş demektir. Bu, zamandan önce sonsuz (lâ nihâyete leh) bir 
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zamanın bulunduğu anlamına gelir ki, bu muhaldir. Çünkü zaman, hareketin öncelik sonralık 

ilişkisine göre sayılmasından ibaret kavramsal bir mevcuttur. Hareketin ve hareketi sağlayan 

âlemin mevcut olmadığı bir süreçte zaman da var olamaz. O halde zaman hâdis olmamalıdır. 

Zaman hâdis olmayınca âlem de hâdis olamaz; çünkü zamanı var eden hareketin kendisi 

âlemdedir. Buna göre, Tanrı ile beraber hem âlem, hem hareket ve hem de zaman ezelî olmak 

zorundadır.667  

İkinci delilin bu girişi olduğu haliyle İbn Sînâ’nın eserlerinden alınarak oluşturulmuş 

bulunmaktadır. Bu delil, filozofun Tanrı-âlem münasebetlerini tahlil ettiği tüm kapsamlı 

eserlerinde yer verdiği bir izah tarzının eleştirilmek üzere düzenlenmiş bir biçimidir. İbn Sînâ 

bu konuyu, hem Tanrı’nın sıfatlarını ve O’nun âlemle münasebetlerini izah etmek üzere, hem 

de İslâm kelamcılarının hudûs delillerini eleştirmek üzere farklı yerlerde ve hep aynı tarzda 

işlemektedir. el-Mebde’ ve’l-Meâd,668 Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I669 ve Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik 

II,670 İşâretler ve Tembihler,671 Kitâbü’n-Necât672 ve Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta673 ayrıntılı bir 

şekilde temas edilen bu delilin İbn Sînâ’nın söz konusu eserlerindeki muhtevasına geçmeden 

önce, “kadîm” ve “hâdis” terimlerinin iki taraf indinde farklı telakki edildiğini bir kez daha 

hatırlatmakta fayda vardır. Çünkü “o halde âlem hâdis değildir” değerlendirmesine benzer 

cümlelerin Gazzâlî’deki manası, “âlemin yaratılmamışlığıdır”; oysa İbn Sînâ’ya göre bunun 

manası, “âlemin zamanda bir başlangıcının bulunmadığı”, dolayısıyla “âlemin zamandan önce 

yaratıldığı” ve “Tanrı ile beraber bir zamanın önceden mevcut olmadığı”dır. İki taraf 

arasındaki bu mana farklılığı nedeniyle Tehâfütü’l-Felâsife’nin “hâdis” terimine bir karşılık 

vermeksizin onu olduğu gibi kullanmak münasip bulunmuştur. 

İbn Sînâ felsefesinde, Tanrı-âlem münasebetleri metafiziksel ilkelere bağlı kalınarak 

izah edilmektedir. Burada Gazzâlî’nin İbn Sînâ’dan aktardığı felsefi delilin de metafiziksel bir 

arka planı bulunmaktadır. Bu meyanda delilin metafiziksel arka planına da yer vererek 

muhtevayı sunmak yerinde olacaktır. İbn Sînâ’ya göre, iki şey, ya varlıkta, ya zamanda ya da 

bu ikisini izleyen üçüncü bir şeyde beraber (ma‘iyyet) olabilir. İllet ve malûl daima beraberdir 

ve gereklilikle/zorunlulukla birbirine bağlanmakla birlikte bu ikisinin mevcudiyette beraber 

                                                             
667 Gazzâlî, FT (TF), s. 31-32. 
668 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 44-55. 
669 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I, s. 146-151. 
670 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 12, 22. 
671 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 90, 136, 138, 156. 
672 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 113-114. 
673 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 376, 442-443. 
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olmaları uygun değildir. Çünkü illet, malûle göre öncelikte (tekaddüm) baba gibidir ve ondan 

önce gelir. Zaman bakımından ise, her ikisi de zamana ait birer mevcut değillerse, bu takdirde 

gereklilik bakımından olup varlığa gelişte eşvarlık-anlı olmamakla birlikte zaman bakımından 

mevcudiyetleri eşzamanlı olur. Tabiatıyla bir şeye öncelikli olan (mütekaddim), bir sayısının 

iki sayısının ve onun ikiliğinin illeti olması gibi, üçgenin çizgilerinin onun üçgen olmasının 

illeti olması gibi ve tanımın parçalarının tanımın bir tanım olmasında illet olması gibi bu şeyin 

mahiyetinde onun illeti olur. Önceliklik (tekaddüm), birin ikiye olan önceliği gibi bazen 

varlıkta önce gelmek bakımından olur, bazen de cevherin araza olan önceliğinde, mevcudun 

da bu ikisine hamledilmesinde olduğu gibi, anlam (mefhûm) bakımından önce gelmek 

tarzında olur. İllet, malûle varlık (zât) bakımından önce gelir (tekaddüm eder). Önceliklik, 

illiyetin kendisinden kaynaklanır. İlletin oluşu, illetin malûle varlık bakımından önce 

gelmesinde söz konusudur. Önceliklik, bizzat illetlendirmedir ve illetin illet oluşu, onun 

malûle mevcut olmak bakımından önce gelmesindendir. Ayrıca illetin varlığının, malûlün 

varlığından elde ettiği bir fayda yoktur. Mesela iki şahıs aynı türden ise, bu ikisinden birinin 

diğerinden önce gelmesi mümkün değildir. Çünkü varlıksal öncelikle illet, malûlün 

mevcudiyetinin teminatıdır. Zaman bakımından öncelik ise, malûlün varlığıyla bozulur; 

çünkü bu durumda iki varlık zamanda buluştuklarından illetin illetliği bozulur. İllet her 

halükarda malûlden farklıdır, aynı şekilde Tanrı da âlemden farklıdır. Tabiatıyla önce gelen, 

bir sayısının iki sayısına olan önceliği gibidir ve burada önceliğin, tıpkı mertebe bakımından 

olan öncelikteki gibi, gecikmiş bir önce olması uygun değildir. Ayrıca ertelenmişin önce 

olması da muhaldir.674 

İbn Sînâ’ya göre, varlık olması bakımından varlık, birkaç cihetten farklılaşmaktadır. 

Bunlar, ‘öncelik-sonralık’, ‘istiğnâ-ihtiyaç’ ve ‘zorunluluk-imkân’ cihetleridir. Öncelik ve 

sonralık cihetinde varlık, ilk olarak illete ve ikinci olarak malûle aittir.675 Şimdi bu ilkelere 

göre Tanrı-âlem münasebeti üzerine konuşulursa, sorulması gereken ilk soru, Tanrı’nın 

muhdes olan eserlerini neyle öncelediğidir, zâtıyla mı, yoksa zamanla mı? Şayet sadece 

zâtıyla (varlığıyla) öncelerse, bu, bir sayısının ikiyle zamanda beraber olması gibidir. Bir ve 

iki sayılarının mevcudiyetlerindeki sıra, zamansal bir tarzda belirlenemediği gibi burada 

Tanrı’nın eserleriyle O’nun zâtı arasında da zamansal bir öncelik-sonralıktan söz edilemez. 

Şayet Tanrı, sonradan olanları zamanda öncelerse, bu durumda ortaya çeşitli sorunlar 

                                                             
674 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 442-443. 
675 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 22. 
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çıkacaktır. Birincisi, hareketin ölçüsünden başka bir şey olmayan zamanın nasıl olup da 

kendisinin varlık sebebi olan (illet) Tanrı’yı kuşatabildiği ve O’nunla muhdesler arasında 

bağımsız bir kıstas olabildiği çözümlenemeyen bir sorun olacaktır. Çünkü zaman, hareketlerin 

öncelik-sonralık ilişkisine göre sıralanmasından başka bir şey değildir ve burada zamanın 

Tanrı’nın hangi hareketini saydığı meçhuldür. Ayrıca hareketli olan bir mevcut Tanrı olamaz. 

Tanrı değil, âlem hareketlidir ve mevcudiyeti âlemin varlığına bağlı olan bir varlık, âlemin 

varlığından önce Tanrı’nın fiillerini nasıl sayabilecektir? İkincisi, âleme olan önceliği 

zamansal olan Tanrı’nın fiillerinin ifadesi sorunudur. Çünkü bu durumda âlemin ve zamanın 

mevcudiyetinden önce bir başka sürecin bulunduğunu söylemek ve bu süreçte Tanrı’nın 

fiillerini nitelendirmek gerekecektir. Bu durumda Tanrı’nın yaratma vasfının bulunup da 

âlemin bulunmadığı, sonra O’nun yaratma vasfıyla âlemin beraber bulundukları bir süreci 

izah etmek zorunluluğu doğacaktır. Bu da ancak “O vardı (“kâne”) ve âlem yoktu” ve “O 

vardır (yekûnü) ve âlem de olmuştur” tarzında bir anlatıma götürecektir. Burada zâtın hem 

varlığı hem yokluğu bir şey olmakta, ayrıca “kâne” (“idi”) ve “yekûnü” (“vardır”) fiillerinden, 

Tanrı ile âlemin dışında üçüncü bir şeyin bağımsız mevcudiyeti söz konusu olmaktadır. İslâm 

kelamcıları, Tanrı’nın âleme önce gelişinin zamansal olduğunu söylemekle nasıl bir soruna 

neden olduklarını fark edemiyorlar. Çünkü zamanın tanımının bu ifadeye uymamasıyla 

beraber Tanrı’nın bir gecikme anından sonra âlemi yaratmaya başlamasını dile getirirken farz 

edilen üçüncü bağımsız “şey”in mevcudiyeti, Tanrı’nın kudretini ve tekliğini 

manasızlaştırmaktadır. Sanki Tanrı, beraberinde birçok kadîm mevcut varken varlık vermeye 

başlamış gibi olmaktadır. Bu nedenle Tanrı’nın âleme olan önceliğinin, illetin malûle olan 

önceliği olarak zât ve mertebe bakımından bir öncelik olduğunun kabul edilmesi 

gerekmektedir.676 

Âlemin kıdemi meselesinin ikinci felsefi delilinin muhtevasıyla İbn Sînâ’nın 

görüşlerinden yapılan aktarımların örtüştüğü görülmektedir. İbn Sînâ, aynı konuyu ele aldığı 

bütün eserlerinde aynı metafiziksel ilkelerden hareket ederek benzer şeyleri tekrar etmektedir. 

Gazzâlî’nin aktarımda verdiği örnekler de İbn Sînâ’nın verdiği misallerden mülhemdir. 

Sözgelimi İbn Sînâ, bir sayısının iki sayısının illeti olup ondan zâtî olarak önce mevcut 

bulunduğu örneğinin yanı sıra elin parmakta bulunan anahtarın hareketinden zâtî olarak önce 

geldiği örneğini de zikretmektedir.677 İbn Sînâ, bu konuyu ele aldığı tüm eserlerde, öncelikle 

                                                             
676 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 113-114. 
677 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I, s. 147; a.mlf., İşaretler ve Tembihler (el-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 90, 138. 
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İlâhî zâtın sıfatlarının izahını, ikinci olarak İslâm kelamcılarının hudûs delilinin meydana 

getirdiği felsefi güçlüklere işarette bulunmayı birer hedef olarak gözetmektedir. Filozofun, bu 

konuyu ele aldığı Kitâbü’n-Necât bölümünün fasıl başlığı, “Muhaliflerin Görüşlerine Göre, 

Allah Teâlâ’nın Zaman ve Hareketi Öncelemesinin Zamanla Gerekmesi Hakkında Fasıl” 

şeklindedir.678 Sözgelimi aynı konunun ele alındığı el-Mebde’ ve’l-Meâd metnindeki fasıl 

başlıkları da benzer şekilde olup, İlâhî varlığın âleme olan önceliğinin (kadîm) zamansal 

olmayıp zâtî olduğunu, İslâm kelamcılarının beklenilmiş bir sürenin ardından İlâhî 

yaratmanın başladığını söylemekle Allah’ın mükemmelliğini ihlal ettiklerini (muattila) öne 

süren isimlendirmeleri ihtiva etmektedir.679 

Bu delilde birinci delilden farklı olarak, illiyet ilkesine zamanın tanımı eklenmekte ve 

İlâhî olanla O’nun yarattıkları arasındaki öncelik (kıdem) ve sonralık (hudûs), zamanın 

tanımına göre yeniden tahlil edilmektedir. Burada illiyet ilkesine bağlılık devam ettiğinden 

dolayı, Gazzâlî’nin itiraz hakkı da devam etmektedir. Fakat Gazzâlî’nin de Aristoteles 

fiziğinden beri var ola gelen zaman tanımıyla uyumlu bir izah getirmesi gerekmektedir. 

Çünkü dildeki anlamlarla zamanın fiziksel tanımı arasındaki uyum, İslâm kelamcılarının 

hudûs delillerinde önemli bir mantıki açmazın bulunduğunu göstermektedir. Gazzâlî de bu 

felsefi delile ilk itirazını, zamanın mahiyeti ve bu mahiyetin İslâm kelamcılarının hudûs 

anlatımlarıyla ilişkisi bakımından ortaya koyacaktır. Buna geçmeden önce İbn Sînâ’nın 

görüşlerinin biraz izah edilmesi uygun olacaktır. 

İbn Sînâ, tıpkı İslâm kelamcıları gibi, Tanrı’nın varlığının, madde, hareket, zaman 

veya âlemden herhangi biri tarafından öncelenmediği ve Yaratıcının mevcudiyetinin ilkliği 

bakımından kesinlikle eşsiz olduğu kanaatindedir.680 Bu durum, dördüncü delilde tahlil 

edileceği üzere, bu filozofun her hâdis mevcudu önceleyen bir maddenin mutlaka bulunduğu 

şeklindeki fikriyle de681 çelişmemektedir. Çünkü filozofun bu görüşüyle kastettiği şey, 

maddenin yaratmasız bir kıdemi olmayıp, zamana göre kadîm olan âlem yorumuna atıfta 

bulunmaktadır. İbn Sînâ, İlâhî varlığın diğer tüm mevcutların ilkesi ve yaratıcısı (hâlik) 
                                                             
678 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 113. 
679 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 44-46. 
680 İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ Fizik II’deki bir fasıl başlığı şöyledir: “On Birinci Fasıl: Hareket ve Zaman İçin 
Bârî Teâlâ’nın Zâtından Başka Onları Önceleyen Bir Şeyin Olmadığı ve Onlar İçin Zatlarından Bir İlkin 
Olmadığı”. Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Fizik  II, s. 77. Bu fasıl altında zamanın geriye dönük bir tarzda 
ilerleyen bir süreç olarak ne kadar geri alınabileceği sorunlaştırılmakta ve İlk İllet’le zamanın irtibatına ve 
ikincisinin sonradanlığına (hudûs), dahası yaratılmışlığına dair kavrayışların doğruluğu ortaya konulmaktadır. 
Bkz. 77-85. 
681 Bu fikrin savunulduğu yerler olarak bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 30-31; a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ 
Metafizik I, s. 162; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 70-71. 
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olduğunu kabul etmekle beraber Tanrı ile âlem arasındaki varlık ilişkisinin, İslâm 

kelamcılarının izah ettikleri tarzda temellendirilmesine karşıdır. Ona göre, bu konuda fiziksel 

ve metafiziksel ilkelere riayet edilmediğinde bir takım felsefi ve mantıki güçlüklere maruz 

kalmak ve bu güçlükler nedeniyle de İlâhî’nin olmaması gereken tarzlarda tasvir olunacağı 

kati bir tehlikedir. Buna göre, Tanrı’nın âleme göre kadîm olduğu ve O’nun öncesizliğinde 

(kadîm) eşsiz olduğu söylenilmek isteniyorsa bunun illet ve malûl arasında var olduğu kabul 

edilen bir ilişki biçimine göre dile getirilmesi gerekmektedir. İllet ve malûl arasındaki 

münasebet gereğince, Tanrı’nın zaman bakımından değil zât (varlık) bakımından âleme 

nispetle kadîm olduğu belirtilmelidir. Bunun iki temel gerekçesi bulunmaktadır. Birincisi, 

zaman, Aristoteles’ten beri tanımlana geldiği şekilde, hareket eden bir cismin 

mevcudiyetinden bağımsız olarak tasavvur edilemez. Yani zaman, cismin varlığında 

kavranabilen zihni bir ölçümdür ve onun bağımsız bir değişken olarak tahayyül edilmesi 

muhaldir.682 Daha açık bir deyişle zaman, öncelik sonralık nispetlerine göre cisimdeki 

hareketlerin adedinin sayılmasından ibarettir. Dolayısıyla zamanın mevcudiyeti, her halükarda 

âlemin varlığından sonra ve âlemin varlığına bağlıdır.683 Bu nedenle Tanrı ile âlem arasındaki 

ilk varlık ilişkisi, sonraki (hâdis) bir kavrama bağlı olarak manalandırılamaz. İkinci gerekçe, 

Tanrı’nın âleme varlık vermesi, dilin içinde zamanların kullanımıyla yapıldığı tarzda tasavvur 

edilemez. Çünkü varlıktaki bir önce gelme dışında zamanda bir önce gelme anlatımında, 

Tanrı’nın sıfatları açısından bir takım müşkiller varit olmaktadır. Birinci gerekçe bu ikincisini 

desteklemekte, ayrıca âlemin mevcudiyetinden öncesi bir ademiyet (yokluk) olarak mevcut 

bir şey gibi telakki edilmiş olmaktadır. Tanrı’nın bir sebebe binaen yaratmayı geciktirmiş 

olması gerekmekte, oysa bu da yeterince izah edilememektedir. Yokluk anının bir zaman 

olarak tasavvur edilmesinin önüne geçilemeyeceği gibi Tanrı’nın varlık vermesine bir 

başlangıç tayin etmek O’nun mevcudiyetinde bir değişimin varlığını düşündürtecektir. 

Dolayısıyla İlâhî yaratmanın bir hudûs olduğu da tahayyül edilemez.684  Buna göre öncelik ve 

sonralık bakımından iki cihetin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunlardan ilki, 

vücûdî veya zâtî (varlıksal) öncelik ve sonralıktır. İkincisi ise, zamani (zamansal) öncelik ve 

sonralıktır. Tanrı ile âlem arasındaki ilişkinin birinci cihete göre, âlemin dâhilindeki hâdis 

çeşitliliklerin ise ikinci cihete göre manalandırılması uygun olacaktır. Birinci tarzda, yani 

                                                             
682 Bkz. Aristoteles, Fizik, s. 183-217. 
683 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Fizik I, s. 198-204; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 1, s. 143-147; a.mlf., el-Mübâhasât, s. 
214-215. 
684 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 43. 
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Tanrı’nın âleme zaman bakımından değil de varlık vakımından önce geldiği söylendiğinde, 

O’nun âlemin varlığına ihtiyacının bulunmayıp bilakis âlemin O’na muhtaç olduğu, ayrıca 

Tanrı’nın illet olduğundan kadîm, âlemin illetli olduğundan hâdis olduğu ve Tanrı’nın 

zorunlu, âlemin ise O’nun varlık vermesine bağlı olarak zorunlu olduğu tutarlı bir şekilde 

ifade edilmiş olmaktadır.685 Böylece İbn Sînâ, kendi sistemindeki fiziksel ve metafiziksel 

ilkelerle tutarlı bir yaratma ve İlâhî sıfatlar görüşü ortaya koymuş olmaktadır. Ebû Nasr el-

Fârâbî de bu konuda fizikteki zaman tanımına istinaden İbn Sînâ ile aynı görüşü 

paylaşmaktadır.686 Fârâbî’ye göre de Allah, âleme nispetle öncedir (kadîm); ama Allah’ın 

mevcut olduğu her an âlem de hep mevcut ola gelmiştir.687 

Gazzâlî, birinci delilde olduğu gibi burada da felsefi delilin tanıtımını yaptıktan sonra 

ona yönelik ilk itirazını ortaya koymaktadır. Gazzâlî’ye göre, zamanın hâdis ve mahlûk 

olduğu, ondan önce de aslında herhangi bir zamanın mevcut olmadığı söylenerek bu felsefi 

delile karşı çıkılabilir. Buna göre, Allah’ın âlem ve zaman açısından kadîm olmasının manası, 

“Allah vardı (“kâne”) ve âlem yoktu, sonra yine Allah vardı (“kâne”) ve O’nunla beraber 

(meahû) âlem de var oldu” şeklinde ifade edilebilir. Biz, “O vardı ve âlem yoktu” derken, 

sadece “Yaratıcının zâtı vardı ve âlemin varlığı yoktu” demiş oluyor, ayrıca, “O vardı, 

O’nunla beraber âlem de vardı” derken sadece “iki zâtın mevcudiyetini” teslim etmiş 

oluyoruz. Buna göre, “kadîm” (öncesiz öncelik) lafzıyla Allah’ın var olmada tekliği 

kastediliyor. Burada âlem, Allah’ın karşısında tek bir şahıs gibi tahayyül edilmektedir. Mesela 

“Allah vardı, İsa yoktu; sonra O var olmaya devam ederken O’nunla birlikte İsa da var oldu” 

derken kastedilen, öncelikle bir zâtın varlığını ve diğerinin yokluğunu, sonra da iki zâtın 

birlikte mevcut olmalarını ifade etmekten ibarettir. Burada vehim, iki mevcutla beraber 

üçüncü bir şeyin varlığını zihne katıştırmaksızın tatmin olmasa da, bunu göz ardı etmek 

gerekmektedir. Buradaki ifadelerden maksat, üçüncü bir şeyin var olup da, bağımsız bir 

değişken olarak iki mevcut zâtı yönettiği değildir. Vehmin yanılgılarına (eğâlîti’l-evhâm) 

iltifat etmemek gerekmektedir. Buna göre, Allah’ın tek başına kadîm, âlemin ise tek bir bütün 

olarak hâdis olduğunu söylemenin neresinde bir hata bulunmaktadır?688  

                                                             
685 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 135-142. 
686 Fârâbî, Kitâbü Siyâseti’l-Medeniyye, s. 43-46. Roger Arnaldez, Fârâbî’nin de Tanrı’nın âleme olan 
önceliğinin zâtî bir öncelik olduğu görüşünü taşıdığını, zamanın harekete, hareketin de âleme bağlı olmasından 
dolayı bunun gayet anlaşılabilir olduğunu belirtmektedir. Roger Arnaldez, ‘İslâm’da Felsefi Düşünce Nasıl 
Kötürümleşti?’, İslâm Felsefesi Üzerine içinde, s. 55. 
687 Fârâbî, Kitâbü Siyâseti’l-Medeniyye, s. 45-46. 
688 Gazzâlî, FT (TF), s. 32. 
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Gazzâlî’nin buradaki itirazında dikkat çekici ayrıntılar bulunmaktadır. Bunlardan bir 

tanesi, İslâm kelamcılarının hudûs delillerindeki ifadelerde yer alan “kevn” (“olmak”) 

mastarının geçmiş zaman kipiyle (mazi sigası), “kâne” (“idi”) şeklinde kullanılmasının, yanlış 

anlaşılmaması gereğine ilişkin hatırlatmadır. Cüveynî de Allah’ın hiçbir şekilde hâdis olanlara 

benzemediğini belirttikten sonra İlâhî için sürekli “kevn” (“olma/bulunma”) lafzını 

kullanmaktadır.689 İbn Sînâ, özellikle bu kullanımlar üzerinden, yani “kevn” lafzının geçmiş 

(“kâne” şeklinde) ve şimdiki/gelecek zaman kiplerindeki (“yekûnü” şeklinde) kullanımlarını 

zikrederek hudûs delilini eleştirmektedir.690 İkinci ayrıntı ise, vehmin, Tanrı ile âlem arasında 

üçüncü bir şeyin bağımsız mevcudiyetini farz etmeksizin bu değerlendirmelere bir mana 

verememesine ilişkin hatırlatmadır. Bu ayrıntı da tıpkı birincisi gibi, İbn Sînâ’nın 

eleştirilerinde geçen “üçüncü şey olarak zaman” bahsine atıfta bulunmaktadır.691 Gazzâlî’nin 

itirazına medar olan iki hususiyet de İbn Sînâ tarafından zikredilmiş bulunmaktadır. Buna 

göre, Gazzâlî, özet bir muhtevayla tanıtımını yaptığı ikinci delilin İbn Sînâ eserlerindeki 

bütününe bir itirazda bulunmaktadır. Fakat Gazzâlî’nin itirazında önemli olan nokta, bu 

düşünürün, Tanrı-âlem ilişkisinde, fizik ve metafiziğin yanı sıra dilin kurallarını da göz ardı 

etmesidir. Nitekim bundan sonra varit olan karşılıklı tartışmalarda bu kurallara temas edilerek 

tartışma daha somut bir hale dönüştürülecektir. Bu itiraz ve devamındaki tartışmalar, bu delile 

ilişkin birinci itirazı ilgilendirmektedir. Birinci felsefi delilde olduğu gibi burada da Gazzâlî, 

muarızını iki farklı itirazla çürütmeye çalışmaktadır. 

Gazzâlî’nin yer verdiği ilk felsefi karşı itiraza geçmeden önce belirtmek gerekir ki, 

Allah’ın âlem ve zamana nispetle kadîm olduğu, Aristoteles’ten beri zamanın, hareketlerin 

öncelik sonralık ilişkisine göre kavranmasını sağlayan zihni bir gerçeklik olduğu ve âlem gibi 

zamanın da mahlûk olduğu konusunda İslâm kelamcılarıyla Gazzâlî ve İbn Sînâ arasında 

herhangi bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. İkinci felsefi delilin başından beri aktarılan 

karşılıklı kelami ve felsefi yorumlardan bu durum açığa çıkmaktadır. Nitekim Gazzâlî gibi 

İbn Sînâ da Allah karşısında âlemin tek bir şahıs hükmünde olduğu kanaatindedir.692 

Gazzâlî’nin ikinci delile yönelik ilk itirazının en önemli ayrıntılarından biri, âlemin Yaratıcıya 

nispetle tek bir şahıs hükmünde telakki edilmesidir. Bu konuda da iki taraf arasında bir görüş 

ayrılığı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm adlı eserinde hakiki 

                                                             
689 Cüveynî, el-Akîdetü’n-Nizâmiyyetü fî Erkâni’l-İslâm, s. 21-25. 
690 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 113-114. 
691 İbn Sînâ, a.g.e., c. 2, s. 113-114. 
692 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Sema ve Âlem, s. 83. 
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burhânı izah ederek örneklendirirken bu konuya dair bir misal zikretmektedir. Buna göre, 

âlem ve Tanrı’nın mevcudiyetini önceleyen veya böyle bir hükmü çağrıştıran bir zamanın 

varlığı her halükarda burhânî hükme aykırı olacaktır.693 Yani zamanın tanımı ve mahiyeti 

konusunda da iki tarafta herhangi bir görüş ayrılığı mevzubahis değildir. Fakat yine de İbn 

Sînâ’nın İslâm kelamcılarına “muattıla” (Tanrı’nın yaratıcı faaliyetini inkâr edenler) 

nitelemesinde bulunmasına karşın Gazzâlî de İbn Sînâ’nın bu ikinci izah tarzını yaratmayı 

inkârla nitelendirmektedir. İbn Sînâ’nın kelamcı görüş için “mugalâta” ifadesini 

kullanmasının694 karşısında Gazzâlî felsefi görüş için, mevcudiyette Allah’ı, âlemi ve zamanı 

müsavi görme ve yaratmayı inkâr kastını gizleme ithamlarını kullanmaktadır.695 Burada esas 

görüş ayrılığı, birinci delilde de yer verildiği gibi, İlâhî varlık vermenin bir başlangıcının 

bulunup bulunmadığına ilişkindir. Bu ayrışmayı sağlayan da ilk olarak hudûs delilindeki 

kelamcı yaklaşım tarzı ve ikinci olarak “kadîm” ve “hâdis” terimlerine verilen manalardaki 

farklılıklardır. Aslında ikinci delil tartışmanın bu esas odağına nispetle biraz tali kalmakla 

birlikte bu temel ayrışma noktaları burada da hissedilmektedir. 

Gazzâlî, ikinci delile ilişkin ilk itirazından sonra karşı felsefi itiraza yer vermektedir. 

Buna göre filozoflar, “Allah vardı ve âlem yoktu” (“kâne’l-lâhu ve lâ âlem”) sözüne karşı, bu 

ifadede İlâhî zâtın mevcudiyeti ve âlemin yokluğundan başka üçüncü bir kavramın (mefhûm) 

var olduğunu söyleyerek bir itirazda bulunabilirler. Çünkü gelecek bir zaman için âlemin 

ademiyeti farz edilse, bundan bir zâtın varlığı diğer bir zâtın yokluğu anlaşılır. Dolayısıyla 

“Allah vardı ve âlem yoktu” sözü yanlış olup bunun yerine “Allah vardır ve âlem yoktur” 

(“yekûnü’l-lâhu ve lâ âlem”) şeklinde bir cümle kurulması doğru olacaktır. Geçmişe yönelik 

olarak “Allah vardı ve âlem yoktu” denilir. Oysa “vardı” (“kâne”) ve “vardır” (“yekûnü”) 

lafızları arasında fark vardır, biri diğerinin yerine kullanılamaz. Burada bir zâtın varlığını 

diğer zâtın varlığından ayıran şey, üçüncü bir şey olan zamandır ve bu kavram, “vardı” ve 

“vardır” lafızlarını birbirinden tefrik etmektedir. Çünkü “vardı” geçmiş için kullanılır ve 

geçmiş özü itibariyle zamanı, başkası itibariyle hareketi ifade eder. Bu durumda âlemin 

mevcudiyetinden önce onun varlığına kadar devam edip tükenen bir zamanın zorunlu olarak 

bulunması gerekmektedir. O halde Tanrı ve âlemle beraber öncesiz bir zamandan söz etme 

gereğimiz bulunmaktadır.696 

                                                             
693 Gazzâlî, Mi’yârü’l-İlm fî Fenni’l-Mantik, s. 187. 
694 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 37-40. 
695 Gazzâlî, FT (TF), s. 31-32, 65-66 
696 Gazzâlî, FT (TF), s. 32-33. 
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Gazzâlî’nin bu itiraza verdiği cevap, oldukça güçlü bir analojiden yola çıkmaktadır. 

Buna göre, öncelikle bu iki lafızdan (“kâne” ve “yekûnü”) anlaşılan mana, bir zâtın varlığı 

diğerinin yokluğudur. Ayrıca iki lafzın ayrılmasını temin eden üçüncü şey ise, bize nispetle 

gerekli olan bir ilişkidir. Daha açık bir deyişle ve örneklendirerek, âlemin gelecekte yok 

olduğu, ondan sonra ikinci kez var olduğu farz edilecek olsa, o takdirde aradaki mevcudiyet 

halinin tasviri için “Allah vardı ve âlem yoktu” demek icap eder. İster ilk yokluk anı, isterse 

ikinci yokluk anı kastedilsin, anlatım bu şekilde olacağı için ifadede bir kusur söz konusu 

değildir. Bunun bir ilişki olduğunun delili, geleceğin aynıyla geçmişe dönüşmesinin mümkün 

olmasıdır. Bu nedenle tasvir geçmiş zaman kipiyle yapılmaktadır. Buradaki sorun, vehim 

gücünün, öncesiz (kadîm) bir başlangıcın varlığını kavrayamayışından kaynaklanmaktadır. 

Vehmin kendisinden ayrılamadığı bu “önce”nin hep var ve gerçek olduğu sanılır ki, bu da 

zamandır. Bunun misali, vehmin yüzeyler ve cisimlerle ilgili kabulleridir. Yani her yüzeyin 

üstünde bir “üst”ün bulunduğu farz edilirse, vehim, yüzeylerin başucu noktalarında sona 

erdiğini anlayamaz. Aynı şekilde âlemin ötesinde bir doluluk veya boşluğun olmadığı; çünkü 

cismin sonlu olduğu söylendiğinde, vehim, bunu da anlayamayacaktır. Âlemin üstünde bir 

“üst” ve dışında dolu veya boş bir mekân yoktur denilse, vehim bunu hiçbir şekilde kabul 

edemeyecektir. Buna benzer şekilde âlemin mevcudiyetinden önce bir “önce” yoktur, gerçek 

varlık bu âlemdir denildiğinde de vehim, bu hali anlayamamakta ve sürekli ifadelere takılıp 

bir zamanın varlığını tahayyül etmektedir. Burada zaman, mekâna ve onun boyutlarına 

benzemektedir. Çünkü âlemin dışında anlamlı ve gerçek bir doluluk veya boşluğun 

bulunmadığı sabit olmakla beraber insanların hayal güçleri genellikle bunu kabul 

etmemektedir. Ayrıca cismin boyutlarının sonluluğu, âlemin ötesinde herhangi türden bir 

mekânın varlığına ilişkin ispatı engellediği gibi, hareketin iki uçtan sonluluğuna ilişkin delilin 

varlığı da onun ötesinde zamana ilişkin bir boyutun farz edilmesini engellemektedir. Bu 

bakımdan izafi olarak “önce” ve “sonra”ya bölünen zamanla, “alt” ve “üst”e bölünen mekân 

arasında bir fark yoktur. “Üst”ün üstünde herhangi bir “üst”ün bulunmadığını ispat ne kadar 

mümkünse, “önce”den önce herhangi bir “önce”nin bulunmadığını ispat da o kadar 

mümkündür. Buna göre vehim, herhangi bir şekilde izahı anlamak istemeyecektir. Oysa 

filozoflar açısından âlemin ötesinde boşluk ve doluluğun bulunmadığı kati olarak kabul 

edilmektedir. Bu bağlamda zamandan önce bir zamanın bulunmadığının da kabul edilmesi 

gerekmektedir.697 

                                                             
697 Gazzâlî, FT (TF), s. 33-34. 
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Gazzâlî’nin buradaki cevabında, birçok felsefi unsur bir arada kullanılarak analojiye 

yaslanmış bir argüman üretilmektedir. Burada Aristoteles fiziğinin ve İbn Sînâ fiziğinin yanı 

sıra Yahya en-Nahvî’nin cismin sonluluğuna ilişkin argümanının kullanıldığını görmekteyiz. 

Bundan önce ilk felsefi itirazdaki değerlendirmelerin ve bu değerlendirmelerin yoğunlaştığı, 

“kâne” ve “yekûnü” (“idi” ve “olacak/oluyor”) lafızlarının İbn Sînâ eserlerinden alıntılanmış 

olduğunu belirtmek gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi İbn Sînâ, kelamcı hudûs 

delilini eleştirirken, bu delilin sahiplerinin “Allah vardı ve âlem yoktu; sonra Allah vardı ve 

âlem de vardı” tarzındaki ifadelerinde yer alan “kâne” (“idi”) fiilinin, her halükarda bir 

zamanın bağımsız mevcudiyetini çağrıştırdığını, bunun yaratmayı izah etmeyi de 

güçleştirdiğini, dolayısıyla bu çeşit tasvirlerden vazgeçilmesinin en uygunu olacağını öne 

sürmektedir. Ona göre bunun nedeni, bu tarzdaki bir ifadenin mana tazammununda, zamanın 

Tanrı’yı da kuşatan varlığının düşünülmesine engel olunamayacağıdır.698 İbn Sînâ, kelamcı 

atom ve araz görüşünü, haller nazariyesini ve genel olarak hudûs görüşünü eleştirdiği 

Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta bu konuya ayrıntılı bir şekilde yer vermektedir. 

İbn Sînâ’ya göre, Mutezile’nin ve genel olarak İslâm kelamcılarının söyledikleri 

şekilde âlemin yaratılmasında (halk) bir başlangıcın bulunduğunu varsayarsak, ortaya muhal 

bir şey çıkacaktır. İslâm kelamcıları ve özel olarak Mutezile, öncesi olan bir şey farz 

etmektedirler ki, bu şeyde farklılaşan hareketlerin varlığının varsayımsal olarak bulunması 

mümkündür. Farklılaşan hareketler de ancak kendilerinde bir ölçünün (mikdâr) vukuunun 

olanaklı oluşuyla doğru olabilir. Hareketlerde ölçünün vukuunun mekânı da zamanın 

mevcudiyetiyle beraber olur. Dolayısıyla âlemin yaratılmasında bir başlangıcın bulunduğu 

varsayıldığında, burada akli imkân, zamanın varlığıyla beraber farklılaşan hareketlerin varlığı 

olarak varsayılmış olmaktadır. Böylece zamandan önce bir zaman farz edilmektedir. Durum 

böyle olmasaydı, önceliğin zamansal bir tarzda kavranması mümkün olmayacaktı.699 

Mutezile’ye ve diğer İslâm kelamcılarına göre, arazlar bazen maddede bulunmazlar. Yani 

bunların anlayışları gereğince Allah, şeyleri kendisiyle olumsuzladığı bir bitiş yaratmaktadır. 

Oysa durum böyle değildir. Akıl, üç varlık tarzını farz etmektedir. Birincisi, zamandaki 

varlıktır ki ona “metâ” (ne zaman) denilmektedir. Bu, kendisi için bir başlangıç ve sonun 

bulunduğu değişime açık şeylerde belirginleşmektedir. Onun başlangıcı, İslâm kelamcılarının 

varsaydıklarının aksine sınırlının dışında olur ve sürekli yenilenme halinin bulunduğu bir 

                                                             
698 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 113-114. 
699 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 76. 
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sınırlılıkta meydana gelir. İkinci varlık tarzı, “dehr” ile adlandırılan ve mevcudiyeti zamanla 

beraber olandır. Bu tarz varlık, zamanla kuşatılmıştır ve o, zamanla beraber feleğin varlığıdır. 

Zaman, bu tarz varlıktadır; çünkü zaman, feleğin hareketinden doğar ve o, değişime uğrayana 

uygulanan sabit bir nispettir. İnsanın hayal gücü (vehim), “kâne” (“idi”) ve “yekûnü” 

(“vardır”) gibi, geçmiş, şimdi ve gelecek olarak her bir şeyin zamana katılmasını münasip 

görür ve her bir şeyi “metâ” (ne zaman) yoluyla ya geçmiş, ya şimdi veya gelecek olarak 

görür. Üçüncü varlık tarzı ise, dehri de kuşatan ve ‘sermed’ diye isimlendirilen sabitle beraber 

olan sabitin varlık tarzıdır.700 Durum böyle olmakla birlikte Mutezile’ye göre, zaman olmayan 

müddet gibi bir anlamın vehmedilmesi mümkündür. Bu anlam içinde bir takım birbiriyle 

uyumlu hareketlerin yaratıldığı farz edilmektedir. Fakat burada birbirinin ardı sıra gelen 

hareketler, bu anlamın kendisinden fazladır ve bu anlam kendinde sabit değildir. Yani bir 

öncelik-sonralık vukubulmakta ve buna zaman denilmemektedir. Oysa bu da zamandan başka 

bir şey değildir. Daha açık bir deyişle, yoklukta biri büyük diğeri küçük iki hareket varsayarak 

bu konu daha rahat izah edilebilir. Büyük ve küçük hareket olarak farz ettiğimiz bu iki 

hareketin birlikte bulunmaları akla aykırıdır. Çünkü küçük olanın, büyük olandan bir şeyin 

boşluğuyla farklılaşması gerekmektedir. Oysa ölçüsü olmaksızın ve öncelik ve erteleme de 

hâsıl olmaksızın bu da olamayacağına göre, kelamcıların yokluk anındaki ertelenmeden söz 

etmeleriyle kastettikleri, yine üçüncü şey olarak zamanın mevcudiyetinden başka bir şeyin 

sıfatı olamaz. Dolayısıyla başlangıçlı yaratma görüşü her halükarda akla aykırı bir görüştür.701 

İbn Sînâ’nın ve bu İslâm filozofundan önce Proclus ve Fârâbî’nin müşterek bir 

zeminde karşı çıktıkları görüş, Tanrı’nın âleme varlık vermesi olarak, mevcudiyetin 

yaratmayla temellendirilmesi değildir. Her üç filozof da, Allah’ın âlemin mevcudiyetinin tek 

sebebi olduğu konusunda hemfikirdirler. Fakat Yahya en-Nahvî, İslâm kelamcıları ve Gazzâlî 

gibi dindarlıklarıyla ön planda görünmeyi arzu eden düşünürlerle bu filozofların yaratmayı 

izah etme tarzları birbirinden farklıdır. Buna göre, Proclus, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya göre İlâhî 

varlık verme olarak yaratmanın bir başlangıcı bulunmamaktadır. Bu filozofların bakış açısı 

gereğince, başlangıçlı bir yaratma görüşü muhteviyatında çeşitli saçmalıklar 

                                                             
700 Burada “zaman”, “dehr” ve “sermed”in manalarını daha vazıh kılmak için filozofun başka bir eserindeki 
anlatımlarına yer verilebilir. “Zaman”, varlığın hareketini ölçen veya sayan bir birimdir. “Dehr”, tüm zamanın 
sürekliliğine verilen bir addır. Yani “dehr”de, “zaman”daki gibi, geçmiş, şimdi ve gelecek yoktur, zamanın 
sürekliliği vardır. “Sermed” ise, başkalaşmanın olumsuzlandığı, artık hareketi saymanın durduğu ve varlığın 
ezelî ebedî mevcudiyeti için kullanılan bir terimdir. “Dehr”, zamansal sürekliliği, “sermed” ise, varlığın 
varolmaklıktaki sürekliliğini ifade etmektedir. Buna göre “dehr”, zamanı; “sermed” de ikisini kuşatmaktadır. 
Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Fizik I, s. 220. 
701 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 79-81. 
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bulundurmaktadır. Hıristiyan ve Müslüman ilahiyatçılara göre ise, başlangıçlı bir yaratma 

görüşü kabul edilmediğinde, bu defa aslında yaratmanın kendisine ve Allah’ın yaratmayı 

dilemiş olmasına karşı çıkılmış olmaktadır. Bu meyanda İbn Sînâ, başlangıçlı yaratma 

görüşünün her halükarda âlemden önceki bir zamanın mevcudiyetini farz etmiş olduğunu öne 

sürmekte ve bunu, Allah’ın varlığının âlemin son yokluğuyla kesiştiği bir varlık anı veya 

boşluğun izah edilmesinin gerekeceği argümanıyla delillendirmektedir. Gazzâlî, İbn Sînâ’nın 

bu itirazını, yukarıda aktarıldığı şekilde, “kâne” ve “yekûnü” lafızlarının kullanım 

keyfiyetlerine değinerek özet bir muhteviyatla nakletmektedir. Sonra Gazzâlî, Aristoteles 

fiziği ve İbn Sînâ fiziğinden aldığı felsefi saptamaları Yahya en-Nahvî’nin cismin sonluluğu 

deliliyle birleştirerek yeni bir argüman ortaya koymakta ve bununla İbn Sînâ’nın eleştirilerine 

cevap vermektedir. Bu cevaba göre, sonlu olan âlemin mekansal özellikleri, onun zamansal 

özellikleriyle aynı tarzda değerlendirilmelidir ve şayet âlemin dışında bir mekân yoksa onun 

mevcudiyetinden önce de bir zaman olmamalıdır. Çünkü filozoflara göre de âlemin dışında 

herhangi bir mekân bulunmamaktadır. İbn Sînâ’nın eleştirilerindeki felsefi derinlik ölçüsünde 

bu cevap da güçlü bir analojiye dayanmaktadır. 

Gazzâlî, geliştirdiği yeni itirazda öncelikle Yahya en-Nahvî’nin “sonluluklar delili”ne 

dayanmaktadır. Daha önce belirtildiği şekilde Yahya en-Nahvî, zamanın sonluluğunu 

mekânın sonluluğuna benzetmekte ve önce cismin sonluluğundan hareketle âlemin sonlu 

olduğunu, sonra da âlemin sonluluğundan hareketle zamanın sonlu olduğunu öne 

sürmektedir.702 Gazzâlî, Yahya en-Nahvî’nin bu itirazına, evrenin dışında bir doluluk ve 

boşluğun, ayrıca bir “üst” ve “alt”ın bulunmadığını ekleyerek onu geliştirmektedir. Buna göre 

zaman da mekân gibidir ve nasıl âlemin ötesinde bir doluluk veya boşluk ya da üstlük veya 

altlık yoksa bunun gibi zamandan önce de bir “önce” bulunmamaktadır. Tehâfütü’l-Felâsife 

yazarı, boşluk ve doluluğun kendi başlarına anlamlı kavramlar olmadıklarını, ayrıca bu iki 

kavramın sadece âlemin içinde söz konusu olabileceğini Aristoteles’in Fizik adlı eseriyle İbn 

Sînâ’nın Fizik adlı eserine dayandırmaktadır. Her iki filozof da boşluk ve doluluğu ayrıntılı 

bir biçimde tahlil etmekte, bunların fiziksel gerçekliklere sahip olduklarını kabul etmemekte 

ve âlemin dışında bir boşluk ve doluluğun bulunduğunu reddetmektedirler.703 Bununla birlikte 

İbn Sînâ, âlemin sadece bir tane, sonlu ve bir bütün olduğunu söylemekle beraber,704 zamanın 

                                                             
702 Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 286-292. 
703 Aristoteles, Fizik, s. 137-179; İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Fizik I, s. 156-188. Sonluluk ve sonsuzluğun gerçekçi 
ve vehimsel yansımalarının İbn Sînâ’dan takibi için bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât,  c. 1, s. 153-156. 
704 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Sema ve Âlem, s. 83. 
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durumunu incelemenin mekânın durumunu incelemek ile bağlantılı olduğunu ifade etmiştir.705 

Gazzâlî, “üst” ve “alt” kategorileriyle bunları zenginleştirerek, filozoflar arasında ortak olan 

bir kabulden hareket etmekte ve sonra zamanla mekân arasında bir benzeşim (analoji) 

kurmaktadır. Bu durumda Gazzâlî’nin belirttiği gibi, felâsife arasında mekânın sonluluğu ve 

ayrıca âlemin içinde anlamlı fiziksel kavramların bu âlemin dışında anlamsız olduklarıyla 

ilgili bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Tehâfütü’l-Felâsife yazarına göre, zamanın 

incelenmesi de mekânın incelenmesiyle bağlantılıysa, zaman konusunda da bu âlemin içinde 

anlamlı olan fiziksel kavramların bu âlemin dışında anlamsız olmaları gerekmektedir. Nasıl ki 

hayal gücü, âlemin dışında bir yeri tasavvur ettiğinde ona işaret etmek üzere, “üst” ve “alt”, 

“boşluk” ve “doluluk” kavramlarını kullanıyor da bunlar izah olarak kabul edilebiliyorsa, 

âlemin dışında olan onun yokluğu anında da zamanla ilgili kullanımlar bu neviden 

görülmelidir. Yani âlemin mevcudiyetinden önceki varlık hali herhangi bir şekilde zamansal 

olmadığı halde, âlemin varlık anından öncesine işarette bulunurken insani tahayyüle nispetle 

bir “önce” ve “sonra” söz konusu olabilir. Bu durumda geçmiş zaman kipi ve “kâne” (“idi”) 

lafzıyla sağlanan anlamın, zamanın âlemin içindeki kullanımına paralel anlaşılmaması 

gerekir. Gazzâlî’nin bu cevabı fiziksel açıdan uygun bir analojiyle kurulmuştur ve İbn 

Sînâ’nın görüşleri bakımından isabetlidir. Fakat Gazzâlî, filozofların, mekân, boşluk, doluluk, 

boyut, sonluluk ve sonsuzlukla ilgili fiziksel eserlerindeki tartışmalarda yer alan bazı 

ayrıntıları burada kullanırken, onların âlemin dışına dair bir tasvirde bulunmadıkları gerçeğini 

göz ardı etmektedir. Çünkü onlar, bu kavramları tahlil ederken âlemin dışına ilişkin 

konuşmamakta, sadece kavramların mana muhtevasına dönük çeşitli ihtimaller üzerinde 

durmaktadırlar. Yine de Gazzâlî’nin, hayal gücünün belirli alışkanlıklara bağlı olarak 

şartlandığı ve zaman konusunda da bunun mevzubahis olabileceği itirazı yerinde bir itirazdır. 

Gazzâlî burada şüpheci tavrını tekrar etmiş olmaktadır. 

Gazzâlî, filozoflara verdiği cevaptan sonra onların bu cevaba ilişkin itirazlarına yer 

vermektedir. Buna göre, Gazzâlî’nin ve İslâm kelamcılarının, âlemin üstünü ve altını, onun 

öncesine ve sonrasına benzetmelerinde bir çarpıklık (muavvace) mevcuttur. Bunun iki nedeni 

bulunmaktadır. Birincisi, âlem küre şeklindedir ve onun doğrudan altı ve üstü olamaz. Çünkü 

insanlar, ayaklarının altında olan yere “alt”, başlarının üzerinde bulunan yere de “üst” 

nitelemesinde bulunurlar ve bu, kişiye nispetle değişen bir yönden ibarettir. Gündüz 

yerkürenin (küretü’l-ard) üstü olan taraf, akşamleyin dönüş nedeniyle yerkürenin altı 

                                                             
705 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Fizik I, s. 189. 
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olabilmektedir. Bu benzetmenin veya kıyasın çarpıklıkla nitelendirilmesinin ikinci nedeni, 

“alt” ve “üst” kavramlarının izafi oluşudur. Mesela bir ucu kalın, diğer ucu ince bir tahta 

düşünülüp de, ince tarafına gidilebildiği ölçüde bu tarafa “üst” (el-fevk) ve kalın tarafa 

gidilebildiği ölçüde bu diğer tarafa da “alt” (et-taht) adı verilirse, kişinin kendi görüş 

şartlarına nispetle farklı yerlere “üst” ve “alt” isimlerini münasip gördüğü fark edilecektir. 

Buna benzer şekilde âlemin sonu ve başı izafi değildir. Çünkü âlemde değişen şeyler, kişiye 

nispetle değişen şeylerdir ve onun özü hep olduğu gibi kalmaktadır. Aynı şekilde âlemden 

önceki yokluk (el-ademü’l-mütekaddim) ve onun mevcudiyetinin ilk başlangıcı meselesinde 

de durum, âlemin özüne ilişkindir. Âlem yok olunca, bunun önceki yokluk olarak farz 

edilmesi ve sonra tekrar var olunca da bunun ilk başlangıç olarak farz edilmesi mümkün 

değildir. Âlemin başlangıcı ve sonu, onun özünün birer parçasıdır ve izafi değildir. 

Filozofların “âlemin altı ve üstü yoktur” demeleri akla uygundur; ama İslâm kelamcılarının 

“Âlemin öncesi ve sonrası yoktur” demeleri akla uygun değildir. “Önce” ve “sonra” 

kavramları bu denli izafi değildir ve gerçektir. O halde bu kelimelerle zamandan başka bir şey 

kastedilmiş olmamaktadır.706 

Gazzâlî bu itiraza cevap verirken, “üst” ve “alt” lafızları yerine farklı bir misal olsun 

diye “iç” (dâhil) ve “dış” (hâric) kelimelerine yer vermektedir. Buna göre, filozofların bu 

itirazlarının aksine, “üst” ve “alt” lafızları bu denli izafi değildir. Çünkü kastedilen bellidir. 

Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için, “üst” ve “alt” lafızları yerine “iç” ve “dış” lafızları misal 

verilerek bunlar tahlil edilebilir. Âlemin bir içi bir de dışı vardır. Bu defa soru şu şekilde 

yapılandırılabilir: Âlemin dışında doluluk (melâ’) ve boşluğa (halâ’) ait herhangi bir şey var 

mıdır? Filozoflar, bununla kastedilene göre bir cevap verileceğini söyleyeceklerdir. Yani 

âlemin dışıyla kastedilen, onun en üst yüzeyi ise onun bir dışı vardır; ama başka bir şey 

kastediliyorsa onun dışı yoktur diyeceklerdir. Fakat her halükarda onlara göre âlemin dışında 

herhangi bir doluluk ve boşluk bulunmamaktadır. Aynı şekilde İslâm kelamcılarına, “âlemin 

mevcudiyeti için bir “önce” var mıdır?” diye sorulursa, bununla kastedilene göre cevap 

verilecektir. Eğer bu “önce” ile kastedilen, âlemin başlangıcıysa, tıpkı âlemin açık sınırı ve 

yüzey kesiti manasında bir “dış”ın bulunması gibi, onun bir “önce”si de bulunmaktadır. Şayet 

bununla kastedilen başka bir şeyse, bu takdirde âlem için bir “önce” yoktur. Burada filozoflar 

âlemin içi ve dışı için ne kadar haklılarsa, İslâm kelamcıları da onun öncesi ve sonrası için o 

kadar haklılardır. Çünkü dış nasıl âlemin bir ucuysa, onun başlangıcı da onun bir ucu ve 

                                                             
706 Gazzâlî, FT (TF), s.  34-35. 
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öncesidir. Bunun dışında belirtmek gerekir ki, “Allah’ın varlığı vardır ve O’nunla beraber 

âlem yoktur” sözünün herhangi bir ispata ihtiyacı bulunmamaktadır. Çünkü bu tespitin 

kendisi bir ispattır ve ayrıca bir delile gereksinimi söz konusu değildir. Zaman ve mekân 

konusunda olduğu gibi burada da vehim iş başındadır ve o, son noktaya kadar her şeyin bir 

delilini istemekte, herhangi bir tarzda sona varılamamaktadır. İslâm kelamcıları, âlemin 

yaratılmış (hâdis) olduğunu söylemekle beraber onların hayal güçleri onun yaratılmamış 

(kadîm) olduğunu vehmettirebilir. Aynı şekilde felâsife, âlemin kadîm olduğunu kabul 

etmekle beraber onların vehimleri de kendilerine âlemin hâdis olduğunu düşündürtebilir. 

Cismin ve âlemin sonlu olduğunu düşünenler de, bu sondan sonrasını anlamaktan acizdirler; 

çünkü vehim her an iş başındadır. Ne var ki, filozoflar bir öncesinden söz etmeksizin zamanın 

yaratılmışlığından (hudûsundan) söz edemezler. Çünkü vehim burada sonlu bir zamanın 

öncesini kavramaktan aciz ise de, buna itibar edilmemesi gerekmektedir. Âlemin sonundan 

sonrasını anlamak hayal gücü için izah edilebilir değilse de, durum böyle kabul edilmektedir. 

Aynı şekilde zamanın bir başlangıcı olduğunu, bunun onun ilk tarafındaki sonu olduğunu ve 

önce ile buna işaret etmek gerektiğini de kabul etmek gerekmektedir. Yanılgının veya görüş 

ayrılığının nedeni vehmin bu oyunlarıdır. Çünkü insan görünene nispetle görünmeyeni (gayb) 

anlayabilecek bir kabiliyette değildir. Bu noktada filozofların söyleyebilecekleri bir şey 

bulunmamaktadır.707  

Gazzâlî’nin karşılıklı bu iki itirazda da İbn Sînâ’nın eserlerine müracaat ettiği 

görülmektedir. İbn Sînâ’nın Tanrı-âlem ilişkisinde, Tanrı’nın âleme olan önceliğinin zâtî bir 

öncelik olup, bunun zamansal bir öncelik olduğu manasının vehmemedilmesi gereğine işaret 

eden ayrıntılı izahlarını daha önce Kitâbü’t-Ta’lîkât’tan aktarmıştık.708 Buna ek olarak 

Gazzâlî, İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ Fizik I adlı eserinin ihtiva ettiği bazı meseleleri burada 

kullanmaktadır. İbn Sînâ bu eserinde, doluluk, boşluk, boyut, yüzey, mekân, zaman, uç ve 

cisim gibi kavramların âlemin mevcudiyeti bakımından manalarını derin bir biçimde tahlil 

etmekte ve vehmin muhtemel müşkillerine detaylı bir tarzda temas etmektedir.709 İbn Sînâ’nın 

vehmin düşündürttüklerinin muhtemel tehlikelerine işarette bulunmasını takiben Gazzâlî de 

vehmin burada iş başında olduğunu ve aynı tehlikelerin burada da söz konusu olduğunu öne 

sürmektedir. Gazzâlî’nin burada fiziksel alana kıyasla metafiziksel alanda (gayb) daha fazla 

vehmiyyatın söz konusu olabileceğini belirtmiş olması önemlidir. 
                                                             
707 Gazzâlî, FT (TF), s. 35-36. 
708 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 73-83. 
709 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Fizik I, s. 99-212. 
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Gazzâlî’nin son cevaplarına göre filozofların itirazı yeterince güçlü görünmemektedir. 

Çünkü Gazzâlî’nin âlemin üstü ve altıyla kastettiği mana, onun farz edilmiş bir başlangıcı ve 

sonu anlamındaki yerlere ilişkindir ve gerçekten de bu manalarla âlemin mevcudiyetinin 

öncesi ve sonrası birbirine benzemektedir. Bu benzerliğin isabetli oluşunun nedeni, her 

ikisinin de bir baş ve sona atıfta bulunması ve iki fiziksel görelilikten hareket etmesidir. 

Filozoflar âlemin sonlu (mütenâhin) olduğunu kabul ediyorlarsa, zamanın sürekliliğine dair 

vehmiyyatın aksine, bu sonlu âlemin mevcudiyetinin başlangıcının da onun üstüne veya 

dışına benzerliğini kabul etmek durumunda kalacaklardır. Çünkü âlemin dışı, onun son 

yüzeyi, âlemin başlangıcı da onun mevcudiyetinin ilk halidir. Fakat burada Gazzâlî’nin de 

ihmal ettiği bir nokta bulunmaktadır. Filozofların âlemin dışı olarak farz ettikleri yer, ona ait 

bir yüzeydir. Oysa Gazzâlî’nin âlemin mevcudiyetinin başlangıcına ait kabul ettiği bir “önce”, 

âlemin zâtına yeterince ait değildir. Çünkü bu “önce” ile kastedilen aslında bir ademiyettir 

(yokluk) ve bu ademiyet, âleme ait değildir. Ne var ki Gazzâlî, bu muhtemel itiraz için, 

buradaki “önce”nin âlemin mevcudiyetinin başlangıcına işaret ettiğini söylemektedir. Yine de 

Gazzâlî’nin iddiasının tersine bu cevap, tartışmayı sonlandırabilecek bir cevap değildir.  

Buradaki izah, vehmin müşkillerine yoğunlaştığından bu detay yeterince fark 

edilememektedir. 

Gazzâlî söz konusu cevabından sonra ikinci felsefi delilin bir ikinci tarzına yer 

vermektedir. Buradaki felsefi argümanda, vehmin geçmişe dönük zamansal bir önce arayışına 

Tanrı’nın kudretinin keyfiyeti eklenmektetir. Aslında âlemin kıdemini savunan görüşün ilk 

felsefi delili burada yeniden üretilerek zamansal önce ile birleştirilmektedir. Yani âlemin 

mevcudiyetinden önce olduğu kabul edilmiş İlâhî mevcudiyet ile Tanrı, acaba zamanı sayan 

başka hareketler yaratabilir miydi, yaratamaz mıydı? Filozoflara göre bu soruya verilecek 

herhangi bir cevap İslâm kelamcılarının ve Gazzâlî’nin davalarında haksız olduklarını 

göstermeye yetecektir. Çünkü bundan sonra yeni alt sorular üretilmekte ve vehme ait olduğu 

öne sürülen geçmiş öncenin ölçülmesinin yolu açılmaya çabalanmaktadır. Şimdi bu argümana 

yer vermek uygun olacaktır. 

Filozoflara bakılırsa, İslâm kelamcıları ve Gazzâlî açısından, âlemi yaratmadan önceki 

mevcut yokluğunda aynı âlemi, bir yıl, yüz yıl, bin yıl ve sonsuz bir süre önce yaratmaya (en 

yehluka’l-âlem) Allah’ın gücünün yettiğinde herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Farz 

edilen bu zaman miktarları birbirinden farklıdır. O halde âlemin varoluşundan önce bir kısmı 

diğer kısmından daha uzun ölçülebilir bir şeyin mevcudiyetinin kanıtlanması gerekmektedir. 
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İslâm kelamcıları ve Gazzâlî, burada, söz konusu miktarların bu âleme ait olduklarını ve 

feleğin dönüşü başladıktan sonra buna benzer ölçülerden söz edilebileceğini söyleyebilirler. 

Bu durumda “yıl” olarak kavranan bu nicelik (kemmiyyet) için başka bir yol tutulabilir ve 

denilebilir ki, farz edelim âlemin ilk mevcudiyetinden itibaren onun feleği şimdiye değin bin 

defa dönmüş olsun. Bu durumda acaba Allah, bu âlemden önce şu ana değin feleğinin dönüş 

sayısı bin yüz olan başka bir âlem yaratabilir miydi yaratamaz mıydı? Bu soruya menfi bir 

cevap verilemez; çünkü bu durumda Yaratıcı, âciz iken kudret sahibi olmuş demektir. Onlar 

bu soruya müspet cevap verirler ve bu durumda da, Tanrı’nın, zamanımıza kadar kendi 

feleğinin dönüş sayısı bin iki yüz olan üçüncü bir âlem yaratıp yaratamayacağı sorulur. Şimdi 

dönüş tarzları aynı; fakat sayıları farklı olan bu ikinci ve üçüncü âlemin aynı anda yaratılıp, 

sonra aynı anda yok edildiklerini farz edebilir miyiz? Bu böyle olmazsa bu âlem tek başına 

mevcut olamayacaktır. Onların cevabı şöyle olabilir: Üçüncü âlemi ikinci âlemden ayıran, 

sonra ikinci âlemi de bu âlemden ayıran bir müddetin takdir edilmesi ile her iki âlemin bu 

âlemin mevcudiyetiyle buluşması engellenmiş olabilir. Yani üçüncü âlem daha önce, ikinci 

âlem daha sonra ve bu âlem de en son yaratılmış olabilir. Böylece üç âlemin dönüş sayılarıyla 

ilgili bir tenakuz meydana gelmeyecektir. Fakat bu cevapta müddet takdiri ile imkânlara işaret 

edilmektedir. Yani üç âlemin buluşmasını engelleyen çeşitli mümkün müddetlerden söz 

edilmektedir. Buna, tüm imkânları içine alan geniş bir imkânın mevcudiyetiyle cevap 

verilebilir. Her halükarda onlara göre de, çeşitli miktarlarda hep var olan bu imkânların, 

zamanın dışında bir gerçekliği yoktur. İşte farz edilen bu mümkün nicelikler, ne Yaratıcı’nın 

bir niteliği, ne de âlemin yokluğunun bir sıfatı olabilir. Çünkü “yokluk” bir şey değildir ve bir 

miktarla ölçülemez. Miktar dediğimiz şey burada hareketi gerektirir ve onun sıfatı olabilir. Bu 

durumda onlar da aslında âlemin mevcudiyetinden önce hareketler ve zamanı farz etmiş 

olmaktadırlar. O halde onlara göre de âlemden önce zaman mevcuttur.710 

Bu felsefi itiraz, âlemin kıdemi meselesinin başarılı itirazlarından biridir ve âlemin 

varoluşundan öncesinin, yani onun yokluğunun, bir “önce” olarak tasavvur edilmesinin 

doğuracağı felsefi ve mantıki sakıncalara münasip bir muhtevayla işarette bulunmaktadır. Bu 

âlemin mevcudiyetiyle bir manası bulunan zamanın, yokluk anında İlâhî kudretle tayin 

edilmesi de yerindedir ve bu argümanın ilk felsefi delille buluştuğu yer burasıdır. Üçüncü 

felsefi delilde işlenecek olan imkân kavramı da burada ölçü niteliği (miktar) yerine isabetli bir 

tarzda kullanılmaktadır. Bu argüman, yine İbn Sînâ’nın felsefi görüşlerinden alıntılanmış ve 
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buraya uyarlanmış bulunmaktadır. Bu durum, aşağıda İbn Sînâ’nın tahlillerine ve misallerine 

yer verdiğimizde daha iyi takdir edilebilecektir. Fakat bundan önce bir ayrıntıya işaret etmek 

gerekmektedir. Gazzâlî, bu ikinci tarz (sîğa) argümanın başlığını, “Onların [Muhaliflerini] 

Kıdem-i Zamana Zorlamalarının İkinci Tarzı” (“Sîgatün Sâniyetün Lehüm fî İlzâmi 

Kıdemi’z-Zamân”) şeklindeki bir isimlendirmeyle tayin ederek711 aslında araştırmacıları 

yanıltmaktadır. Çünkü bu başlığın muhtevasından anlaşılan mana, bu argümanın alındığı İbn 

Sînâ’nın hala âlemin yaratılmamışlığını (kadîm) savunduğu ve bu argümanı âlemin mahluk 

olduğunu iddia edenlere karşı geliştirmiş olduğudur. Oysa İbn Sînâ, bu argümanın ilk 

muhtevasını ortaya koyduğu Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta, İslâm kelamcılarının hudûs görüşlerini 

Mutezile adını bilfiil telaffuz ederek eleştirmek gayesindedir. Burada İbn Sînâ’nın eleştirdiği 

ve karşı çıktığı görüş, Allah’ın âlemi yaratmış olması görüşü değil, başlangıçlı (hudûsa 

dayanan) yaratma görüşü olup, o bununla, yaratılmış âlemin varlığının zihinde bir yokluk 

anından sonraya ertelenerek zamana göreli hale getirilmesine karşı çıkmaktadır. Hem bu 

ikinci tarz argümanın kaynağını göstermek hem de bu noktayı aydınlatmak bakımından İbn 

Sînâ’nın söz konusu tahlillerini aktarmak faydalı olacaktır. 

İbn Sînâ’ya göre, zamanın vehimden sökülüp atılması mümkün değildir. Çünkü eğer 

zamanı vehimden atarsak, bu takdirde hayal gücümüz, zamanın içinden alındığı başka bir 

zamanı her halükarda gerekli görecektir. Bu nedenle Mutezile’nin burada el-Evvel ile âlemin 

yaratılması arasında sabit bir süreçsel yayılma olarak, kendisinde âlemin meydana geldiği 

boşluk tarzındaki bir anlamı sabitlediği görülmektedir. Böylece âlemin yokluk anı 

düşünüldüğünde boyutların varlığı gerekmekte, dolayısıyla onun sürekli bir boşlukta (fedâ’) 

bulunduğu vehmedilmektedir. Böyle bir boşluk anlamının mevcudiyeti akla uygun değildir. 

Böyle bir boşluk anı, zamanın yerini tutamadığı gibi onun mevcudiyetini çağrıştırmaktadır. 

Zaman ve âlem sermedîdir, yani sonsuz sürekliliğe yayılmıştır ve el-Evvel’in bunlara olan 

kıdemi, ancak zâtî bir öncelikle izah edilebilir. Hâdis olduğu farz edilen zamandan önce bir 

miktar düşündürülmeksizin Mutezile, sonlu bir yokluk anını izah edememektedir.712 Her 

kendisinin bir evveli ve âhiri bulunan şey için, bu ikisi arasında ölçülebilir (mikdârî) veya 

niceliksel ya da mana cihetinden bir şey vardır. Ölçülebilir olan, vakit için vakit, yan için yan 

gibidir. Niceliksel olan bir ve on gibidir. Mana olan, cins ve tür gibidir. Varlık, zâtıyla 

                                                             
711 Gazzâlî, FT (TF), s. 37. 
712 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 75. 



 

 

185

olduğunda, onun için bir evvel ve âhir söz konusu olamaz.713 Zaman, her halükarda, 

öncelenen (mütekaddem) ve ertelenende (müteahhar) bulunan hareketin niceliğidir. Yani 

kendisinde mesafedeki önceleme ve ertelenmenin meydana geldiği farklılaşan hareketin 

akmasıdır.714 Hareket ne zaman hâdis kabul edilirse, hareketi geçen şey, bir şey için mutlak 

olmaz. Bu, Allah’ın kudretinde, onların sözünü ettikleri bu yoklukta, hareketlerin var edilmesi 

özelliğinin imkânsız olmamasındandır. Şayet birincisinin başlangıcıyla beraber biten yirmi 

hareket ve yine birincisinin başlangıcıyla sona eren on hareket düşünürsek, şunun 

söylenilmesi doğru olamayacaktır: İki hareketin sona erişi, bu bir yokluktandır. Bilakis yirmi 

hareketin bitişinin, on hareketin bitişine aykırı olması gerekir. Sonlu veya bitimli şey için 

aykırılık söz konusu değildir, öte yandan o ikisi arasındaki aykırılık, ancak aslında zaman 

olan, farklılaşmış niceliksel bir akıntıdır. O halde tümevarımsal hareketler zamanı 

geçmektedir. Ayrıca zaman, bir hareketin niceliğidir ve dolayısıyla bir hareketi bir başka 

hareket geçer. Hareketliden men ettiğimiz hareketin varlığı zorunludur. Ayrık olanın 

maddeyle arasında bir alaka yoktur. Bu durumda hareketli ya cisim olur veya cisimsel olur. 

Şayet hâdis olduğu reddedilen ilk hareketten önce hareketleri var etmesi, Allah’ın kudretinden 

men edilirse, bu onlar için şaşırtıcı bir hüküm olacaktır.715 

İbn Sînâ bu tahlillerini, Mutezile ve İslâm kelamcılarının aslında bir zamanı farz 

etmeksizin düşünemediklerine ve Allah’ı da bu zamanın içine alarak akıl yürüttükleri 

gerçeğine bağlamaktadır. Buna göre, âlemin mevcudiyetinden önceki yokluğunda, bu 

yoklukla hareketlerin ölçümü, mutlak olmayan bir şey olmak kabilinden mevcut boşluğun 

ölçümüyle eşit olacaktır. Onlar, cisimlerin, hareket ve sükûn gibi hâdislerden ayrılmadıkları 

ve hâdislerden ayrılmayanların da kadîm olamayacaklarını söylerler. Böylelikle onlara göre, 

büyük olan şey, diğerinden önce olmaktadır; çünkü onun sonu diğerinden daha geniş 

yayılmaktadır. Oysa bu izahla Allah, hâdis sayılabilecek bir hale itilmektedir. Bu, onlara göre 

Allah’ın hâdisi istemesinden veya istememesindendir. Sonra Allah’ın istemesi veya 

istememesi, bir mevzuda bulunmayan arazlardandır (ahvâl) diyerek konuyu daha da içinden 

çıkılmaz bir hale getirirler. Böylece O’nun istemesi, zâtında bir meydana gelişe (hudûs) neden 

olur ve bu şekilde Allah’ın zatında meydana gelen hâdislerin bir değişime neden olduğu, 

ayrıca bunun sonsuza değin devam edecek hudûs silsilesi vaz ettiği görülür. el-Evvel, 
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Mutezile’nin söylediklerinden uzak ve yücedir. O’nun âleme ve zamana olan önceliği, 

zamansal değil zâtidir.716  

İbn Sînâ’nın burada aktarılan tahlilleriyle Gazzâlî’nin naklettiği ikinci argümanın aynı 

olduğu fark edilmektedir. Fakat Gazzâlî, İbn Sînâ’nın burada kelamcı hudûs görüşü ve onun 

bir uzantısı olan ahvâl nazariyesini eleştirmesinden ve kendi yaratma görüşünü 

savunmasından değil, bundan çok farklı olarak bu filozofun, zamanın kadîm (yaratılmamış) 

olduğunu savunmasından söz etmektedir. Gazzâlî’nin “kadîm” ve “hâdis” ile İbn Sînâ’nın 

anladıklarından farklı manaları kastettiği belirtilmiş olmakla birlikte burada, İbn Sînâ’nın bir 

İlâhî yaratmaya (halk) karşı çıkmadığı açıktır. Burada bir çeşit anlamsal dönüştürmeden söz 

etmek mümkün görünmektedir. Ne var ki söz konusu anlamsal dönüştürme, mevzubahis olan 

argümanın İbn Sînâ’daki aslının haklı olup olmadığı konusunda bir etkide bulunmamaktadır. 

Şimdi Gazzâlî’nin bu argümana verdiği cevaba yer vererek, iki akıl yürütme arasında bir tahlil 

yapabiliriz. Gazzâlî bu ikinci tarz akıl yürütmeye yaptığı itirazda da yine Yahya en-Nahvî’nin 

zamanı mekâna benzetmekle ilgili tasarrufundan ilham almaktadır. 

Gazzâlî’ye göre, bu argümanın muhteviyatında bulunanlar vehmiyyata dayanmaktadır. 

Yani tamamı hayal gücünün bir oyunudur (amelü’l-vehm). Bunu göstermenin yolu, zamanı 

mekânla karşılaştırmaktır. Buna göre onlara sorulacak soru şudur: Allah’ın, en yüksek feleği 

yarattığından bir zirâ’ (52 cmlik bir ölçü birimi) daha büyük yaratması, kudreti dâhilinde 

miydi değil miydi? Bu soruya verilecek menfi cevap, Allah’ın âciz gösterilmesi manasına 

gelecektir. Allah, kuşkusuz buna güç yetirebilirdi. Böyle bir müspet cevapla misaller iki zirâ’ 

ve üç zirâ’ şeklinde sonsuza değin sürdürülebilir. Bu durumda belirtmek gerekir ki, bu 

yaklaşım, âlemin ötesinde ölçüsü ve niceliği bulunan bir şeyin varlığını kabul anlamına gelir. 

Çünkü iki veya üç zirâ’dan büyük olan, bir zirâ’ büyüklüğünün kapladığı yerden daha büyük 

bir yer kaplar. Buna göre âlemin dışında bir nicelik vardır ve bu nicelik, nicelik sahibi bir 

şeyin bulunmasını gerektirir ki bu da ya cisim ya da boşluktur. O halde âlemin ötesinde 

boşluk veya doluluk var demektir. Şimdi buna ne şekilde cevap verilebilecektir? Ayrıca 

Allah, âlem küresini, yarattığından bir zirâ’ daha küçük yaratabilir miydi ve boşluk ve 

doluluğun ortadan kalkması halinde kaplayacakları yer açısından bu iki varsayım arasında bir 

fark meydana gelir miydi? Çünkü iki zirâ’ın eksilmesi halinde ortadan kalkan doluluk, bir 

zirâ’ın eksilmesi halinden daha çoktur. Buna göre boşluk ölçülebilir demektir. Oysa boşluk 

hiçbir şey olmadığına göre nasıl ölçülebilir? Filozoflar nasıl bir kuruntuya kapılarak, âlemin 
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varoluşundan önceki zamana ait bir takım imkânlardan söz ediyorlarsa bu tarzda biz de, 

benzer bir kuruntudan hareket ederek, âlemin mevcudiyetinin ötesindeki mekâna ilişkin 

imkânların bulunduğunu farz edebiliriz. Onların itirazlarına yönelik cevap, onların 

kuruntusundaki gibidir ve aralarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. İslâm 

kelamcıları, âlemin yokluğunda ölçülebilir bir boşluk varsayarak kendileriyle nasıl 

çelişiyorlarsa, filozoflar da âlemin dışında ölçülebilir bir boşluk varsayarak kendileriyle 

çelişmektedirler. Dolayısıyla onların bu itirazlarına itibar etmemek gerekmektedir.717  

Gazzâlî, bu cevabında daha önce yaptığı gibi, Yahya en-Nahvî’nin sonluluk delilinde 

yer alan zamanın mekâna benzetilmesinden ilham almakta ve güçlü bir analojiye 

dayanmaktadır. Buna göre, âlemin mevcudiyetinden öncesi, onun başlangıcının dışında 

düşünülerek zaman için bir boşluk vehmedilebiliyorsa, aynı şekilde âlemin sınırlarından 

sonrası, onun yüzeyinin dışında düşünülerek mekân için bir boşluk vehmedilebilir. Allah’ın 

değişime kapalı bir hali olan iradesi, birinci felsefi delili ilgilendirdiği için buna ayrıca cevap 

verilmemektedir. Zaten Tehâfütü’l-Felâsife’nin birinci meselesindeki felsefi muhtevada bu 

detay bulunmamaktadır. 

İbn Sînâ’nın, Mutezile adını bilfiil telaffuz ederek hudûs görüşünü ve ahvâl 

nazariyesini eleştirmesinin haklı gerekçesi, bu kelamcı yaklaşımlarda zamansal bir boşluğun 

vehmettirilmesinde bulunmaktadır. Kelamcı görüş bakımından böyle bir vehmin varlığı söz 

konusudur. Çünkü “Allah vardı ve âlem yoktu; sonra Allah vardı ve âlem de vardı” sözünden 

böyle bir vehmi mana çıkarılabilmektedir. Bununla beraber Gazzâlî’nin tahlili de isabetlidir. 

Çünkü hem Aristoteles ve hem de İbn Sînâ mekânsal anlamda boşluğun bilfiil mevcudiyetini 

reddetmektedirler.718 Ayrıca İbn Sînâ, bu âlemin tam, bir ve sonlu olduğunu, onun dışında 

başka bir âlemin de kesinlikle var olmadığını belirtmektedir.719 Bunun yanında Gazzâlî, 

vehmin İslâm kelamcılarına ve kendilerine iddia ettiklerinin aksini düşündürttüğünü, yani 

mesela zamanın kadîm olduğunu akıllarına getirdiğini; ama buna itibar edilmemesi 

gerektiğini de daha önce ifade etmiş bulunmaktadır.720 Buna göre Gazzâlî, son tahlilde daha 

isabetli görünmektedir. Çünkü Gazzâlî, vehme itibar edilerek bakıldığında iki taraf arasında 

bir deliller denkliğinin söz konusu olacağını, kendilerinin de bu konuda muzdarip olduklarını 

belirtmekte; fakat İbn Sînâ, felsefi görüşte herhangi bir vehmin iş başında olmasını önceden 

                                                             
717 Gazzâlî, FT (TF), s. 38-39. 
718 Aristoteles, Fizik, s. 167; İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Fizik I, s. 173. 
719 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Sema ve Âlem, s. 82-83. 
720 Gazzâlî, FT (TF), s. 36. 



 

 

188

kabul etmemektedir. Bu durumda İbn Sînâ’nın eleştirilerinin, hudûs delili ve ahvâl 

nazariyesinin kusurlarını göstermekle birlikte onları çürütmemesi icap etmekte; ama 

Gazzâlî’nin verdiği cevabın bu filozofunki kadar güçlü bir argüman ortaya koyduğunu kabul 

etmek gerekmektedir. Fakat bu arada belirtmek gerekir ki, Gazzâlî, burada zamanın 

kadîmliğiyle yaratmanın mevcudiyetini birbirinin tersi olarak gösterirken aynı zamanda 

muarızlarını Allah’ın sonsuz kudretiyle güç durumda bırakmaya çalışmaktadır. Oysa 

Gazzâlî’nin burada ya İlâhî kudretin sonsuzluğunu muarızları aleyhine kullanamaması ya da 

felasifenin de aslında yaratmayı kabul ettiklerini ifade etmesi gerekmektedir. Gazzâlî bu 

noktayı ihmal etmektedir. Ayrıca felasife, âlemle ilgili tasvir ve izahlarında, âlemden 

sonrasını çağrıştıracak bir tarzda görüş belirtmemektedirler. Oysa İslâm kelamcılarının 

Allah’ın âlemi yaratma biçimini izah tarzlarında, âlemin yokluğundaki bir zamana ait bir 

çağrıştırma söz konusu olmaktadır. Yine bu nokta da burada ihmal edilmiş özel bir detaydır. 

Bu iki ihlal göz önünde bulundurulduğunda, İbn Sînâ’nın felsefi görüşlerinin tartışılma 

tarzında bu filozofa bir haksızlığın yapıldığı söylenebilir. 

Bundan sonra Gazzâlî, filozoflar adına yeni bir itiraza yer vermektedir. Buna göre 

filozoflar, mümkün olmayan bir şeye güç yetirilebileceğini iddia etmediklerini söyleyebilirler. 

Âlem olduğundan daha büyük veya daha küçük olamaz. Bu mümkün olmadığı için güç 

yetirilebilecek (makdûr) bir şey de olamaz. Yani âlemin olduğundan farklı olması mümkün 

değildir. Bu, olabilecek bir şey olsaydı Tanrı, daha iyi olabilecek olanı yapardı.721 

Bu itiraz da yine İbn Sînâ adına öne sürülebilecek muhtemel bir itirazdır ve kaynağını 

bu filozofun görüşlerinden almaktadır. Çünkü bu filozofa göre âlem, mümkün olan en iyi ve 

yetkin bir surette var edilmiştir. İlâhî inâyet, varlık vermede en iyi olanı yaratmaktan 

vazgeçmez. Bunun nedeni, İlâhî tabiatın, mahza hayır olmasıdır. Mümkün olanın en iyisi, 

hâlihazırda mevcut olan âlemdir. Bu nedenle Tanrısal kudretin bundan daha iyisini var 

edebileceğinden söz edilemez.722 Yalnız burada Gazzâlî, İbn Sînâ sisteminde bulunan tutarlı 

bir bütünlüğün kendisine uygun bir parçasını alarak, İlâhî cömertlik, İlâhî kudret, İlâhî irade, 

imkân ve yaratma kavramlarını menfi bir tarzda bu filozofun görüşünün aleyhine 

kullanmaktadır. Buradan çıkan hükme göre, Tanrı’nın istediğini yaratması, O’nun gücünü 

aşan bir şeymiş gibi gösterilmekte, ayrıca İlâhî zâtın başka türlü bir âlem vücuda getirmesinin 

kendisi için de imkânsız olduğu izlenimi verilmektedir. Böylece âlemin mevcut suretinin 
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mümkün olanın en iyisi olduğuna ve İlâhî hikmetin buradan yola çıkılarak anlaşılması 

gereğine işaret eden felsefi düşünce tarzı, Tanrı’nın sınırsız gücünü olumsuzlayacak tarzda 

işlenilmektedir. Bu da bir çeşit anlamsal dönüştürmedir (kısmi tahrif); fakat İbn Sînâ’nın 

sisteminden böyle bir sonuç çıkarmak da mümkündür. Çünkü illet ve malûl olarak Tanrı ile 

âlem arasındaki ilişkilerin zorunlu bir tabiatı bulunmaktadır.723 Buradaki zorunluluğun daha 

iyi anlaşılabilmesi için İbn Sînâ’nın İlâhî kudret ve İlâhî irade üzerine, sonra bu ikisinin 

âlemin varlığa gelmesiyle münasebeti üzerine olan görüşlerine yer vermek gerekmektedir. 

İbn Sînâ’ya göre Tanrı, birdir, bilendir ve her şeye gücü yetendir. O’nun bir oluşu ve 

bilmesi gibi yaratması da, zâtıyla Zorunlu Varlık’ın gereklerindendir. Allah, bir şeyi 

tasarladığında (“temessele”), bu tasarım derhal varlık kazanır. O’nun tasarımı, insanlarınki 

gibi değildir. Çünkü insanlar önce düşünürler, sonra bunu arzu ederler ve en son da organlar 

bu arzuya uygun olarak harekete geçerler. Oysa Zorunlu Varlık’ta kudret denilen sıfat, irade 

sıfatıyla beraberdir. O, bir şeyi dilediğinde tasarlamıştır, tasarladığında zaten o şey var 

olmuştur. Bunların tümü, O’nun için aynı tarzda ve bir anda meydana gelir.724 Burada İlâhî 

zâtın kudretiyle iradesinin bir olduğunu izah etmek gerekmektedir. Allah’ın kudretiyle 

anlaşılması gereken mana, O’nun iradesiyle şeyden fiilin sadır olmasıdır. Allah’ın her fiili, 

O’nun iradesiyledir ve O’nun her şeye güç yetirmesi budur. O, bir şeyi irade ettiği için 

yapmıştır, irade etmese yapmazdı. Fakat bunun anlamı, Allah’ın bazı hallerde dileyememesi 

değildir. Çünkü varolan, O’nun dileğinden dolayı vardır ve başka türlüsünden söz etmek, 

şartlı bir cümle kurmayı icap ettirecektir. Şartlı bir kıyas da, şartın doğru olduğunu değil, 

sadece onun bir parça olduğunu gösterir. Âlem olduğu gibi, O’nun iradesiyle var edilmiştir ve 

Tanrı dilemeseydi zaten âlem mevcut olmamış olurdu. Âlem başka türlü değil de bu tarzda 

var olduysa, bunun nedeni, O’nun, başka türlüsünü dilememiş olmasıdır. İlâhî kudret, her 

bakımdan İlâhî iradeyle ilişkilidir.725 Tanrı, sadece iyilik yapacağı için bu âlemin olduğundan 

farklı olması düşünülemez ve ayrıca O’nun sadece iyiliği dilemesi O’na bir zorlama değildir, 

O’nun bir sıfatıdır.726 

İbn Sînâ bakımından muhtemel olan bu itirazın manası, Tanrı’nın gücüne bir sınır 

koymak değildir. Âlemin görünen haliyle bir İlâhî hikmetin görüntüsü olduğunu tespit 

etmektir. Fakat Gazzâlî, bu müspet tahlili farklı bir tarzda nakletmiş olsa da, onun mana 

                                                             
723 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 382-384. 
724 İbn Sînâ, a.g.e., s. 304. 
725 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 307; krş. a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 94-99. 
726 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 144-145. 
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tazammununun farkındadır ve uzun bir cevapla hem bu itirazı yanıtlamakta, hem de ikinci 

felsefi delili sonlandırmaktadır. 

Gazzâlî’ye göre bu itiraza medar olan gerekçe üç bakımdan geçersizdir. Öncelikle bu 

yaklaşım, akla karşı bir direnmedir. Çünkü aklın âlemi olduğundan bir zirâ’ daha büyük veya 

bir zirâ’ daha küçük tasarlaması (takdîr) muhal değildir. Bu akli tasarım, siyahla beyazın veya 

varlıkla yokluğun bir arada bulunması gibi zıtların aynı anda buluşmaları kabilinden bir 

imkânsız da değildir. Nitekim onların sözlerinin aksine gerçek tek imkânsız da budur. 

Dolayısıyla akli açıdan âlemin daha büyük veya daha küçük olabileceği farz edilebilir. O 

halde bu akli bir dayatmadır. İkincisi, onlara göre âlem olduğu gibiyse onun daha büyük veya 

daha küçük olması imkânsızdır. Çünkü olduğu gibi varolması mümkün değil zorunludur. 

Zorunlu olanınsa herhangi bir illete ihtiyacı yoktur. O halde bu filozofların, Allah’ı ve 

sebeplerin sebebi olan İlk Sebeb’i inkâr eden Tanrıtanımazlara (dehriyyûn) katılmaları ve 

onlardan olduklarını söylemeleri daha makul olmaz mıydı? Âlemin varlığı zorunludur 

dedikleri halde onlar, Tanrıtanımazlardan olmadıklarını iddia ediyorlar. Çünkü onların 

görüşü, İlk Sebeb’in olduğu yolundadır. Buysa bir çelişkidir. Üçüncüsü, âlemin mevcudiyeti, 

varlığa gelmesinden önce mümkün olmayıp aksine varlık imkânına denkti. Şayet onlar bu 

durumda, Tanrı’nın âciz iken kudrete eriştiğini bir itiraz olarak öne sürerlerse, bilmeleri 

gerekir ki, burada varlık mümkün değildi ki güç yetirilebilir olsun. Dolayısıyla mümkün 

olmayanın hudûsunun imkânsızlığı, İlâhî kudretin aczini göstermez. Eğer varlığın 

imkânsızlıktan nasıl mümkün olana dönüştüğünü sorarlarsa, varlığın bir durumda imkânsız, 

diğer bir durumda da mümkün olması niçin imkânsız olsun diye bir soruyla karşılık verilir. 

Nitekim mümkün ve imkânsız, iki zıt şeyden birine nispet edilerek söylenmektedir. Yani biri 

olduğunda imkânsız olan, o olmadığında mümkün olmaktadır. Onlar, hallerin eşit olduğunu 

söylerlerse buna karşılık miktarların da eşit olduğu söylenilir. O halde bir miktar mümkün 

iken ondan bir tırnak kadar büyük veya küçüğü neden imkânsız olsun? Buna göre, o imkânsız 

değilse, bu da imkânsız değildir. Aslında filozofların imkân diye öne sürdüklerinin herhangi 

bir anlamı bulunmamaktadır. Allah kadîm ve kâdirdir. Vehim bu hükme bir şey 

karıştırmadıkça bu, net ve anlaşılabilirdir. Böylece uzayıp giden bir zamanın varlığını kabule 

ve onu tartışmaya gerek yoktur.727  

Gazzâlî’nin bu cevabının çeşitli şekillerde tahlil edilmesi gerekmektedir. Öncelikle bu 

cevap, son felsefi itiraz üzerinden İbn Sînâ metafiziğinin tamamına yöneltilmiş bir eleştiri 
                                                             
727 Gazzâlî, FT (TF), s. 39-40. 



 

 

191

niteliğindedir. Burada İbn Sînâ metafiziğinin temel terimleri olan zorunluluk (vücûb), 

mümkün (mümkin), bizzat zorunlu (el-vâcib bi-zâtihi), başkası nedeniyle zorunlu (el-vâcib bi-

gayrihi) ve imkânsız (mümteni’) terimleri eleştirilmektedir. Gazzâlî, ikinci gerekçesinde, İbn 

Sînâ sisteminde başkası nedeniyle zorunlu varlık olarak âlemin, aslında bizzat Zorunlu Varlık 

olarak tasarlandığını öne sürmektedir. Tanrıtanımazlar da böyle düşündüklerine göre, İbn 

Sînâ’nın onlara katılması gerekmektedir. Cüveynî’nin Proclus’u Tanrıtanımazlardan 

saymasına728 bir atıf olarak görülmesi gereken bu ikinci gerekçede Gazzâlî, hocasının aksine 

İbn Sînâ’nın kendini onlardan saymadığını da belirtmektedir. Oysa Gazzâlî ilk felsefi delilin 

başından bu yana İbn Sînâ’ya ait görüşleri, Tanrıtanımazlarınki gibi yaratma karşıtı bir görüş 

olarak işlemektedir. Burada İbn Sînâ’nın âlemi kendi varlığına nispetle mümkün bir varlık, 

Tanrı’nın onun hakkındaki hükmüne nispetle zorunlu bir varlık olarak kabul ettiğini ve bu 

zorunluluğu başkası nedeniyle zorunlu olarak adlandırdığını belirtmekte fayda vardır. Çünkü 

İbn Sînâ’ya göre Tanrı’nın dilediği varolmak zorundadır ve bir şey, zorunlu olmadıkça var 

olamaz.729 Ayrıca bu filozof, Tanrı’yı İlk İllet ve İlk Sebep olarak, âlemi ise malûl ve Tanrı 

nedeniyle zorunlu; ama kendinde mümkün olarak konumlandırmaktadır.730 Fakat Gazzâlî de 

bu durumun farkındadır ve metinde buna işaret ederek, İbn Sînâ’nın Tanrıtanımazlardan 

olmadığını ihsas ettirmektedir. Gazzâlî burada, İbn Sînâ’nın imkânsız terimini izafi bir terim 

olarak bulmakta ve bağlayıcı imkânsızın, iki zıddın buluşmasından ibaret bulunduğunu ifade 

etmektedir. Buna göre, bu filozofun imkân tanımı da izafi görünmektedir. 

Gazzâlî’nin son cevabının ilk gerekçesinde isabetli olduğu söylenilebilir. Çünkü akli 

olarak âlemin olduğundan daha büyük veya daha küçük bir surette tahayyül edilmesi 

mümkündür. İbn Sînâ sistemi açısından bunun imkânsızlığı bir takım aksiyomlara bağlıdır ve 

zaten bunlar Gazzâlî’yi bağlamamaktadır. İkinci gerekçe, Gazzâlî’nin bir eleştirisi olarak 

alınabilir. Nitekim başkasına göre zorunlu nitelemesi, İbn Sînâ felsefesinde anlamlı olduğu 

ölçüde Gazzâlî’ye göre yeterince açık değildir. Bu kabulün bir takım aksiyomlara bağlı olarak 

burhânî olduğu iddia edilebilir. Üçüncü gerekçede ise, Gazzâlî’nin izahı ve itirazı yerinde 

görüldüğü ölçüde yeterli bulunmayabilir. Gazzâlî, burada imkân ve imkânsız terimlerinin 

manalarını izafi almakta ve her görüşün İbn Sînâ’ya katılmasının gerekmediğine işarette 

bulunmaktadır. Nitekim İbn Sînâ’ya göre bizzat ve bigayrihi tarzında zorunluluğun iki şekli 

olduğuna göre, imkân ve imkânsız da bu farklılaşmadan hareketle çeşitli açılardan 
                                                             
728 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 226. 
729 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 78-79. 
730 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I, s. 35 vd. 
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tanımlanabilirmiş gibi görünmektedir. Çünkü âlem hem mümkün, hem de zorunludur. Kendi 

varlığına nispetle mümkün olan âlem, Tanrı’nın emrine ve hâlihazırda bulunduğu haldeki 

varlığına nispetle zorunludur. Gazzâlî de bir zıddın bulunup bulunmamasına istinaden 

mümkün veya imkânsız nitelendirmesinin akla uygun olabileceğini söylemekle buna benzer 

bir tasarrufta bulunmuş olmaktadır. Bütün bu tartışmalardan sonra Gazzâlî’nin Allah’ın kadîm 

ve kâdir olduğunu söylemesi manidardır; fakat mevcut tartışmalardan arındırıldığında bu 

değerlendirmenin bir anlamı kalmayacaktır. Yani Gazzâlî’nin işaret ettiği şekilde, filozofların 

kullandığı “imkân” kavramının bir bağlama göre işlevi bulunmayabilir; ama genel itibariyle 

bu kavram, felsefe tarihinde olduğu kadar âlemin mevcudiyet tarzını izah etmekte önemli bir 

kavramdır.731 

Gazzâlî, birinci felsefi delilde filozofların veya daha özel olarak İbn Sînâ’nın İlâhî 

iradenin yenilenmesiyle ilgili eleştirilerini tahlil etmiş ve İslâm kelamcılarının başlangıçlı 

yaratma görüşlerinin Tanrı’yı bir değişime zorladığı itirazını çürütmeye çalışmıştı. Tehâfütü’l-

Felâsife yazarı, ikinci felsefi delilde de, İbn Sînâ’nın hudûs deliline zaman kavramı üzerinden 

getirdiği eleştirileri tahlil etmiş ve burada yöneltilen, İslâm kelamcılarının Tanrı’yı da 

zamanın içine dâhil ettikleri itirazını çürütmeye çabalamıştır. Buna göre İbn Sînâ, yaratmanın 

bir başlangıcının bulunduğunun savunulması halinde zamanın hem Tanrı için hem de âlem 

için bağımsız bir değişken olacağını öne sürmekte, kelamcıların hudûs delili ve ahvâl anlayışı 

yerine Tanrı’nın zâtî önceliği görüşünü önermektedir. Gazzâlî, birinci felsefi delile illet ve 

malûl arasındaki kati birlikteliğin akli bir dayatma olduğunu dile getirerek karşı çıktığı gibi, 

ikinci felsefi delile de zamanın ancak âlemin mevcudiyetiyle hudûsa geldiğini, dolayısıyla 

âlemin başlangıç anından önceki İlâhî halleri izah etmek için kullanılan ve zamanın varlığını 

çağrıştıran ifadelerin böyle anlaşılmaması gerektiğini ifade ederek karşı çıkmaktadır. İbn 

Sînâ’ya göre, Tanrı, zât ve mertebe bakımından illetin malûlden önce gelmesi gibi sadece 

mevcudiyet bakımından âlemden ve zamandan önce gelmektedir. Bu filozof, İslâm 

kelamcılarının hudûs izahlarında, âlem ve zamanın hudûsundan söz ederken aslında zamansal 

bir öncelik vehmederek Tanrı’yı da hudûsun içine aldıkları görüşündedir. Gazzâlî ise, âlemin 

mekânsal sonluluğu gibi zamansal bir sonluluğa sahip olduğunu, tıpkı âlemin sınırlarının 

ötesinin ancak vehmi olarak düşünülebilmesi gibi âlemin mevcudiyetinin öncesinin de vehmi 

olarak sorunlaştırılabileceğini söyleyerek bu görüşü eleştirmektedir. Gazzâlî bu eleştirisinde 

biraz ileri giderek, İbn Sînâ’nın bu denli “önce” ve “sonra”ya yoğunlaşmakla aslında zamanın 

                                                             
731 Bkz. M. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân, İstanbul: Klasik Yayınları, 2011, s. 281-285. 
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kadîm (yaratılmamış anlamında) olduğuna kanaat getirmiş bulunduğunu öne sürmektedir. İbn 

Sînâ’nın görüşleri göz önünde bulundurulduğunda, bu filozofun zamanı, başlangıcı tahayyül 

edilemeyen ilk harekete bağladığı; ama bunun dışında onun yaratılmamış olduğunu 

savunmadığı görülmektedir. İbn Sînâ, “öncelik” ve “sonralık”a dair görüşünü şu şekilde dile 

getirmektedir: 

Sonra olduğundan söz edilen her şeyin sonralığı, onunla beraber mevcut bir 

önceliğin olduğu manasına gelmez. Bilakis söz konusu sonralık varlığın sırasına 

işaret eden bir sonralık olabilir. Bunun anlamı: Âlem, öncelik anlamındaki 

bozulmanın ardından meydana gelen (hâdis) bir sonralık mevcut olmadıktan sonra 

varlık buldu.732 

İbn Sînâ’nın alıntılanan izahından anlaşılan manaya göre, zamanın olmadığı bir varlık 

anında âlemin mevcudiyetinin öncesiyle sonrasını ayıran kıstas zaman değil, ancak İlâhî 

varlığın mevcudiyetiyle hep ola gelen varolmaklık olabilir. Çünkü zaman, hareketlerin 

öncelik-sonralık ilişkisine göre sayılmasından ibaret bir manaya atıfta bulunmaktadır. Bir 

hareketin bulunmadığı varlık anında zamanın mevcudiyetinden söz edilemez. Buna göre, 

âlemin mevcudiyetinden önce de zamanın varlığından söz edilemez. O halde Tanrı’nın âleme 

olan önceliğinin zât ve mertebe bakımından bir öncelik olduğu söylendiği takdirde, 

kelamcıların düştüğü hataya düşülmemiş olacaktır. Fakat İbn Sînâ, yaratmanın (halk) sürekli 

olduğunu düşünmektedir ve ona göre, Tanrı’nın yaratmaya başlaması, âlemin varlığa gelmesi 

ve zamanın mevcudiyeti hep beraber ve geriye dönük olarak süreklidir. Kur’ân-ı Kerîm’de 

meâlen, “yaratmayı başlatan” ifadesiyle Tanrı’nın bir ilk yaratmasından veya yaratmayı 

başlatmasından (“men yebdeü’l-halka”) söz edilmektedir.733 İbn Sînâ’nın izahında Tanrı’nın 

yaratma eylemini inkâr söz konusu olmadığı için bu âyet meâliyle de herhangi bir tenakuz 

meydana gelmemektedir. Çünkü bu âyet, Allah’ın zâtî önceliği ve âlemin faili olması 

niteliğinin vurgulanmasıyla da tefsir edilebilir.734 

İbn Sînâ, İlâhî varlığın âleme olan önceliğinin zât ve mertebe bakımından söz konusu 

olabileceğini söylemekle hem illet ve malûl birlikteliği ilkesine olan felsefi bağlılığını 

sürdürmektedir, hem de İslâm dininin yaratma görüşünü itikadi olarak kabullenmektedir. Bu 

bakımdan Gazzâlî’nin filozoflar açısından zamanın kadîm olduğuna ilişkin felsefi çıkarımıyla 

                                                             
732 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 439; krş. a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 16, 19. 
733 Kur’ân-ı Kerîm, 10/34. 
734 Bkz. Zemahşerî, Tefsîrü’l-Keşşâf; tashih: Muhammed Abdüsselam Şahin, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 3. 
Basım, h. 1424/m. 2003, c. II, s. 334. 
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İbn Sînâ’nın görüşü uyuşmamaktadır.735 Fakat İslâm kelamcılarının hudûs izahlarının her 

halükarda kusurlu olup olmadığının tahlil edilmesi sadedinde Gazzâlî’nin İbn Sînâ’ya 

yönelttiği eleştiriler yerindedir. Çünkü İslâm kelamcıları ve Gazzâlî, İlâhî irade ve kudret 

görüşlerinin bir gereği olarak Tanrı’nın yaratmayı bir mevcudiyet bekleyişinden sonraya 

bıraktığı görüşündedirler. Eğer filozoflar, âlemin mevcudiyetinin dışında, âlemle ilgili birer 

kavram olan doluluk veya boşluğun varlığını reddediyorlarsa, Gazzâlî de âlemin 

mevcudiyetinin dışında, âlemle ilgili bir kavram olan zamanın varlığını reddedebilir. Buna 

göre, âlemin başlangıçsız bir yaratmayla var edildiği kadar onun tayin edilmiş bir 

başlangıçtan sonra yaratıldığı da felsefi olarak savunulabilir. Çünkü her iki tarafın 

aksiyomatik zafiyetleri birbirini dengelemektedir. Bu açıdan Gazzâlî’nin ikinci delili 

tahlilinde isabetli itirazlarda bulunduğu söylenebilir. Fakat bu itirazların, İbn Sînâ’nın 

görüşlerini değil, bu filozofun İslâm kelamcılarına yaptığı eleştirileri çürütmüş olduğunu 

belirtmekte yarar vardır. Böylece âlemin kıdemi meselesine dair ikinci felsefi delilin tahlilini 

sonlandırarak, üçüncü felsefi delilin muhtevasına ve onun tahliline geçebiliriz. 

3.3. Filozofların Üçüncü Delillerinin Yorumlanması ve Eleştirilmesi 

Âlemin kıdemi meselesindeki üçüncü delil, ikinci delilin sonunda tahlil edilen ve 

dördüncü delilin muhtevasında da sıkça kullanılan “imkân” terimine yoğunlaşmakta ve 

buradan İslâm kelamcılarının başlangıçlı yaratma görüşlerinin bulunduğu hudûs izahını 

eleştirmektedir. Gazzâlî, diğer delillere kıyasla oldukça kısa olan bu delilin muhtevasında, 

önce filozofların görüşlerini kısaca ortaya koymakta, sonra da bu görüşü kısa bir tahlille 

çürütmeye çalışmaktadır. Buradaki argüman da İbn Sînâ’nın görüşlerinden alınarak buraya 

uyarlanmıştır. Buna göre, ikinci delilin sonunda yer alan ve âlemin bizzat mümkün ve 

bigayrihi zorunlu (başkasına nispetle zorunlu) olduğunu ifade eden felsefi görüş, burada 

bağımsız bir delil olacak tarzda tahlil edilmekte ve cevaplandırılmaktadır. Diğer deliller göz 

ardı edilerek bu felsefi delile yaklaşıldığında, bu delilin tek başına bir delil olabileceğini öne 

sürmek güçtür. Çünkü bu delil, diğer deliller göz önünde bulundurulduğunda hassas bir 

noktada durmaktadır; fakat onlar ihmal edildiğinde bu delil tek başına fazla bir tartışmaya 

neden olmamaktadır. Ayrıca Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinde dört felsefi delile yer verdiği 

halde, meselenin başında üç delilden söz etmektedir.736 Felsefi delillerle ilgili bu yanlış 

telaffuzun nedeni eğer yazım hatası değilse, bu takdirde Gazzâlî’nin bu delili diğer delillere 

                                                             
735 Bu konuda ayrıntılı bir tahlil için bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 97-105. 
736 Gazzâlî, FT (TF), s. 15. 
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bağımlı olarak hesap etmiş olması ihtimali bir gerekçe olabilir. Yine de diğer tüm delillerin 

muhtevasında “imkân” terimine yapılan atıflar göz önünde bulundurulduğunda, bu felsefi 

delilin de diğerleri ölçüsünde önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Gazzâlî, önceki iki felsefi delilde olduğu gibi burada da önce filozofların görüşlerini 

nakletmektedir. Buna göre filozoflar, mevcudiyetinden önce âlemin varlığının mümkün 

(mümkin) olduğu kanaatindedirler. Çünkü onun varlığının önce imkânsızken (mümteni) 

sonradan mümkün olması muhaldir (müstehîl). Âlemin mevcudiyeti için bu imkân halinin bir 

başlangıcı bulunmamaktadır. Yani onun mevcudiyeti var ola gelmiştir ve mümkün olmaya 

devam etmektedir. Zira kendisinde âlemin varlığının imkânsızlıkla nitelenebileceği herhangi 

bir hal veya zaman bulunmamaktadır. Eğer imkân hali sürekli olarak (lem yezel) olarak 

mevcutsa, aynı şekilde buna uygun bir mümkün de sürekli (lem yezel) olarak mevcuttur. 

Burada âlemin varlığının mümkün olmasından kasıt, onun varlığının imkânsız olmamasıdır. 

Şayet onun varlığı sürekli bir tarzda mümkünse, sürekli bir tarzda imkânsız olamaz. Bilakis 

âlemin mevcudiyeti sürekli olarak imkânsız olsaydı, onun varlığının sürekli bir tarzda 

mümkün olduğu değerlendirmesi geçersiz olurdu. Onun varlığının sürekli olarak mümkün 

olduğu görüşü geçersiz olunca da imkân halinin bir başlangıcı vardır değerlendirmesi geçerli 

olurdu. İmkân halinin bir başlangıcının kabul edilmesinin veya bunun doğru olmasının 

manası, ondan önce bir imkânsızın bulunması demektir. Bu da âlemin mevcudiyetinin 

mümkün olmadığı ve Allah’ın ona gücünün yetmediği bir halin varlığını kabule götürür.737 

Gazzâlî bu delili de diğer deliller gibi İbn Sînâ’nın felsefi tahlillerinden buraya 

uyarlamıştır. Buna göre İbn Sînâ, her varlığı kendisi dışından olanın, kendi zâtında varlığının 

mümkün olduğunu düşünmektedir. Ona göre, bu düşüncenin kıyastaki karşılığı ters 

döndürüldüğünde, bu takdirde her zatıyla mümkün olanın varlığı meydana gelmişse, onun 

kendi dışından zorunlu varlık olduğu görülecektir. Çünkü kendi zâtında varlığı mümkün olan 

için ya bilfiil varolmak doğrudur veya bilfiil varolmak doğru değildir. Öte yandan onun 

varolmasının doğru olmaması muhaldir. Varlığı imkânsız olmak dışında onun bilfiil 

varolmasını engelleyecek bir şey yoktur. Böylece onun bilfiil varlığının doğru olduğu 

anlaşılabilmektedir. Burada da varlığı ya zorunlu olmuştur veya zorunlu olmamıştır. Varlığı 

zorunlu olmayanın, varlığı mümkün olduktan sonra varlığı yokluğa tercih edilemez. Bu hal ile 

birinci hal arasında bir fark yoktur. Çünkü o, varlığa gelmeden önce varlığı mümkün idi. 

Hâlihazırda da o, olduğu gibi durmaktadır. Yenilenen bir halden söz edilirse, bu hal hakkında 
                                                             
737 Gazzâlî, FT (TF), s. 40. 
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da şu soru sorulur: Bu hal, varlığı mümkün olan mıdır, yoksa varlığı zorunlu olan mıdır? 

Şayet bu hal, varlığı mümkün olan ise, ayrıca bu hal aynı tarzda kendi imkânı üzere mevcutsa, 

bu takdirde halinden söz ettiğimiz yenilenmemiştir. Eğer varlığı zorunlu ise ilk halde de 

zorunludur. O halde evvelemirde onun halinin varlığı zorunlu olur ve bu hal, onun varlığa 

çıkışından olmaz. Dolayısıyla onun varlığa çıkışı zorunludur. Aynı şekilde her varlığı 

mümkün olan, ya varlığı kendinden olandır ya da sebep olandır. Şayet kendinden ise, bu 

takdirde onun kendi varlığı zorunlu olur, varlığı herhangi bir şekilde mümkün olmaz. Bir 

sebebe dayanıyorsa, ya varlığın sebebiyle beraber varlığı zorunlu olur veya sebebin 

varlığından önce olduğu gibi kalır. Yokluk anında kalması muhal olduğuna göre, onun 

varlığının, sebebin varlığıyla beraber olması zorunlu olur. Dolayısıyla her varlığı kendinden 

mümkün olan, başkası nedeniyle varlığı sürekli olarak zorunlu olan olur.738  

Gazzâlî, bu izaha veya delile cevap verirken de Yahya en-Nahvî’nin sonluluk 

delilinden faydalanmaktadır. Filozofların bu görüşlerine şu tarzda karşı çıkılabilir: Âlemin 

hudûs (yaratılma) imkânı süreklidir. Şüphesiz kendisinde, âlemin ihdâsının tasavvur 

edilmeyeceği hiçbir vakit yoktur. Sürekli mevcut olduğu kabul edildiğinde ise, âlemin hâdis 

(yaratılmış) olduğu kabul edilmiş olmayacaktır. Oysa gerçekleşmiş olan hal, imkân haline 

değil tam tersine uygun düşmektedir. Bu da mekân konusundaki felsefi görüşe 

benzemektedir. Âlemin olduğundan daha büyük olması veya âlemin üstünde bir cismin 

yaratılması (halk), yine sonsuza değin sürecek şekilde birinin üstünde diğerinin farz edilmesi 

mümkündür. Dolayısıyla bu imkânın artırılmasının bir sınırı bulunmamaktadır. Bununla 

birlikte sonsuz olmayan mutlak doluluğun mevcudiyeti mümkün değildir. Aynı şekilde bir 

ucu sonsuz olan bir varlığın bulunması da mümkün değildir. Bunun yerine şöyle denilmelidir: 

Mümkün varlık denilen şey, yüzeyi sonlu bir cisimdir. Ancak bu varlığın büyüklük küçüklük 

bakımından miktarı belirsizdir. Aynı şekilde hudûsa gelmiş mümkün varlığın ve varoluşun 

ilkelerinin de halleri öncelik sonralık bakımından tayin edilemez. Onun varoluşunun aslı, 

hudûsunun tayin edilmiş olmasıdır. Zira o, mümkün olmanın dışında herhangi bir şey olamaz. 

Bu şekilde onun yaratılmasının başlangıcının tayin edilmiş olduğu ve bunun bir imkân olduğu 

ortaya çıkmış olmaktadır.739 

Bu delildeki felsefi argümanın muhtevasında ve Gazzâlî’nin ona verdiği cevapta, İbn 

Sînâ’nın sürekli yaratma görüşüyle İslâm kelamcılarının hudûs görüşleri, imkân kavramı 

                                                             
738 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 78-79. 
739 Gazzâlî, FT (TF), s. 41. 
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üzerinden bilfiil karşılaşmaktadır. İbn Sînâ, kendi sistemindeki zorunlu (vücûb), mümkün 

(mümkin) ve imkânsız (mümteni’) terimlerinin mana tazammunlarından yola çıkmakta ve 

aslında buna illet ile malûlun sürekli beraberliğini eklemektedir. Gazzâlî ise, meseleye İbn 

Sînâ’nın mana kategorileriyle bakmayı reddetmekte ve onu çürütmek için yine âlemin 

sonluluğundan bir karşı argüman üretmektedir. Öncelikle İlâhî yaratmayı kabul eden İbn 

Sînâ’nın teklif ettiği manaların ve onların tazammunlarının Gazzâlî’yi bağlamadığını 

belirtmek gerekmektedir. Ayrıca Gazzâlî’nin âlemin üstü veya dışını hatırlatarak, bunu âlemin 

mevcudiyetinin öncesine benzetmesi ve burada da imkânın sürekliliğinin söz konusu 

olduğunu söylemesi isabetli bir itirazdır. Yalnız Gazzâlî’nin sürekli yaratma görüşünün 

aslında âlemin yaratılmış olmasını kabul etmediği tarzındaki iddiası mesnetsizdir. Çünkü 

burada da Gazzâlî kendi mana tazammununu İbn Sînâ’nın görüşüne uygulamaktadır. İbn 

Sînâ’ya göre yaratılmış bir şey zamana göre kadîm olabilir, oysa Gazzâlî için bir şey ya kadîm 

olur ya da hâdis olur. 

İbn Sînâ’nın “imkân” kavramı için yaptığı tanımlar, her defasında zorunlu (vücûb) ve 

imkânsıza (mümteni’) atıfta bulunmaktadır.740 Bu filozofa göre varlıkta mümkün olan, varlığa 

gelmesi zorunlu veya imkânsız olmayandır.741 Ayrıca İbn Sînâ, varlığı mümkün olanların 

mevcut olduklarını ve bu yönüyle onların illetlerine nispetle zorunlu olduklarını 

belirtmektedir.742 Gazzâlî’nin verdiği cevaptan anlaşıldığına göre ise imkân, herhangi bir 

şekilde akla uygun olan her şeyi içine almaktadır. Ona göre mümkün varlık ise, akılda 

tasavvur edilmesi bir çelişki veya aykırılık meydana getirmeyen her şeyin varlığı için 

kullanılabilecek bir nitelemedir. Gazzâlî, bu durumda “imkân”ın akli bir kategori olmasından 

hareket etmekte ve İbn Sînâ’nın tanımına karşı çıkmaktadır.743 İki düşünürün de durdukları 

yer açısından tutarlı ve isabetli oldukları söylenebilir. Çünkü İbn Sînâ, sistematik 

düşünmektedir, Gazzâlî ise bu mananın akli bir yargı olduğunun farkındadır. Nitekim bu 

tartışmanın yansıması, dördüncü felsefi delilde daha yoğun görülecektir. Fakat filozofların ve 

İbn Sînâ’nın kavram çerçeveleri, kendi sistemlerini bağladığı ölçüde İslâm kelamcılarını ve 

Gazzâlî’yi bağlamamaktadır. Bu nedenle kelamcı hudûs görüşü, felsefi iddianın tersine, 

sahibini, Allah’ın yaratmaya gücünün yetmediğine götürmemelidir. Bu arada sürekli yaratma 

görüşünün de sahibini, İlâhî yaratmanın inkârı yorumuna götürmemesi gerekmektedir. Son 

                                                             
740 Bkz. Kaya, Varlık ve İmkân, s. 187. 
741 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 77. 
742 İbn Sînâ, a.g.e., c.2, s. 78. 
743 Kaya, Varlık ve İmkân, s. 259. 
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tahlilde Gazzâlî’nin âlemin sonluluğuna yaptığı atıf da yerindedir ve âlemin üstüne ve altına 

yapılacak eklemelerle ilgili imkânlar ile onun belirli bir andan önce var edilmesine dönük 

imkânlar aynı kategoride değerlendirilebilir. Çünkü âlemin varlığının zamansal öncesinin 

sürekli bir imkânla iç içe olmasıyla, onun sonlu maddesinin sürekli bir imkânla iç içe olması 

arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu yönüyle Gazzâlî’nin kurduğu benzetmenin 

isabetli olduğunu; fakat bunun İbn Sînâ’nın görüşünü çürütmediğini, sadece onun zafiyetini 

gösterdiğini belirtmek uygun olacaktır. İbn Sînâ’nın görüşündeki zafiyet, imkânla ilgili 

mananın onun muhaliflerince paylaşılmıyor oluşu ve âlemin sonluluğuyla ilgili örneğin 

bağlayıcı oluşudur. Ne var ki, böyle bir zafiyete işaret, sürekli yaratma görüşünün akla aykırı 

olduğunu ortaya koymuş da olmamaktadır. Çünkü Gazzâlî’nin cevabı bu konuda özel bir 

çürütme teşebbüsünde bulunmak yerine, bu görüşün İlâhî yaratmayı inkâr ettiğine işarette 

bulunmakla yetinmektedir. 

3.4. Filozofların Dördüncü Delillerinin Yorumlanması ve Eleştirilmesi 

Âlemin kıdemi meselesinin dördüncü felsefi delili, maddenin kıdemine dair bir 

argümandan meydana gelmektedir. Bu delilin esasına göre, maddenin taşıdığı suretler, arazlar 

ve nitelikler hâdis (yaratılmış) oldukları halde onun kendi (zâtı) kadîmdir (yaratılmamıştır) ve 

maddenin mevcudiyetinin imkân dâhilinde olmasının sonsuz önceliği nedeniyle onun 

sonradan var edilmiş olması muhaldir. Bu delilin Gazzâlî’den önce onun hocası İmâmü’l-

Haremeyn el-Cüveynî tarafından işlenmiş olduğunu belirtmekte fayda vardır. Gazzâlî, 

hocasının daha önce tahlil etmiş olduğu maddenin kıdemi konusunu, âlemin kıdemi 

meselesinin muhtevasına dâhil etmiş; fakat bu delilin temel unsurlarını İbn Sînâ felsefesinden 

almıştır. Delilin çıkış noktası Aristoteles metafiziğine ve ondan önceki eski Yunan 

filozoflarının görüşlerine dayanmaktadır. Fakat Gazzâlî’nin maddenin kıdemi delilini, İbn 

Sînâ’nın temel felsefi görüşlerinden mülhem bir tarzda vaz ettiğini göreceğiz. 

Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn adlı eserinde, âlemin kıdemi meselesini ele alırken 

temelde maddenin kıdemi görüşüne yer vermektedir. Cüveynî’nin daha önce yer verdiğimiz 

söz konusu değinisini anımsamak faydalı olacaktır. Bu Eş’arî kelamcısı, âlemin kıdemi 

mevzusunda felâsifenin çoğunluğunun, evveli olmayan hâdisler görüşüne muhalif olduğunu, 

onların önde gelenlerinin âlemin şimdi olduğu gibi hep var ola geldiğini söylediklerini, 

özellikle Dehrîlerin (Tanrıtanımazların) ve bir Tanrıtanımaz olan Proclus’un âlemin 

yaratılmamış olduğunu iddia ettiklerini nakletmektedir. Cüveynî burada, filozoflardan 
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bazısının kadîm bir Yaratıcıdan (Sâni’) söz ettiklerini belirtmekle birlikte bu konunun 

temelinde Tanrıtanımazlarla felâsifeyi birbirinden ayırmamaktadır.744 Burada kadîm bir 

Yaratıcıdan söz edenler ile Aristoteles, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın kastedildiği söylenilebilir. 

Cüveynî’ye göre felâsifenin âlemin yaratılmamışlığını temellendirdiği en kapsamlı delil, 

maddenin kıdemi delilidir. Farklı felsefi tasavvurlar cihetinden delil yeniden düzenlendiğinde, 

âlem ya sürekli tekrarlanan belirli unsurlardan ve cevherlerden, ya da sürekli tekrarlanan 

belirli zıtlardan ibarettir. Buna göre, maddenin ve cisimlerin aslı olan bu unsurların, heyulanın 

veya zıtların muhdes olmamaları gerekmektedir. Bunların bir etkiyle (âsâr) çeşitli suretler 

alacaklarının farkında olan bir grup filozof, bu etkinin bir Sâni’ ile hudûsa geldiğini kabul 

ederler. Cüveynî, bunlara, Kadî Bakillânî ve Ebû İshâk eş-Şirâzî’nin görüşlerine de 

dayanarak, bu etkinin neden hudûsa geldiğini sormaktadır. Cüveynî’ye göre ne Dehrîler ne de 

felâsifenin geneli bu konuyu herhangi bir tarzda vuzuhata kavuşturamazlar. Doğrusu, 

maddenin herhangi bir şekilde kadîm olmadığı görüşüdür. Dolayısıyla bir bütün olarak âlem 

önce yokken sonra var edilmiştir ve bu var edişin anlamı sonradan yaratmadır.745 

Gazzâlî, Cüveynî’nin meseleyi bu tarzda ele alışından ilham almaktadır. Tehâfütü’l-

Felâsife yazarı, maddenin kıdemine dair delilin muhtevasında, kadîm olan maddenin bir etki 

(hudûs) ile hep var ola geldiğini savunan bir grup filozofun görüşünü tahlil etmektedir. 

Gazzâlî’nin burada özellikle hangi filozofun görüşünü ele aldığını belirlemek için delilin 

muhtevasını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Çünkü bu delil içerisinde, maddenin 

zâtının müstakil bir varlık olarak bulunduğu; ama bir müdahalenin bu zâtı şimdiki haline 

getirdiği argümanı işlenmektedir. Bu işleyiş tarzı, öncelikle Aristoteles’in felsefi görüşlerine 

uygundur. Çünkü bu filozofa göre, etkin (fâil) ve edilgin (münfa’il) olmak üzere iki temel 

başlangıçsız (kadîm) varlık bulunmaktadır. Etkin olan Tanrı, edilgin olan ilk maddeye tesir 

etmiş ve böylece oluş başlamıştır.746 Fârâbî’de maddenin kıdeminin bulunduğunu savunmak 

güç görünmektedir; çünkü bu filozof, Allah’ın âlemi var ettiğini; ama O’nun varlığıyla 

                                                             
744 Cüveynî, eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn, s. 226-227. 
745 Cüveynî, a.g.e., s. 229-237. 
746 Aristoteles, Metafizik, s. 511; a.mlf., Fizik, s. 411; Bolay, Aristo Metafiziği İle Gazzalî Metafiziğinin 
Karşılaştırılması, s. 271-286. Ahmet Arslan’a göre, Aristoteles’te bile ilk maddenin müdahalede bulunulmamış 
bir öncesizlikle nitelendirilebilecek şekilde belirli bir durumu yoktur; fakat kuvve halinde bir madde hep 
bulunmaktadır. Ahmet Arslan’ın kendi değerlendirmesi şöyledir: “Aristoteles’in maddesi olmayan bir saf 
formun varlığını kabul etmesinden yola çıkarak, formu olmayan bir saf maddenin varlığını da kabul ettiği 
sonucuna varabilir miyiz? Hayır!” Ahmet Arslan’ın değerlendirmelerini göz önünde bulundurduğumuzda, 
Aristoteles’in ilk madde yorumu belirsiz kalsa da, ilk maddenin varlığını Tanrı’dan almadığından emin olabiliriz. 
Bkz. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 3, s. 141-145. Aristoteles’in başlangıçsız âlem ve hareket görüşünde olduğuna 
dair kesin bir çıkarım için bkz. el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, s. 506. 
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eşvarlık-anlı olarak âlemin hep var ola geldiğini söylemektedir. Ona göre el-Evvel’in 

mevcudiyetiyle âlem zaruri olarak varlığa gelmiştir ve bu iki varlığa gelişin öncesi 

bulunmamaktadır.747 Maddenin kıdemine dair felsefi görüş, İbn Sînâ felsefesine de 

uymamaktadır. Çünkü bu filozof, doğabilimciler (tâbiiyyûn) olarak isimlendirdiği bir 

düşünürler topluluğunun, Tanrı’nın bütün etkinliğinin âleme ilk hareketi vermekle sınırlı 

olduğu görüşünü sahiplendiklerini, oysa bunun kusurlu ve yanlış bir görüş olduğunu 

belirtmektedir. İbn Sînâ’ya göre el-Evvel, âlemdeki tüm varoluşların ilkesidir.748 Gazzâlî, 

dördüncü delilin muhtevasında, ‘sadece ilk hareketten söz edenler’ şeklindeki bir nitelemeye 

yer vermediğinden dolayı, bu delilin özellikle Aristoteles’in görüşünü kastettiğine kanaat 

getirmek mümkün değildir.  Bu delilin muhtevasında varlıkların var olmak bakımından 

zorunlu, mümkün ve imkânsız tarzında üçe ayrılarak, maddenin kıdeminin, geriye doğru 

sürekli uzanan bir imkân kavramıyla temellendirilmeye çalışılması ise İbn Sînâ’nın 

görüşlerine işarette bulunulduğunu göstermektedir. Nitekim Gazzâlî, delilin tahlilinde bu 

filozofun hâdis nefisler görüşünü zikrederek felâsife için bir tenakuzun mevcudiyetine işarette 

bulunmaya çalışmaktadır.749 İbn Sînâ, herhangi bir eserinde ilk maddenin ve unsurların 

(ustukussât/enâsir) yaratılmamış olduğunu söylememekle beraber âlemin zaman bakımından 

ezelî olduğu kanaatindedir. İkinci delilin tahlilinde belirtildiği gibi ona göre bunun sebebi, 

kadîmin iki manasının bulunmasıdır. Yani İbn Sînâ, âlemin yaratılmamış olduğunu 

söylememektedir. Ayrıca bu filozof, âlemin zâtının bir madde, alet veya zamana 

dayanılmaksızın Tanrı tarafından bir ilk yaratma (ibdâ’) ile vücuda getirilmiş olduğunu ve her 

şeyi önceleyen yegâne şeyin İlâhî cömertlik olduğunu belirtmektedir.750 O halde Gazzâlî, İbn 

Sînâ’nın eserlerindeki bazı ayrıntıları, bu filozofun âlemin zâtının bir yönden kadîm olduğu 

tarzındaki görüşünün altında maddenin kıdemi istikametinde yorumlamış bulunmaktadır. 

Cüveynî, âlemin kıdemi görüşünün temel delili olarak maddenin kıdemini tahlil ettiği için 

böyle bir delilden söz eden Gazzâlî, İbn Sînâ’nın felsefi görüşlerindeki ayrıntıları tahlil ederek 

böyle bir argümanın varlığını açığa çıkarmaya çalışmaktadır. Bu delil, önceki üç felsefi delile 

                                                             
747 Fârâbî, Kitâbü Siyâseti’l-Medeniyye, s. 45-46. 
748 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 2. Filozofun ilk hareket dışındaki İlâhî münasebetleri kabul etmeyen 
fizikçileri kusurlu bularak reddetmesi ve akabinde Tanrı’nın süregelen etkinliklerine işarette bulunması, 
kendisinin deist olmadığının en önemli ve açık kanıtı olarak alınmalıdır. İbn Sînâ’nın buna dair özet 
değerlendirmesi şöyledir: “…Çünkü metafizikçi filozoflar (el-İlâhiyyûn), fâil ile doğabilimci filozofların 
kastettiği gibi yalnızca hareket ettirmenin ilkesini değil, âlem için Tanrı gibi, varlığın ilkesini ve onu vereni 
kastederler…” Bkz. a.mlf., Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 355. 
749 Gazzâlî, FT (TF), s. 43. 
750 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 139; a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Oluş ve Bozuluş, 
s. 111; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 77. 
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nispetle çok güçlü bir argüman ortaya koymamakla beraber önemli bir tartışma 

başlatmaktadır. Buna göre, İlâhî yaratmanın hudûs tarzındaki izahının reddedilmesi ve âlemin 

hep ilk ve başlangıçsız halindeki gibi mevcut olduğuyla ilgili en açık delil budur. 

Gazzâlî, bu delile de önce özet bir muhtevanın nakliyle başlamaktadır. Buna göre 

filozoflar, her muhdesin (yaratılmışın) sahip olduğu maddenin onu öncelemiş olduğu 

kanaatindedirler. Çünkü hâdis olan, maddeden müstağni kalamaz. Bu durumda ise madde 

hâdis olmaz. Zira muhdes olan, ancak maddenin taşıdığı suretler, arazlar ve özelliklerdir. 

Bunun izahı ise şöyledir: Her hâdisin varlığı, hudûsa gelmesinden (yaratılmasından) önce ya 

mümkün, ya imkânsız ya da zorunludur. İmkânsız olma hali muhaldir; çünkü özü (zâtı) 

itibariyle imkânsız (mümteni’) asla mevcut bulunamaz. Özü itibariyle yaratılmış olanın 

(muhdes) mevcudiyetinin zorunlu olması imkânsızdır; çünkü özü itibariyle zorunlu olan, 

hiçbir tarzda yok sayılamaz. Bu, hâdis olanın özü itibariyle mümkün olduğunu 

göstermektedir. O halde bu tür bir varlık için mevcut olmazdan önce varoluş imkânı 

mevcuttur. Varoluş imkânı izafi bir vasıf olup kendi başına varolamaz, onun kendisine 

dayanacağı bir mahal gereklidir. Bu mahal ise maddeden başkası olamaz. Nitekim sıcak, 

soğuk, hareket ve sükûn gibi nitelikleri kabul eden şey, aslında maddedir. Buna göre, araz ve 

nitelik türünden değişimlerin hudûsa gelmesi ancak mahal olan bir maddeyle mümkündür. Bu 

durumda “imkân”, maddenin bir özelliği olmaktadır. Maddedin bir maddesi bulunmadığına 

göre, maddenin hâdis olması imkânsız olmaktadır. Çünkü madde hâdis olursa, onun hudûs 

(varoluş) imkânı varlığından önce gelmiş olacaktır. Bu ise imkânın kendi başına bulunması ve 

bir mahalle dayanmaması demektir. Oysa imkân, kendi başına varolmayıp bir mahalle 

istinaden bulunabilen izafi bir niteliktir. Bu konuda “imkân” lafzının manası için, onun güç 

yetirilebilir (makdûr) türden olması ve kadîmin ona gücünün yetmesi gerekir tarzında bir 

itirazda bulunulamaz. Çünkü bir şeyin güç yetirilebilir olduğu, onun varlığının mümkün 

olmasıyla anlaşılabilir. Yani bir şeyin mümkünlüğü sabit olduktan sonra onun güç yetirilebilir 

bir şey olduğu tasavvur edilmektedir. Buna göre, güç yetirilebilir olma öne alınarak, bundan 

sonra tekrar güç yetirilebilir olan bununla tanımlanamaz. Bu takdirde her şey kendisiyle tarif 

edilmiş olacaktır. Öyleyse imkânın mümkün olması itibariyle kadîm olanın ilmine 

dayandırılması (ircâ) mümkün değildir. Çünkü bilgi bilineni gerektirir; bilinen imkân 

kuşkusuz bilgiden (ilim) başka bir şeydir. Ayrıca imkân izafi bir nitelik olup, onun 

dayanacağı bir öz (zât) gerekmektedir ve bu da maddeden başkası değildir. Öyleyse her hâdis 
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olandan önce bir madde vardır. Dolayısıyla en gerideki ilk madde hiçbir zaman hâdis değildir 

(yaratılmamıştır).751 

Gazzâlî’nin bu tarzda naklettiği maddenin kıdemi delili, Cüveynî’nin onu işleyiş 

tarzına uymaktadır. Ayrıca delilin bu muhtevası, İbn Sînâ’nın işleyişine de uygundur. Yalnız 

İbn Sînâ’nın “kadîm” ve “hâdis” terimlerinden anladığı manalarla Cüveynî ve Gazzâlî’nin 

anladığı manalar birbirinden oldukça farklıdır. Buna göre İslâm kelamcıları açısından ilk 

maddenin hâdis olmadığını söylemek, onun yaratılmamış olduğunu iddia etmek anlamına 

gelmektedir. Oysa İbn Sînâ’ya göre âlem ezelîdir; ama o aynı zamanda yaratılmıştır.752 Fakat 

Proclus, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın sürekli yaratma görüşünden, yani Tanrı’nın ilk 

mevcudiyetinden itibaren âlemin de hep var ola geldiği felsefi görüşünden, ilk maddenin 

yaratılmamış olduğu manasının kastedildiği çıkarılmaktadır. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik 

I ve Kitâbü’n-Necât adlı eserlerinde her hâdisi mutlaka bir maddenin öncelemiş olduğunu 

belirtmektedir. İki eser arasında muhteva bakımından bir fark bulunmamaktadır; fakat 

Kitâbü’n-Necât’ın konuyu işleyişi, Gazzâlî’nin aktardığı tarzdaki dördüncü delil argümanına 

daha çok uymaktadır. Bu nedenle bu eserin muhtevasına yer verilmesinde ve bunun uygun bir 

tarzda Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I muhtevasıyla mukayese edilmesinde fayda vardır. İbn Sînâ, 

Kitâbü’n-Necât’ta yer alan “Her Sonradan’ın (Hâdis) Zamansal Olduğu ve Böylece Kesinlikle 

Bir Maddeyle Öncelendiklerine Dair Fasıl” başlıklı bölümün altında şunları söylemektedir: 

Ve deriz ki: Varlığı kabul edicinin öncelemediği bir şeyin meydana gelmesi 

mümkün değildir, nitekim bu önceleyen maddedir. (Altını biz çizdik, M.Ö.) 

Bunu kanıtlamak üzere deriz ki: Her varolan, var olmadan önce kendinde varlığı 

mümkin olmaya gereksinim duyar. Dolayısıyla o şayet kendinde varlığı imkânsız 

(mümteni) ise elbette varlığa gelmez. Onun varlığının imkânı, failin ona güç 

yetirmesi değildir, bilakis o, kendinde mümkin olmazsa, fail ona güç yetiremez. 

Şunu söylüyor olduğumuzu görmüyor musun: Muhâle güç yetirilemez; ama 

kudret, olması mümkün olanda geçerlidir. Eğer bir şeyin varlığının imkânı, 

gücün bizzat onun üzerinde olması ise, bu takdirde bu söz, söylediğimiz gibi 

olur: Güç, ancak üzerinde gücün olduğu şeyde olur. Muhâlin ise üzerinde bir güç 

yoktur; çünkü onun üzerindeki güç değildir. Bakışımızı şeyin kendisine 

çevirerek, bu şeyin güç yetirilebilir olduğunu veya güç yetirilebilir olmadığını 

bilemeyiz, bilakis bakışımızı hâlihazırda güç sahibinin gücünün onun üzerinde 

olmasına çevirmemiz gerekir, onun üzerinde güç var mı yoksa yok mu? 

                                                             
751 Gazzâlî, FT (TF), s. 41-42. 
752 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 69-70. 
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Dolayısıyla ona güç yetirilebilir olup olmadığını anlamak bizim için çok güçtür, 

elbette bunu bilme imkânımız yoktur; çünkü biz bunu ancak şeyin muhâl veya 

mümkün olma cihetinden bilebiliriz, ayrıca muhalin anlamı kendisine güç 

yetirilememesidir. Mümkin, kendine güç yetirilebilendir. Biz bilinmeyeni de 

bilinmeyenle bilmiştik. Böylelikle şeyin kendinde mümkin olmasının anlamının, 

varlığının güç yetirilebilir anlamında olmasından başka olduğu açıklıkla ortaya 

çıkmıştır. O ikisi bizzat bir ise, varlığının güç yetirilebilir olmasının gereği, 

kendinde varlığının mümkin olmasıdır. Onun varlığının kendinde mümkin 

olması, kendinin zâtına itibarladır. Varlığının güç yetirilebilir olması, onun varlık 

verenine izafeti itibarıyladır. Bu yerleşince, biz de şunu söyleriz: Her hâdis, 

meydana gelişinden önce ya varolmak itibarıyla kendinde mümkindir veya 

varolmak itibarıyla muhaldir. Varolmak bakımından muhal olan var olmaz. 

Varolmak bakımından mümkin olanı ise varolmak imkânı öncelemiştir. Bu şeyin 

varlığının imkânı ya yokluk anlamındadır veya mevcut anlamındadır. Yokluk 

anlamında olması muhaldir, ayrıca varlık imkânı da onu önceleyemez, o halde o 

mevcut anlamındadır. Sonra anlamı her mevcut olan ya bir mevzuda olmamakla 

kaimdir veya mevzuda olmayla kaimdir. Bir mevzuda olmamakla kaim olanın 

hiçbiri için, kendisiyle muzaf olmasının zorunlu olmadığı özel bir varolmaklık 

yoktur. Varlığın imkânı ancak onun varlığının imkânına izafetle olan şeydir. 

Varlığın imkânı mevzuda olmayan bir cevher değildir, o halde o, bir mevzudaki 

bir anlam ve mevzu için bir ilişendir. Biz de varlığın imkânını varlık kuvvesi 

olarak adlandırırız. Buna ek olarak kendisinde kuvvenin bulunduğu varlık 

kuvvesinin taşıyıcısını, mevzuen şeyin varlığı olarak adlandırırız ve o heyula ve 

madde ve bunun dışındakidir. O halde her bir hâdisi madde öncelemektedir. 

(Altını biz çizdik, M.Ö.)753 

Gazzâlî’nin dördüncü delili aktarım muhtevasıyla yukarıdaki alıntıda İbn Sînâ’nın 

söyledikleri karşılaştırıldığında, iki taraf açısından temel bütün cümlelerin birbiriyle örtüştüğü 

görülmektedir. Buna göre Gazzâlî, varlığını Cüveynî’den öğrendiği maddenin kıdemi delilini 

İbn Sînâ’nın görüşlerini göz önünde bulundurarak yeniden yapılandırmaktadır. Burada İbn 

Sînâ, Tanrı dışındaki mevcutların varolma tarzlarıyla ilgili iki önemli itibar ortaya 

koymaktadır. Birinci itibar, bu mevcutların Tanrı’ya göre varlık durumlarını açıklığa 

kavuşturmaktadır. Tanrı’nın varlık vermesi açısından güç yetirilebilir olanlar (yekdürü aleyhi) 

bu itibarı ilgilendirmektedir. İkinci itibar ise, mevcutların kendi zâtlarına göre varlık 

                                                             
753 İbn Sînâ, a.g.e., c. 2, s. 70-71. Bu alıntıda gözlemlenen felsefi tutumun aynısı Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I’den 
takip edilebilir. Burada aynı tarzda kurulan cümle şöyledir: “Her hadisin maddi bir ilkesi olduğunu daha vurgulu 
açıklamak için kısaca şöyle deriz: Yok iken varlık kazanan her şeyin mutlaka bir maddesi vardır…” Bkz. İbn 
Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I, s. 162. 



 

 

204

durumlarını ortaya koymaktadır. Varlığa gelmesi mümkün olanlar bu itibarı 

ilgilendirmektedir. Bu iki itibarla beraber bir üçüncüsü, Tanrı dışındaki varlıkların varlığa 

gelmelerinin gereklilik yönüne dairdir. Hâlihazırda varolan varlıkların mevcudiyetleri, 

kendileri dışındaki Zorunlu Varlık açısından artık mümkün değil, zorunludur (el-vücûb bi-

gayrihi).754 İbn Sînâ, eğer varolanın varlık tarzını anlamak istiyorsak, bu takdirde bakışımızı 

çevirmemiz gereken yerin, şeyin kendisi hakkındaki imkânın değil, mevcudun bir etkiyle 

varolduğu gerçeği olduğunu belirterek, böyle yapmadığımız takdirde varolanı anlamak 

kaygısından uzaklaşacağımızı söylemektedir. Burada Tanrı’nın gücünün yettiği her varlığa 

varlık vereceğini söylememiz de bizi her şeyi bir diğeriyle tanımlamak gibi bir neticeye 

götürecektir. Tanrı’ya nispetle ve mevcudun kendi zâtına nispetle varlık durumu hakkında 

farklı bir tarif ortaya konulmasının nedeni budur. Bir şeyin hâlihazırdaki varlığını onun 

ademiyeti (yokluğu) önceleyemeyeceğine göre, ancak yine bir madde önceleyecektir. Fakat 

bu durum, hâdis mevcutlar için geçerlidir. Öte yandan âlem, zamanın mevcudiyeti açısından 

ezelîdir. Yani zamanın dâhilinde hudûsa gelmiş varlıklar için daima bu varlıkları öncelemiş 

bir maddenin varlığından söz etmemiz gerekmektedir. Fakat ezelî olan maddeyi veya 

benzersiz bir şekilde ilk yaratılmış maddeyi (ibdâ’) herhangi bir maddenin öncelemesi 

mümkün değildir. Aynı zamanda bir illetinin bulunması bakımından da bu ilk madde hâdistir. 

Bir illetinin olması bakımından herhangi bir mevcudun hâdis olmaması mümkün değildir. 

Kitâbü’n-Necât alıntısındaki başlıktan anlaşılabildiği gibi burada bir maddenin öncelediği 

mevcut, zaman içerisinde varlığa gelmiş olandır. 

İbn Sînâ’nın sudur düşüncesi açısından Allah’ın ilk varlık verdiği mevcut, İlk Akıl’dır. 

İlk Akıl’dan önce mevcut olarak Tanrı tek başına mevcuttur ve O’nun varlıkta bir ortağı 

bulunmamaktadır. El-Evvel’in İlk Akl’ı var etme tarzı süreklidir ve bu varlık vermenin 

meydana gelmediği bir zaman olmadığı gibi, bu, daha önce varolmayan bir şeyin hudûsa 

gelişi de değildir. Buna göre, ne Tanrı ne de İlk Akıl cisimsel veya madde türünden 

değildirler. Bu varlığa geliş sıralamasında madde herhangi bir tarzda ilk sırada 

bulunmamaktadır. Ayrıca İlk Akıl ve ondan maddenin varlığına kadar her mevcudun varlık 

kazanması ve bu mevcutların tümünün yönetimi, her yönden bir olan Allah’a aittir. Allah her 

şeyi var etmiştir ve hiçbir şeyin varlığı ne O’na eşittir ne de O’ndan öncedir.755 Varlığa geliş 

veya varlığa getirmede Tanrı açısından ilk ve benzersiz yaratma ile sonradan yaratma arasında 

                                                             
754 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 78-79. 
755 İbn Sînâ, a.g.e., c. 2, s. 108-112. 
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bir farklılık bulunmakta ve ilk madde, O’nun tarafından benzersiz bir tarzda yaratılmış 

olmaktadır.756 Sonradan zamanın dâhilinde varlığa gelenlerin (hudûs) ise onları önceleyen bir 

maddelerinin bulunmaları gerekmektedir. Çünkü bunlar bir illet sahibi olmalarının yanı sıra 

zamanın içinde meydana geldikleri için de hâdistirler. Gazzâlî’nin maddenin kıdemi olarak 

yorumladığı yukarıdaki tahlilin hemen öncesindeki “kadîm” ve “hâdis” tarifleri göz önünde 

bulundurulduğunda durum böyle olmaktadır.757 

Gazzâlî’nin dördüncü delile ilişkin ilk aktarımın sonunda ilk maddenin hiçbir yönden 

hâdis olmadığını belirttiğini görmekteyiz.758 İbn Sînâ tarafından bakıldığında bu nakilde 

herhangi bir müşkil bulunmamaktadır; çünkü bu filozofun yukarıya alıntılanmış 

değerlendirmelerinden bu netice çıkmaktadır. Fakat Gazzâlî’nin hâdis olmadığını aktardığı ilk 

maddenin burada hudûsa gelmemiş olmasıyla kastedilen nedir? Çünkü Gazzâlî’ye göre hâdis 

olmayan kadîm demektir ve o da yaratılmamış manasına gelmektedir. Nitekim onun hocası 

Cüveynî açısından da kadîm ve hâdisten anlaşılması gereken manalar bu şekildedir. Oysa İbn 

Sînâ’ya göre, bir illete sahip olup olmaması bakımından ve zamanın içinde olup olmaması 

bakımından kadîm ve hâdise, ikişer farklı mana verilmektedir. Tanrı iki yönden de kadîm 

olmakta, âlem ise bir yönden hâdis, diğer bir yönden kadîm olmaktadır. Ne var ki İbn Sînâ’ya 

göre insan nefisleri iki yönden de hâdistirler.759 Gazzâlî de daha sonra bu farklı hâdislerin 

durumunu İbn Sînâ’yı eleştirmek için kullanacaktır. İlk maddenin kadîm olmasıyla Gazzâlî ve 

Cüveynî’nin anladığı mana mı kastedilmektedir, yoksa İbn Sînâ’ya uygun olan mana mı? 

Daha sonra insan nefislerinin hali bir müşkil olarak zikredileceğine göre Gazzâlî burada İbn 

Sînâ’nın kadîm ve hâdis tariflerini göz ardı etmektedir. Ona göre, İbn Sînâ, tıpkı Cüveynî’nin 

Proclus ve pek çok filozof için uygun gördüğü gibi, her hâdisi önceleyen bir maddenin 

bulunmasıyla aslında bu maddenin yaratılmamış olduğunu kastetmektedir. Yukarıda da 

tartıştığımız gibi bu yorum, İbn Sînâ’nın tahliline uygun değildir. 

Gazzâlî, İbn Sînâ’nın görüşünü aktardıktan sonra ona kapsamlı bir itirazda 

bulunmaktadır. Buna göre felâsifenin imkân diye bahsettiği şeyin itibari bir varlığı vardır. 

Yani o, aklın yargısıdır (kadâü’l-akl). Aslında aklın varlığını kabullenebileceği ve bu 

kabullenmeyi imkânsız görmediği şeye “mümkün”, akıl bakımından kabullenilmesi mümkün 

                                                             
756 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 139; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 77. 
757 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 69-70. İlâhî varlık vermenin İbn Sînâ düşüncesi açısından detaylı bir 
tahlili için bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 99-104. 
758 Gazzâlî, FT (TF), s. 42. 
759 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 157-158. 
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olmayana “imkânsız” ve aklın yokluğunu kabullenemediği şeye de “zorunlu” adını vermek 

gerekmektedir. Tanım bu tarzda yapıldığında bir akli yargı olarak imkânın dayanacağı bir 

mahallin olması gerekmeyecektir. Nitekim bu konuda örnek verilip kanıt olarak kullanılacak 

üç durum vardır. Birincisi, şayet imkânın kendisine dayandığı bir mevcudun varlığı gerekli 

olup da, ona dayanarak bir imkândan söz etmek zaruri olsaydı, bu takdirde imkânsızlığın da 

bir dayanağının bulunması gerekecek ve onun imkânsızlığından bahsetmek ancak bu şekilde 

mümkün olacaktı. Halbuki zâtı itibariyle imkânsızlığın üzerinde herhangi bir madde mevcut 

değildir ki imkânsızlık ona dayanmış olsun. İkincisi akıl, siyah ve beyaz gibi cisme ilişen 

vasıfların mümkün olduğuna hükmetmektedir. Eğer bu imkânın bu iki niteliğin iliştiği cisme 

ait olduğu söylenip de özü itibariyle siyah ve beyazın mümkün olmadıkları ve imkân 

özelliğine de sahip bulunmadıkları söylenirse, zâtı itibariyle siyah ve beyazın ne olduğunun 

açıklanması gerekir. Burada bu iki niteliğin varlığının da mümkün olduğu teslim edileceğine 

göre, belirtmek gerekir ki, akıl, imkânı, kendine dayandıracağı bir özün varlığına ihtiyaç 

duymamaktadır. Üçüncüsü, felâsifeye göre, insan nefisleri kendi kendilerine varolan 

cevherlerdir. Onlar, ne cisim, ne madde ve ne de maddenin içindeki bir parçadırlar. İbn Sînâ 

ve filozofların önde gelenlerinin kabulüne göre insan nefsinin mevcudiyeti hâdistir (sonradan 

yaratılmıştır). İmkânın dayanacağı bir mahal gerekliyse, insan nefislerinin hudûsa gelmeden 

önceki mümkün halleri için nasıl bir dayanaktan söz edilebilecektir? Buna göre imkân, izafi 

bir nitelik olup ne kâdir olan Allah’ın kudretine, ne de faile bağlanabilir. Bu durumda neye 

bağlanır? Böylece bu gerekçelerin yetersizliği gösterilmiş olmaktadır.760 

Gazzâlî, buradaki itirazında öncelikle “imkân”, “mümkün”, “imkânsız” ve “zorunlu” 

terimlerinin mana karşılıklarının yeniden tayin edilmesini önermektedir. Bunun gerekçesi ise 

hem imkânın ve mümkün mevcudun bir dayanağı olması gereğindeki akli boşluk, hem de bu 

konuda insan nefislerinin hâdis oldukları halde onların bir dayanaklarının bulunmamasının 

yarattığı mantıki çelişkidir. İbn Sînâ’nın imkân tanımında böyle bir boşluk bulunmaktadır; 

çünkü gerçekten de mevcudun bir hal vasfı olan “mümkün”ün bir mahallinin bulunması bir 

zaruretse, mevcut olmayanın veya olmaması gerekli olanın bir hal vasfı olarak “imkânsızın” 

da bir mahallinin bulunması zarureti ortaya çıkacaktır. Ayrıca İbn Sînâ, ruhgöçü fikrine imkân 

vermemek için insan nefislerinin onların bedenleriyle beraber hâdis olduklarını kabul 

etmektedir. Bedenlerin dayandığı bir madde bulunabilir; ama maddeyle hiçbir mevcudiyet 

ilgisi olmayan nefisler için bir mahal nasıl bulunabilecektir? Burada insan nefislerinin zâtî 
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olarak mümkün olmalarının ancak zihinsel bir gerekçesi bulunmaktadır. Bu da ruhgöçü 

(tenâsüh) yorumunun önüne geçebilmektir.761 İbn Sînâ, burada maddenin kıdemine dair delil 

olarak yorumlanan iki tahlilinden Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I’de yer alan değerlendirmelerinde 

nefsin durumunu da tartışmaktadır. Burada nefsin mevcudiyeti ve onun hudûsa gelmiş 

olmasından söz edilmesi, Gazzâlî’nin bu itirazına zemin hazırlamış olabilir. Çünkü her hâdisi 

mutlaka bir maddenin öncelediği izah edildikten hemen sonra nefislerden bahsedilmektedir.762 

Gazzâlî bu iki gerekçeye ve üçüncü bir gerekçe olarak, siyah ve beyaz gibi arazların 

varlıkların bir maddeleri bulunmamakla beraber onların da varlıklarının mümkün olduğunu 

zikrederek, imkânın akli bir yargı olduğunu, ayrıca bu konuda İlâhî güç yetirilebilirliğin 

(makdûr aleyh) mümkün olan varlığın zâtî manasıyla ilgili herhangi bir katkıda 

bulunmadığını belirtmektedir. Böylece İbn Sînâ’nın hâdisleri önceleyen bir maddenin 

bulunması gereği konusundaki imkân gerekçesi çürütülmüş olmaktadır. Gazzâlî, hâdis 

nefisler konusundaki çelişkiyle böyle bir çürütmeyi yaptığını düşünmektedir. 

İbn Sînâ’nın, İslâm kelamcılarının Allah-âlem münasebetleri konusunda dayandıkları 

hudûs delilinde, bir yokluk anından sonraki varlık verme olarak hudûsu değil de, aslında 

kendisinin ifade ettiği imkân manasını kastetmiş oldukları yolundaki izahı göz önünde 

bulundurulduğunda bu meseleyi tahlil etmeyi tamamlamak mümkün olmaktadır. Çünkü 

Gazzâlî’nin bu filozofun hâdis nefislerle ilgili çelişkisini zikretmesinden önce İbn Sînâ da 

hudûs düşüncesindeki imkân varsayımından söz etmektedir. Buna göre, yokluğundan sonra 

mevcuda varlık veren fâilin mefûlü için iki durum bulunmaktadır. Geçmiş bir yokluk ve 

hâlihazırdaki varlık. Şeyin geçen yokluğunda fâil için bir tesir gücü yoktur, bilakis mefûlün 

kendisinden olduğu mevcut için bir tesiri vardır. Burada mefûl, varlığını başkasından aldığı 

için ancak mefûldür. Ne var ki ona arazın zâtında bir yokluk vardır ve bu, fâilin tesirinden 

değildir. Burada fâilden bir tesirin meydana geldiğini vehmettiğimizde, bu takdirde diğerinin 

varlığı yokluğundan sonra olmaz. Çünkü yokluğun yokluğu için bir tesirin dayanacağı bir 

mahal mevcut değildir. Burada fâilin eylemesinin sürekli olduğunun kabul edilmesi 

gerekmektedir. Yani Tanrı sürekli bir tarzda yaratmakta ve âlemin mevcudiyetindeki 

başlangıcı önceleyen bir yokluk anı tasavvur edilememektedir. İslâm kelamcıları görüşlerinde 

ısrar ederler ve gerçek bir fiilin ancak mefûlün yokluğundan sonra tasavvur edilebileceğini 

öne sürerler. Yoklukla âlemin mevcudiyetinin bitişik olduğunu farz edersek, onların 

                                                             
761 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 157-159. 
762 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I, s. 162-164. 
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“yûciduhu” (“var eder/edecek”) sözlerinde bir mugalatanın olduğu görülür. Çünkü bu lafızla 

kastedilen mana, mevcudun yok iken sonra varlığa gelmesiyle ise bu doğrudur. Şayet 

mevcutla kastedilen, her halükarda yokluğu bilfiil vukubulmuş bir şey ise, burada hatalı bir 

detayın bulunduğunu belirtmek gerekir. Çünkü mevcuda varlık veren fâil, ya sadece onun 

mevcudiyetinde pay ve tesir sahibidir ya da hem yokluk anında hem de varlık anında ona 

fayda vermektedir. Yokluk anında ona bir tesirinin ve faydasının olmadığı bilinmektedir. 

Böylece iki halde birden mevcuda varlık verilmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Geriye kalan doğru yorum, mevcut olduğu halin göz önünde bulundurularak ona varlık 

verilmiş olduğunun kabul edilmesidir. O halde fâile varlık veren diyebiliriz, yokluk anında 

bilfiil bekleyip sonra varlık verdi diyemeyiz. “Varlık verir” (“yûcidu”) lafzı, gelecekteki bir 

mevcudiyeti vehmetmektedir, hâlihazırdakini değil. Bu vehim izale edildiğinde, fâilin varlık 

veren olduğunu teslim etmek ve varlık vermenin sürekli olduğunu kabul etmek 

gerekmektedir.763 

İbn Sînâ’nın yukarıda aktarılan görüşlerinin bulunduğu yerin fasıl başlığı, 

“Zorunluluk’a Duyulan İhtiyacın İlletinin, Kelamcıların Zayıflarının Vehmettikleri Üzere 

Hudûs Değil İmkân Olduğu Hakkında Fasıl” şeklindedir. Bu filozofun, hudûs teriminin 

tazammun ettiği yokluk ve mevcudiyetin sonralığı manasında aslında bir imkân halinin söz 

konusu olduğuna ilişkin eleştirileri önemlidir. İbn Sînâ burada, kendisinin kabul ettiği imkân 

teriminin akli bir yargı olsa bile, aslında hâlihazırdaki mevcudiyetten hareket ettiğini, güç 

yetirilebilirliği de yokluğa bir tesirin mevzubahis olamamasından dolayı bu konuya dâhil 

ettiğini, oysa İslâm kelamcılarının, geçmiş yokluk anını bir zorunluluk olarak kabul 

ederlerken aslında onun bir imkân olduğunu belirtmektedir. Yani âlemin mevcudiyetinden 

önceki yokluk anı, aklın zorunlu olarak kabul edebileceği bir mana değil, ancak onun 

mümkün olarak görebileceği bir manadır. Böylece yokluk anı tasavvurunun akli bir yargı olan 

imkânı, kendi görüşleri için de varsaydıkları ortaya çıkmaktadır. Buna göre, Gazzâlî’nin hâdis 

insan nefisleri konusundaki itirazının hala geçerli olduğunu; ama imkânın akli bir yargı olarak 

nitelendirilmesiyle meselenin yeterli vuzuhatta ortaya konulmuş olmadığını söyleyebiliriz. 

Gazzâlî, kendi itirazından sonra bizim burada İbn Sînâ’dan aktardığımız felsefi tahlili 

göz önünde bulunduran bir karşı felsefi itiraza yer vermektedir. Filozoflara göre, imkân halini 

aklın bir yargısı olarak nitelendirerek itirazda bulunmak kabul edilemez. Çünkü aklın yargısı, 

imkâna ilişkin bir bilgidir. Onun bundan fazla bir şey olduğu iddia edilemez. İmkân ise 
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bilinendir ve bilgiden farklıdır. Bilginin yok sayılması durumunda, bilinen yok olmaz. 

Halbuki bilinenin yok sayılmasıyla bilgi de yok olur. O halde aklın yargısı ve imkânın 

birbirinden farklı; ama birbirine bağlı olduğunu kabul etmek gerekmektedir. İnsanların imkânı 

fark edemediklerini farz etseydik, bu durum, varlığı mümkün olanın imkân halini ortadan 

kaldırmazdı. Söz konusu üç duruma gelince, bunlar Gazzâlî’nin iddia ettiği şekilde bir 

çürütme olarak kabul edilemez. Öncelikle imkânsızlık hali de izafi bir niteliktir ve bir mahal 

gerektirir. Mesela iki zıddın bir arada bulunmasının imkânsızlığı ancak bu iki zıddın yerleştiği 

dayanakla (mevzu’) izah edilebilir. Burada bu dayanağın iki zıt niteliği üzerinde 

bulundurması imkânsızdır denilebilir. Zorunluluk ise, zorunlu varlığa bağlı bir terimdir. 

İkincisi, siyahlığın zâtında mümkün sayılması yanlıştır. Çünkü siyahlık herhangi bir yerde 

bulunmaksızın dikkate alınırsa, onun mevcudiyeti mümkün değil imkânsız olur. Onun 

mümkün olması, bir cisimde görünüm kazanması varsayıldığında olabilir. O halde cismin 

değişimine bağlı bir mümkün olarak siyahlıktan söz edebiliriz, onun kendi varlığı yoktur ve 

imkânla nitelenemez. Üçüncüsü, nefislerle ilgili bir görüş birliği mevcut değildir. Bazılarına 

göre nefis kadîmdir ve bedenle ilişki kurması mümkündür. Buna göre İslâm kelamcılarının 

hâdis nefisler örneğinde bir çelişki aramaları kabul edilemez. Nefsin hâdis olduğunu kabul 

eden Galen gibi bazıları da onun maddeye içkin olarak bulundukları görüşündedirler. Buna 

göre nefis de maddîdir. Nefsin hâdis olduğunu kabul edip de onun maddeye içkinliğine karşı 

çıkanlara gelince, onların düşüncesine göre, düşünen nefsin maddeyi yönetmesi mümkündür. 

Bu durumda hudûstan önceki imkân hali maddeye bağlanmış olmaktadır. Böylece nefis, 

maddeye içkin olmaksızın onunla münasebet kurmuş olmaktadır. Çünkü maddeyi kullanan ve 

yöneten nefistir. O halde bu görüşle imkân hali nefse bağlanmış olmaktadır.764  

Bu felsefi itirazda iki önemli nokta vardır. Birincisi, yukarıda İbn Sînâ’nın itirazında 

aktarıldığı şekilde mevcudiyetin imkânını açıklarken hangi kıstasın gözetildiğidir. Yani 

imkâna bir mana verirken, onun aklın bir yargısı olup akla çelişkili gelmeyen her şeyin 

mümkünlüğünden mi hareket etmek gerekmektedir, yoksa Zorunlu Varlık’ın varlık 

vermesinin merkeze alınarak, sonraki mevcudiyetin illete göreli varoluşundan, böylece onun 

varlığının mümkün oluşundan mı hareket etmek gerekmektedir? Filozoflara ve İbn Sînâ’ya 

göre, akılda manası varsayılan bir terimin mevcuda uygulanmasına kıyasla mevcudun 

halinden hareket ederek akılda bir mananın oluşması daha uygundur. Burada aklın yargısı 

bilgi olarak ve imkân da bilinen olarak kabul edilmektedir. İkinci önemli nokta, nefsin 
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mevcudiyeti ve onun mahiyeti konusunda filozoflar arasındaki görüş ayrılığına işaret 

edilmesidir. Gerçekten de Eflâtun’un, Aristoteles’in ve İbn Sînâ’nın nefsin mahiyetine ilişkin 

görüşleri arasında bir mutabakat söz konusu değildir. Eflâtun’a göre nefsin bağımsız bir 

cevher olarak varlığı bedene nispetle öncedir (kadîm) ve asıl olan bu nefis olup nefsin farklı 

bedenler arasında gezinmesi mümkündür.765 Aristoteles’e göre nefis, bedeni yöneten bir ilke 

olmakla beraber onun bağımsız mevcudiyeti yoktur, ayrıca ruhgöçü mümkün değildir.766 İbn 

Sînâ’ya göre ise nefis, hâdistir, müstakil bir mevcudiyeti vardır ve o ebedi bir cevher olup 

bedeni yöneten odur.767 Ayrıca İbn Sînâ’dan önce İslâm coğrafyasında yaşamış olan 

sözgelimi Kustâ b. Lûkâ, ruh ile nefsin manalarını birbirinden tefrik etmekte, ruhun cisimsel 

olduğunu, nefsin ise bağımsız bir cevher olduğunu söylemektedir.768 Filozoflar arasındaki bu 

görüş ayrılığına dayanarak, hâdis nefisler görüşünün tüm filozofları bağlamayacağı 

söylenilebilir. Gazzâlî, bu görüşlerin de farkında olduğuna işarette bulunmaktadır. Fakat onun 

esas muarızı İbn Sînâ olduğu için özellikle bu filozofun görüşüne yer vermekte ve bu görüşten 

hareket etmektedir. Bu bakımdan hâdis nefislerin durumuyla ilgili itirazın göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. 

Gazzâlî filozofların bu itirazına uzun bir itirazla karşılık vermekte ve yine onların 

görüşlerini çürütmeye çalışmaktadır. Buna göre, imkân, zorunluluk ve imkânsızlığı akli 

yargılar olarak görmek yanlış değildir. Aklın yargısının manası bir şeyin bilinmesi ise ve bilgi 

de bilineni gerektiriyorsa, renklilik, canlılık ve diğer küllilerin akılda nasıl bulunduklarının 

onlar tarafından izah edilmesi gerekmektedir. Bunlar, var olan; ama bilgisinin nesnesi tam 

olarak ortaya konulamayan bilgilerdir. Bu nedenle filozoflar küllilerin dış dünyada değil 

zihinde bulunduğunu söylemişlerdir. Dış dünyada olanlar ise somut cüz’îlerdir ve onlar 

akledilir değil duyulur varlıklardır. Yani her halükarda akılda olanların bir farklılığı 

mevcuttur. Buna göre siyah ve beyazın birer renk olarak akılda bulundukları ve bunların bir 

detaya dayanmasının gerekli olmadığı belirtilebilir. Eğer küllilerin mevcudiyetinde bir sorun 

yoksa, birer nitelik olan siyah ve beyazın dayanaksız mevcudiyetlerinde de akli bir sorunun 

bulunmaması gerekmektedir. Aklı başında kimselerin mevcut olanın imkânını fark 

edememesi durumunda, onların imkân haline bir zarar gelmeyeceği izahına karşı olmak üzere, 

insanlar yok olduğunda küllilerin durumunun ne olacağını sormak gerekir. Cins ve türden 
                                                             
765 Arslan, İlkçağ Felsefesi Tarihi 2, s. 361-378. 
766 Ross, Aristoteles, s. 210-211. 
767 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 155-159; a.mlf., el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 127-131. 
768 Bkz. Kustâ b. Lûkâ, Kitâbü’l-Fark beyne’r-Rûh ve’n-Nefs ve Kuvâ’n-Nefs ve mâhiyeti’n-Nefs, Resâilü İbn 
Sînâ 2 içinde, yayınlayan: Hilmi Ziya Ülken, İstanbul: İbrahim Horoz Matbaası, 1953, s. 83-94. 
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ibaret olan bu kavramların da yok olacağı söylenecektir. Zaten bunların akli birer kavram 

olmanın ötesinde gerçek birer varlıkları yoktur. Eğer filozoflar, Allah’ın ilminde külli 

varlıkların var olmaya devam edeceğini söylerlerse, imkân konusunda da aynısının 

söylenmesi gerekir. Böylece filozofların görüşlerinin ayrıcalıklı olmadığı ortaya konulabilir. 

Ayrıca filozofların iki zıddın bir arada bulunmasının imkânsızlığının bir mahalle dayandığı 

konusundaki izahları sıkıntılıdır; çünkü her imkânsız böyle değildir. Mesela Allah’ın bir 

ortağının bulunmaması da bir imkânsızlıktır; fakat bununla kastedilen O’ndaki bir anlamdır, 

ayrıca bir dayanağın bulunabilmesi mümkün olmamaktadır. İki zıddın bir arada 

bulunmasındaki imkânsızlığın bir mevzu gerektirdiği konusundaki görüşlerine aykırı olan bu 

örneğe aslında herhangi bir şekilde itiraz edemezler; çünkü onlara göre Zorunlu Varlık’ın 

mevcudiyetiyle âlemin mevcudiyeti eşvarlık-anlıdır ve bu yüzden onlara göre Allah, eşsiz 

değildir. Bu durumda O’nun tekliğinin zorunlu olduğunu söylemek de güçtür. Siyahlık ve 

beyazlığın müstakil varlıklarının bulunmaması itirazına karşı olarak da, onların dışarıda 

bulunmadıklarını; ama akılda mevcut olduklarını belirtmek yeterlidir. Çünkü akıl, külli bir 

siyahlığı düşünmekte ve onun özü itibariyle mümkün bir kavram olduğu yargısına 

ulaşmaktadır. Hâdis nefisler konusundaki itiraza gelince, nefislerin hudûsuyla ilgili imkânın, 

bu hudûsun güç yetireni için mümkün olması anlamında olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Bu durumda nasıl ki imkân hali, kendisine içkin olan nefis bulunmadığı halde bedenle ilişkide 

bulunuyorsa, aynı şekilde o, kendisine içkin bulunmamakla beraber nefisle de ilişki 

halindedir. Her ikisine de içkin olmadıkça, imkân halinin nefse ve bedene olan nispetleri 

arasında bir fark yoktur.769  

Gazzâlî’nin cevabında, imkânın bilgiden her zaman farklı olmadığı itirazı küllilerin 

mevcudiyeti örneği üzerinden dile getirilmektedir. Ayrıca o, âlemin mevcudiyetinden yola 

çıkılarak mana muhtevası oluşturulan imkân fikrine karşı kendilerinin de Allah’ın varlığından 

yola çıkarak imkân terimi için bir mana muhtevası vaz ettiklerini ifade etmektedir. Buna göre 

aklın yargısı ifadesi, bu konuda ortak bir dilin bulunabilmesi içindir. Fakat bu düşünüre göre, 

iki tarafın görüşlerinden bağımsız olarak ele alındığında imkânın, zorunlunun ve imkânsızın 

birer akli yargı olduklarının kabul edilmesi gerekmektedir. Her imkânsızın bir dayanağının 

bulunması gereği ilkesinin bir takım istisnalarının bulunması, bu ilkenin yanlışlanabileceğini 

göstermektedir. Gazzâlî’ye göre, akılda varolanların varlıkları için de aynı akli kategorilerden 

söz edilmedikçe kuşatıcı ve çelişkisiz bir kavrama ulaşılamamaktadır. Mesela akli tarzda 
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varolan külliler gibi siyah ve beyaz da varlığı mümkün olarak vardırlar. Nefisler hâdis olsun 

olmasın, onlarla İlâhî olanın ilişkisindeki imkânın sürekli olup, her zaman bir dayanak 

gerektirmediği kabul edilmelidir. Gazzâlî bu izahlarla filozofların verecek bir cevaplarının 

kalmadığı kanaatindedir.  

Gazzâlî bu cevabında da daha önce olduğu gibi muarızlarının görüşlerindeki 

farklılıklardan destek bulmaktadır. Filozofların veya İbn Sînâ’nın ilkeleriyle görüşleri 

arasındaki herhangi bir uyuşmazlık, onların söylediklerinin en azından ayrıcalıklı olmadığını 

kanıtlamak bakımından kayda değerdir. Öte yandan İbn Sînâ da muarızları olan İslâm 

kelamcıları için aynı şeyi yapmaktadır. Nitekim onun âlemin kıdemi meselesine dair aktarılan 

tüm görüşlerinde İslâm kelamcılarına menfi bir atıf bulunmaktadır. Burada temelde delillerin 

denkliği ilkesine olan metodolojik bağımlılık devam etmektedir. Yani muarızın aleyhine işe 

yaradığı ölçüde delillerin denkliğinden istifade edilmektedir. Son tahlilde Gazzâlî’nin hâdis 

nefislerle ilgili itirazının cevapsız kaldığının belirtilmesinde fayda vardır. 

Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinin dördüncü felsefi delilini, İbn Sînâ’nın, her hâdisin 

mevcudiyetini mutlaka bir maddenin öncelemiş olduğu ve hudûsun sürekli imkânının bunu 

gerektirdiği düşüncesinden meydana getirmiştir. Bu delilin varlığında onun hocası 

Cüveynî’nin etkisinde kaldığı bir vakıadır. Bunun yanı sıra maddenin kıdemi konusu, İbn 

Sînâ’nın yanı sıra Aristoteles ve Proclus gibi filozofların görüşlerini de çağrıştırmaktadır. İbn 

Sînâ, İslâm kelamcılarının âlemin hudûsuyla ilgili delillerini eleştirirken, hâdis olanın 

varolmak için bir imkâna ve bu imkânın da bir mahalle dayanması gerektiğini, dolayısıyla 

âlemin mevcudiyetinde ifade edilen tarzda bir hudûsun meydana gelmediğini söylemektedir. 

Buna göre, hâdis varlıkları daima bir madde öncelemektedir. Bu durumda ya âlem sürekli 

olarak yaratılmakta ve bir hudûs söz konusu olmamakta, ya da âlem hiçbir zaman 

yaratılmamakta ve hudûs yine söz konusu olmamaktadır. Âlemin hâlihazırdaki mevcudiyeti 

birinci ihtimalin doğru olduğunu göstermektedir. Gazzâlî, hudûs ile yaratmayı anlamakta, 

hudûsun eleştirilmesini yaratma görüşünün eleştirilmesi olarak vaz etmekte ve hâdis bir 

varlığı her halükarda bir imkânın ve maddenin öncelemesi yorumunu hatalı bulmaktadır. 

Gazzâlî’ye göre “imkân” ve bunun gibi “zorunlu” ve “imkânsız” terimleri aklın yargılarıdır. 

Bu yargılara dayanılarak mevcut hakkında bir istidlalde bulunulması akıl için bir zorlamaya 

neden olmaktadır. İbn Sînâ’nın insan nefislerinin hâdis olmasıyla ilgili görüşünün hudûs fikri 

dışında bir izahı olamaz. Bu örnek, akli bir zorlamanın bulunduğunu göstermektedir. İbn 

Sînâ’ya göre ise, imkân akli bir yargı olmayıp bilinenin bir vasfıdır. Varlığa gelene imkân 
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niteliği verilmediğinde onun mevcudiyetini izah etmek güçleşecektir. Varlığı mümkün olan 

olarak âlemin varlığa gelmiş olduğu ve bu manada sonra (hâdis) olduğu söylenilebilir; ama 

onun mevcudiyetinin öncesinin bilfiil yokluk olduğu hiçbir zaman ispat edilemez. Gazzâlî’ye 

göre bu izah tarzında tümevarımla ilgili bir zorlama bulunmaktadır ki, bu da, siyah ve beyaz 

gibi arazların varlıklarının da mümkün olmasının ihmal ediliyor oluşudur. Çünkü siyah ve 

beyazın varlık vasıfları da mümkün ise, zihinde bunların dayandıkları bir mevzu 

bulunamayacaktır. Tümellerin durumu da böyledir. Bu vasıflar sadece zihinde mevcutturlar. 

Buna göre varlığı akla uygun olanın mümkün diye tanımlanması ve âlemin hudûsu görüşünün 

akla aykırı olmadığının kabul edilmesi gerekmektedir.  

Bizim tahlilimize göre, kendi varsayımları açısından iki tarafın da haklı ve isabetli 

oldukları yerler bulunmaktadır. Bununla beraber imkânın salt akli bir yargıya bağlanması 

görüşünde olduğu gibi hâdis bir mevcudun geriye dönük sürekli imkânı görüşünde de itiraz 

edilecek yerler bulunmaktadır. Gazzâlî, filozofları eleştirebilmek için imkânı akli bir yargı 

olarak nitelendirmekte; fakat bu şüpheci tavır eleştirel zeminin şartlarıyla malul kalmaktadır. 

İlâhî varlık vermenin sonradan başladığının kabul edilmesi akli olarak çürütülemese de, onun 

zorunlu akli delillere dayandırılmış olduğu da kabul edilemez. Gazzâlî, bundan önceki üç 

felsefi delilde ve bu delilde, muarızlarının görüşlerindeki akli boşluklara ve çıkmazlara 

yoğunlaşmakta ve bunların varlığının hudûs görüşünün de yanlış olmadığını gösterdiğini 

belirtmektedir. Fakat bir görüşün belirli bir açıdan yanlış olmaması onun her zaman doğru 

olduğunu göstermez. Bu konuda Gazzâlî’nin argümanlarında bir takım eksiklikler 

bulunmaktadır. İbn Sînâ’nın görüşleri ve özel olarak bu delilin muhtevası için de aynı şey 

geçerlidir. Hâdis bir varlığın sonradanlığının kabulü, vaz edilmiş bir takım aksiyomlara göre 

akla aykırı olmak dışında herhangi bir tarzda salt akla zorunlu olarak aykırı bulunamaz. 

Nitekim hâdis nefisler görüşü bu konuda önemli bir çelişkidir. Son tahlilde Gazzâlî’nin 

eleştirilerinde isabetli olduğunu; fakat bu eleştirilerin, kelamcı hudûs görüşünün doğruluğunu 

ortaya koymadığı gibi bu görüşün felâsifenin görüşünden daha üstün olduğunu da ispat 

etmediğini belirtmek gerekmektedir. 

Gazzâlî’nin birinci meselede filozofların görüşlerini dört delil altında nasıl yorumlayıp 

eleştirdiğine yer verdikten sonra şimdi düşünürümüzün, âlemin kıdemi meselesinde naklettiği, 

tahlil ettiği ve çürütmeye çalıştığı felsefi görüşleri nasıl değerlendirdiğine yer verilmesi 

gerekmektedir. Bu konuda bir takım gereklilikler dışında tekrardan kaçınmak da lazımdır. 

Öncelikle âlemin kıdemi meselesinin sonunda genel bir değerlendirme söz konusu olmayıp 
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sadece meselenin vaz edilişinde ve muhtevasında takip edilen yönteme temas edildiği için biz 

burada Gazzâlî’nin meseleyi değerlendirme tarzını onun her bir delili değerlendirme 

biçiminden çıkarmaya çalışacağız. Ayrıca âlemin kıdemi meselesinin muhtevasında bulunan 

dört delilin filozoflar adına İbn Sînâ’nın eserlerinden alıntılanmış olması nedeniyle 

Gazzâlî’nin değerlendirmelerinin bu filozofun görüşlerine göre teşekkül ettiğini belirtmek 

gerekmektedir. Çünkü Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinde birkaç felsefi itirazın dışında 

belirgin bir tarzda âlemin mevcudiyetinde İlâhî bir ilkeyi kabul edip de Tanrı-âlem 

münasebetlerinde hudûs görüşünü veya başlangıçlı yaratma görüşünü kabul etmeyenleri 

eleştirmektedir. 

Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinde İslâm kelamının hudûs görüşünün gerekli kıldığı 

kıstaslardan yola çıkmakta ve Tanrı’nın belirsiz bir bekleme anından sonra kendi zâtında hep 

buluna gelen yaratma vasfını uygulamaya başladığını kabul etmektedir. Buna göre âlemin 

mevcudiyetinden önce onun bir yokluk anı bulunmakta ve bu an, filozofların ifade ettiğine 

uygun olarak zamanın varlığını çağrıştırdığı halde aslında zamansal olmamaktadır. Tanrı’nın 

iradesi ve kudreti, insanlarınkine benzemediğinden O’nun varlık halindeki bir değişimin 

doğabilimin ilkelerine bağlı kalınarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Çünkü böyle bir 

değerlendirme O’nun özelliklerinin insanlarınkine benzediğine dair bir orta terimi gerekli 

kılmaktadır. Buna göre Tanrı’nın vücûdî vasfı, O’nun kadîm olmasıdır ve kadîm, öncesi 

olmayan demektir. Tanrı’nın varlık verdikleri, O’nun zâtı dışındaki her varlıktır ve bu 

varlıkların kadîm olmamaları gerekmektedir. Çünkü yaratılanlar olarak bu varlık verilenlerin 

varlığının bir öncesi bulunmaktadır ve bu öncede Tanrı’nın mevcudiyetiyle geçmiş, zamansal 

olmayan bir yokluk anı bulunmaktadır. Bu yönüyle Tanrı dışındaki varlıkların tamamının 

müşterek vasfı, hâdistir. Filozoflar ve özellikle İbn Sînâ, Tanrı dışındaki varlıkların bir 

yönden kadîm diğer bir yönden hâdis olduklarını söyleyerek, kelamcı hudûs delilini 

reddetmekle aslında Tanrı’nın eşsiz önceliğini (kıdem) inkâr etmiş olmaktadırlar. Onların 

İlâhî yaratmada varit olan bir başlangıç anını inkâr etmeleri ve sürekli bir yaratmadan söz 

etmeleri, aslında filozofların İlâhî müdahaleyi reddetmeyi amaçlamış olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Onların asıl niyetleri, Tanrı’nın sürekli yaratması fikriyle âlemin 

yaratılmışlığını (hudûs) inkâr etmektir.770 Gazzâlî, filozofların ve özellikle İbn Sînâ’nın bu 

niyetinin varlığını ispat etmek için birçok felsefi kıdem delilinden dört tanesini seçmekte ve 

bunları tartışmaktadır. Bu felsefi deliller kısaca aşağıdaki gibi hatırlanabilir: 
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1- İlâhî İradede Değişme Delili: Tanrı dışındaki her şey olarak âlemin mevcudiyetini, 

onun sabit bir yokluğundan sonra tercih etmiş olmak, İlâhî iradenin yenilenmesi 

manasına geleceğinden âlemin sonradan var edilmediğinin kabul edilmesi 

gerekmektedir. Bunun anlamı, âlemin Tanrıyla beraber kadîm olmasıdır. Gazzâlî, 

bunun âlemin yaratılmadığı anlamına geldiğini belirtmektedir. 

2- Zaman Delili: Zamanın hareket eden bir varlıktan sonra olduğuna ilişkin kategorik 

algının da destekleyeceği şekilde, Tanrı’nın âleme olan varoluşsal önceliği 

varolmaklık (zât) bakımından bir önceliktir, bu, zaman bakımından bir öncelik 

değildir. Bu durumda Tanrı ile eşvarlık-anlı olarak varlığını kazanmış bulunan bir 

âlemin mevcudiyetinden söz etmek gerekecektir. Gazzâlî, bu görüşün âlemin 

yaratılmamışlığını intâç ettirdiğini belirtmektedir. 

3- İmkân Delili: Varoluşundan önce varlığı mümkün olan bir âlemin, varolmasının neden 

ertelendiğine ilişkin bir neden soruşturmasına girişildiğinde, bu nedenin ancak 

imkânsızlık olabileceği görülmektedir. Tanrı için imkânsızlığın söz konusu 

olamayacağı teslim edildiğine göre, âlemin hâlihazırdaki mevcudiyetiyle hep var ola 

geldiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Gazzâlî’ye göre bu izahtan Tanrı’nın âlemi 

yaratmadığı sonucu çıkmaktadır. 

4- Maddenin Kıdemi Delili: Hâdis olanların tümünün varlıklarını önceleyen bir madde 

bulunmaktadır. Bunun nedeni her hâdisin varlığının mümkün olması ve hudûstan önce 

her birinin imkânının sürekli olmasıdır. Buna göre, her hâdis mevcudu önceleyen 

maddenin kadîm olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Gazzâlî’ye göre bu kıdem, 

Tanrı’nın kıdemiyle birleştiği için; aslında Tanrı’nın yaratması burada inkâr 

edilmektedir. 

Gazzâlî, bu delilleri İbn Sînâ’nın eserlerinden almıştır. Ona göre, bu deliller ile âlemin 

mevcudiyeti öne alınarak, her şey sadece ona göre düşünülmekte; ayrıca sistematik olarak 

tıkanılan yerlerde bir ilke olarak Tanrı’ya müracaat etmek dışında aslında İlâhî yaratmanın 

varlığı kabul edilmemektedir. Eğer İlâhî iradenin ve Tanrı’nın bir etkinliğinin mevcudiyeti 

kabul ediliyorsa, bu takdirde filozofların öncelikle O’nun iradesinin taalluk ettiği bir varlık 

sürecinden söz etmeleri gerekmektedir. Gazzâlî’nin değerlendirmesine göre, Allah’ın bilfiil 

iradesinin merkeze alınmaksızın bir izah vazında bulunulması, filozofların aslında âlemin 

yaratılmamışlığını (kadîm) varsaydıklarını göstermektedir. Bu bakış açısıyla âlemin kıdemi 
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meselesinde İbn Sînâ’nın hudûs eleştirileri veya âlemin kıdemine raci deliller olarak 

anlaşılabilecek delillerin, en iyi ihtimalle kelamcılarınki kadar akla uygun oldukları; aslında 

kelamcı hudûs görüşünün akıl bakımından daha iyi temellendirilebileceği ortaya konulmakta 

ve dört delilin felsefi ilkeler bakımından da çelişkili oldukları gösterilmiş olduğu için geriye 

hudûs görüşünün kaldığı belirtilmektedir. Böylece Gazzâlî’nin her bir delilin muhtevasındaki 

tahlillerine göre, İlâhî etkinliği bilfiil inkâr eden felsefi delillerin temellendirilme tarzları 

aslında kelamcılarınkine göre akla da daha az uygundur. Bunun yanında âlemin varlığa 

gelişinin bu şekildeki dört muhtevayla ortaya konulması, İlâhî kararın yok sayılması manasını 

tazammun ettiği için, bu dört delili sahiplenenlerin İslâm dışında konumlandırılmaları 

gerekmektedir. Gazzâlî’ye göre, âlemin bu tarzda kadîm olduğunu savunan insanların İslâm-

dışı sayılmaları (tekfîr) gerekmektedir.771 Gazzâlî’nin önce tanıtarak aktardığı ve sonra 

yorumlayıp tartışarak çürütmeye çalıştığı felsefi görüşleri değerlendirme muhtevasının bir 

kısmı böyledir. 

Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinin sonunda tartışmayı bağlarken meselenin vaz 

edilişi ve muhtevasıyla ilgili bir yöntem değerlendirmesinde bulunmaktadır. Burası, 

Gazzâlî’nin meseleyi değerlendirmiş olduğu diğer bir kısımdır. Eğer filozoflar veya meseleyi 

tahlil eden bağımsız birisi bir itiraz veya soru mahiyetinde, Gazzâlî’nin, felâsifenin dayattığı 

akli güçlüklere karşılık verirken yine onları akli güçlüklerle baş başa bıraktığı ve aslında 

meselenin kendisinde bulunan müşkilleri çözmediği tarzında bir eleştiride bulunursa, Gazzâlî, 

bunun isabetli bir itiraz veya soru olacağını belirtmektedir. Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, buna 

cevap sadedinde, âlemin kıdemi meselesini ve bir bütün olarak Tehâfütü’l-Felâsife’yi 

filozofların görüşlerindeki eksikleri, kusurları ve tenakuzları göstererek onların görüşlerini 

çürütmek üzere kaleme aldığını ifade etmektedir. Böylece onların delillerine ve görüşlerine 

duyulan hayranlık bir şekilde bulandırılacak, onların âlemin kıdemi görüşlerinin felsefi 

ayrıcalığı izale edilecektir. Bu tür tartışmalarda karşı çıkma hadisesi, bir görüşün 

yetersizliklerini ve tenakuzlarını ortaya koymayı sağladığı takdirde başarılı sayılmalıdır. 

Çünkü ortak bir meseledeki tartışmalarda öncelikli hâdise, yanlış görüşlerin tayinidir. Âlemin 

kıdemi meselesi bunu temin etmiştir. Daha sonra âlemin hudûsuyla ilgili akli delillerin ortaya 

konulması gerekmektedir. Bu iş de Kavâidü’l-Akâid adlı eser içerisinde yapılacaktır. 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin amacı, felâsifenin görüşlerinin tartışılabilir ve itiraz edilebilir 

olduğunu, bu yönüyle İslâm kelamcılarının görüşlerinin onlarınkinden aşağıda olmadığını 
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göstermek ve bu arada felâsifenin görüşlerindeki çelişkileri sunarak onları çürütmektir. 

Gazzâlî, bunu yeterince iyi yaptığını ve başka bir eserinde kendi çözümünü ortaya koyacağını 

söylemektedir.772 

Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesinin yöntemine ve muhtevasına yönelik 

değerlendirmesinde taahhütte bulunduğu Kavâidü’l-Akâid adında müstakil bir çalışması veya 

bu tarzda bir eseri bulunmamaktadır. Düşünürümüzün İhyâü Ulûmi’d-Dîn adlı eserinin ikinci 

kitabının adı “Kitâbü Kavâidi’l-Akâid”dir; fakat söz konusu kitabın muhtevasında yer alan 

konular ve benimsenen üslup, âlemin kıdemi meselesinde taahhüt edilen eserin muhtevasına 

ve üslubuna uygun değildir.773 Öte yandan Tehâfüt müellifi, el-İktisâd fî’l-İ’tikâd adlı eserin 

muhtevasında, İslâm Ehlisünnet itikadının gerekli kıldığı Allah-âlem münasebetlerine de yer 

vermektedir. Bu yönüyle söz konusu eser, Kavâidü’l-Akâid tarzında bir eser olduğu izlenimini 

uyandırmaktadır. Fakat el-İktisâd fî’l-İ’tikâd’ın Cüveynî’nin eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn adlı 

kitabı tazında kelamcı felsefi bir üslubu ve tahlil özelliği bulunan bir eser olmadığını, daha 

çok itikadi konuların fazla derin olmayan çözümlemelerle sunulmuş olduğunu, dolayısıyla bu 

eserin Kavâidü’l-Akâid niteliğinde bir çalışma olarak görülmemesi gerektiğini belirtmek 

gerekmektedir.774 Bunun dışında Gazzâlî’nin daha önce atıfta bulunulan Mi’yârü’l-İlm ve 

Mihakkü’n-Nazar adlı eserlerinde mantıki gerekçelerle kıdem-i âlem temaslarının 

bulunduğunu; ama bu konunun müstakil olarak ele alındığı eserler olmadıklarını 

söyleyebiliriz. Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr adlı eserinde Allah-âlem ilişkilerini sudur 

nazariyesine uygun bir tarzda ele almakta, burada İbn Sînâ’nın sudur sisteminde yer alan 

akılların yerine nurlardan söz ederek, semavî ve ardî (yersel) nurların varlıklarını bizâtihi Nûr 

olandan (Tanrı) aldıklarını belirtmekte; varlığa gelişi bu tarzda izah etmeye çalışmaktadır.775 

Fakat bu işleyiş tarzıyla Mişkâtü’l-Envâr adlı eserin de Kavâidü’l-Akâid taahhüdüne 

uymadığını belirtmek gerekmektedir. Buna göre ya Gazzâlî böyle bir eser kaleme almamıştır 

veya günümüze ulaşan eserler arasında bu isimde veya bu nitelikte bir eser 

bulunmamaktadır.776  

 

                                                             
772 Gazzâlî, FT (TF), s. 46-47. 
773 Bkz. Gazzâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn, c. I, s. 133 vd. 
774 Bkz. Gazzâlî, el-İktisâd fî’l-İ’tikâd. 
775 Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr ve Misfâtü’l-Esrâr, s. 135-136. 
776 Bkz. Hourani, ‘The Chronology of al-Ghâzâlî’s Writings’, Journal of the American Oriental Society, s. 225-
233. 
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4. İbn Sînâ’nın Âlemin Kıdemi Meselesine Dair Görüşlerinin Aslı 

Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesinde görüşlerini tartışarak çürütmeye çalıştığı, bu 

bağlamda onun kelamcı hudûs deliliyle beraber İlâhî yaratma düşüncesinin de karşısına 

yerleştirdiği İbn Sînâ’nın bu meseleye dair görüşlerine ayrıca yer vermek önemlidir. Önemli 

bir bölümü mesele içerisindeki tartışmalarda parça parça sunulmuş olan bu görüşlerin 

herhangi bir tekrara sebep olmaksızın burada toparlanması uygundur. 

Öncelikle İbn Sînâ’nın Allah-âlem münasebetleri konusundaki görüşünün bir İlâhî 

yaratma teması etrafında teşekkül ettiğini belirtmek gerekmektedir. Yani Gazzâlî’nin 

iddialarının aksine bu filozofa göre, Allah’ın zâtî varlığı dışında kalan bütün mevcudiyet, 

yeryüzü, gökyüzü ve bir bütün olarak âlemin içindeki her şey mahlûktur ve yaratılmıştır. İbn 

Sînâ’ya göre, Tanrı dışındaki her şey, bir ilkinden başlanarak sonuncusu insan aklı tarafından 

kuşatılamayacak çokluktaki her şey, O’nun dışındaki herhangi bir gerçekliğe dayanmaksızın 

ve zâtî (varlıksal) manada O’nun varlığından sonra olacak tarzda bilfiil ve iradeyle 

yaratılmıştır.777 Bağımsız bir varlık olarak mevcudiyeti herhangi bir varlığa dayanmayan, bu 

manada kendi zâtından başka gerçek hiçbir mevcudun olmadığı yegâne varlık Tanrı’dır.778 

Tanrı’nın ilk mevcudiyetinde zâtî olarak O’nunla eşvarlık-anlı hiçbir varlık 

bulunmamaktadır779 ve O, her varlık anında sürekli fiilde bulunmakta ve sürekli 

yaratmaktadır.780 İbn Sînâ bu konuda inançlı bir Müslüman olarak kitaplarına “besmele” ile 

başlamakta,781 mesela Kitâbü’n-Necât adlı eserinde “besmele”ye, “rabbi yessir”, Allah’a 

hamd ve Hz. Resûlullâh’a ve onun takipçilerine salât dualarını eklemektedir.782 

Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’nın düşüncelerinde sakıncalı bulduğu yer, bu filozofun Allah’ın 

varlığını veya O’nun evrene ve her şeye varlık veren olduğunu inkâr etmesi değildir. 

Tehâfütü’l-Felâsife yazarının mahzurlu bulduğu nokta, İbn Sînâ’nın kelamcı hudûs 

düşüncesine karşı özellikle Proclus’tan beri var ola gelen sürekli yaratma fikrine sahip olması 

ve bu fikrini temellendirirken başlangıçlı yaratma izahlarını eleştirmesidir. İbn Sînâ’nın 

düşüncesinde, başka birçok filozofta bulunduğu tarzda mevcudiyetin mantıkileştirilmek 

istendiğini görmekteyiz. Mevcudiyetin var olmak bakımından bilinmesi, metafizikte 

                                                             
777 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 298. 
778 İbn Sînâ, a.g.e., s. 356. 
779 İbn Sînâ, a.g.e., s. 365. 
780 İbn Sînâ, a.g.e., s. 330. 
781 Örnek olarak bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 39; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 1, s. 5. 
782 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 1, s. 5-6. 
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yapılmaya çalışılan şey budur. Bu bağlamda filozof, Tanrı’nın varlık vermesi olarak 

yaratmanın nasıl meydana geldiğini veya her an meydana geliyor olduğunu, akli bir izahla 

dile getirmek amacındadır ve bu da yaratmanın mantıkileştirilmesiyle mümkün olmaktadır. 

Ona göre İslâm kelamcılarının ve özellikle Mutezilenin bu konudaki hudûs görüşleri ve ahvâl 

nazariyeleri yetersizdir. İbn Sînâ, yaratmayı geriye dönük olarak başlangıcı herhangi bir 

tarzda tasavvur edilemeyecek ve geçmiş zaman sigasıyla anlatımı da müşkil olacak sürekli bir 

İlâhî etkinlik olarak kabul etmektedir. Metafizik bilimi için geçerli olan bu izah gereğince 

Allah’ın olmuş bitmiş bir yaratması yoktur ve yaratmanın bir başlangıcı da olamaz. Biz ancak 

her an var olan ve sürekli devam eden bir yaratmanın varlığından söz edebiliriz. Bunun da 

gereği, evrenin var olmadığı bir zamanın herhangi bir şekilde kabul edilmemesidir. Varlığa 

geliş bakımından Tanrı’dan sonra olan âlemin bunun dışında başlangıcı için bir şey 

söylenilmemelidir. İbn Sînâ’ya göre, Mutezile ve diğer Müslüman kelamcılar, Tanrı’nın 

ulûhiyetini ve her şeyin O’nun kusursuz varlığa getirmesiyle yaratılmış olduklarını ortaya 

koyarken, doğa felsefesini yeterince bilmediklerinden, yani cismi, cismin tabii vasıflarını, 

hareketi, değişmeyi ve zamanı yeterince bilmediklerinden, farkında olmaksızın Tanrı’yı 

insana benzetmektedirler ve aslında İslâm dini açısından son derece tehlikeli bir yaratma 

görüşünü dile getirmiş olmaktadırlar.783 Filozof, el-Mebde’ ve’l-Meâd adlı eserinde bu konuya 

değindiği yerde, kelamcıların Tanrı’yı etkinliksizleştirdiklerini, O’nun varlıksal öncesizliğini 

zamana bağlayarak, bir manada Tanrı’nın varlığından öncesi farz edilebilen bir hareket ve 

zaman görüşü üretmiş olduklarını belirtmektedir.784 İbn Sînâ, kelamcıların bu görüşünü ve bu 

görüşün teorik bir çerçeve kazandığı hudûs delilini tahlil ederken, Mutezile ve diğer 

kelamcıların aslında Allah’ı ulûhiyet etkinliğinden mahrum bıraktıklarını iddia ederek, bu 

görüşün sahiplerini “muattıla” (“İlâhî etkinliği inkâr edenler”) sıfatıyla nitelendirmektedir.785 

Bu yanlışlığın en büyük gerekçesinin ertelenmiş bir yaratma görüşü olduğunu ifade eden 

filozof, böylece neden geriye dönük olarak sürekli yaratma fikrine sahip olduğunu da ortaya 

koymuş olmaktadır.786 

                                                             
783 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 308-309. 
784 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 43 vd. 
785 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 114-115; karşılaştırmak için bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 124. 
‘Muattal’ kelimesi için Arapça-İngilizce sözlük olan al-mawrid, “dead” (“ölü”), “not working” (“çalışmayan”) 
ve “not functioning” (“etkisi olmayan”) gibi karşılıklar önermektedir. Bkz. Dr. Rohi Baalbaki, al-Mawrid a 
Modern Arabic-English Dictionary, Beyrut: Dar el-İlm Lilmalayin, 7. Basım, 1995, s. 1072. 
786 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 43. 
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İbn Sînâ yaratmayı önce iki itibar varsayarak ele alır, sonra da sudur nazariyesinde 

görüldüğü üzere, yaratmanın kendisini sembolik bir muhtevayla olgusal bir ifadelendirmeye 

taşır. Filozofun iki itibarından biri varlık veya varolmaklıktır, diğeri ise Tanrı’dır. Varlık veya 

varolmaklık bir itibar olarak alındığında, ‘kadîm’ ve ‘hâdis’ terimlerine, Tanrı’nın bir itibar 

olarak alındığı durumdaysa ‘vâcibü’l-vücûd’, ‘mümkinü’l-vücûd’, ‘vâcibü’l-vücûd bi-zâtihî’, 

‘vâcibü’l-vücûd bi-gayrihî’ ve ‘mümteniü’l-vücûd’ terimlerine ulaşılır.787 ‘Mümkinü’l-vücûd’ 

kavramsallaştırmasını daha iyi anlayabilmek için bir de ‘mâhiyet’ ve ‘vücûd’ ayrımından söz 

ederek, varlığın mantıksal izahıyla ilgili zihinsel ve dışsal bütün ayrıntıları sisteminde ortaya 

koymaktadır.788 Buna göre hem kadîm hem de hâdisin her biri, varlık (zât) ve zaman 

yönünden iki farklı şekilde anlamlandırılır: Varlığı kendisinden olup da bir ilkesi bulunmayan 

varlığa varlıksal anlamda kadîm, varlığı kendisinden olmayıp da bir ilkesi bulunan ama 

varlıksal olarak zamandan önce gelen varlığa da zamana göre kadîm denilir. Bunun gibi iki 

çeşit hâdis veya muhdes bulunmaktadır. Varlığının bir ilkesi bulunan varlığa varlıksal 

anlamda hâdis, zamanda bir başlangıcı bulunan varlığa da zamansal olarak hâdis denilir.789 İki 

farklı zaman varsaydığımızda zihnimiz iki farklı akli zamanı yeterince ayırt edemeyeceğinden 

ötürü sadece bir çeşit zamandan söz etmemiz gerekir790 ve bu da hareketin ölçümü olarak, 

hareketlerin öncelik sonralık ilişkisine göre sayıldığı anlamdaki zamandır.791 Zamanın bu 

tanımı da göz önünde bulundurulduğunda varlıksal olarak sadece Tanrı’nın, zamansal olarak 

da hem Tanrı’nın hem de âlemin ezeli, yani başlangıçsız olduğunu söylemek gerekecektir.792 

Bu tespit, bizim Tanrı’yı ve evreni bir başlangıca sahip olup olmama anlamında ve Tanrıyla 

evrenin varlıksal durumlarının zamansal izahı sadedinde bilinçlenmemizi ve yaratmanın 

zamanla ilişkili boyutunu aydınlatmamızı sağlayacaktır. Varlıktan sonra Tanrı’nın ulûhiyeti 

üzerinden O’nunla diğer tüm varolanlar arasında bir ayrım yapmamızı sağlayacak olan itibar 

da Tanrı’nın kendisinin varoluşsal vasfı olacaktır. Buna göre de Tanrı, varolmasının yokluğu 

hiçbir şekilde düşünülemeyen ve şayet yokluğu düşünülürse varoluşun tamamen bir baş 

etkensiz kalarak geriye dönük ve sonsuza değin sürecek bir zincirlemeye neden olacağı 

                                                             
787 Bu terimlerin anlamları: Kadîm: öncesiz, başlangıçsız; Hâdis: Sonradan olan; Vâcibü’l-vücûd: Varlığı 
Zorunlu; Mümkinü’l-Vücûd: Varlığı mümkün; Vâcibü’l-Vücûd bi-zâtihî: Kendinden Zorunlu Varlık; Vâcibü’l-
Vücûd bi-gayrihî: Başkası nedeniyle varlığı zorunlu; Mümteniü’l-Vücûd: Varlığı olanaksız. 
788 Bkz. Atay, Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, s. 1 ve devamı; Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu 
Varlık, s. 113-114; Hüseyin Atay, İbn Sina’da Varlık Nazariyesi, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 2001, s. 24-26 
ve 29-30.  
789 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 69-70. 
790 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 426-427. 
791 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Fizik I, s. 200. 
792 Bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 97-104 
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anlamında Zorunlu Varlık’tır793 ve Tanrı, diğer varlıklar için bir etkinlikli neden olarak 

kavranmak durumunda olduğundan ve bu etkinlikli neden olarak Zorunlu Varlık 

adlandırmasının, biri diğerini olanaksızlaştıracağından, tek anlamın iki farklı veya zıt varlığa 

verilmesinin mantıksal olarak imkânsızlık doğurmasından dolayı bu Zorunlu Varlık, 

Bir’dir.794 Tanrı’nın dışındaki bütün varlıklar, varlıkları Tanrı’ya göreli olarak 

varolmaklıklarının yokluğu düşünülebildiğinden varlığı mümkin olmaktadırlar.795 Öte yandan 

varolan her varlığın, Tanrısal var edişin tersi düşünülemeyeceği için aslında varolmak 

bakımından zorunlulukla nitelendirilmeleri, bu itibarla, Tanrı’nın kendisinden Zorunlu Varlık 

(zâtıyla Zorunlu Varlık), Tanrı dışındaki varolanların ise Tanrı nedeniyle, yani kendileri 

dışından bir sebeple zorunlu varlık olmaları gerekmektedir.796 İkinci bir itibarla varolanların 

tümünün zorunlulukla nitelendirilmelerinin nedeni, varlığın olanaksız oluşunun, yani 

yokluğun da (adem) zihinsel olarak bir illete veya nedene dayandırılmasının önüne 

geçmektir.797 Böylece zorunlu ve mümkün ayrımları, Tanrı’yla O’nun dışındaki varlıkların 

tümünün varoluşsal durumlarına ilişkin vasıf farklılığını anlamamızı ve bu konuda 

bilinçlenmemizi sağlayacaktır. Hem kadîm ve hâdis ayrımı, hem de zorunluluk ve mümkün 

üzerinden işlevselleştirilen bu son ayrım, Tanrı ile Tanrı’nın var ettikleri arasındaki 

varlıkbilimsel ilişkilerin daha iyi anlaşılabilmelerini ve yaratıcı ile yaratılanlar hakkında 

konuşurken akli bir zemine bağlı kalmamızı temin etmektedir. 

Varlığı mümkün olanların da, ‘mâhiyet’ ve ‘vücûd’ ayrımıyla yeni bir analize tabi 

tutulmalarının nedeni, salt zihinde varlıkları bulunabilen varlıklarla, hem zihinde varlıkları 

bulunup hem de dışsal veya varoluşsal gerçeklikleri bulunan varlıklar arasındaki ayrımı 

anlamlandırmak ve birincilerin de varlıkbilimsel durumunu aydınlığa kavuşturmuş olmak 

kaygısıdır. Hüseyin Atay, İbn Sînâ’nın kavramsal gerçeklik olarak mahiyetle, varlıkbilimsel 

ve dışsal gerçeklik olarak varlığı (vücûd) birbirinden ayırmasını, onun Fârâbî’yi izlemesine 

bağlasa da,798 Robert Wisnovsky’nin açıklıkla belirttiği gibi, mümkün varlıkların daha az 

sorunlu mantıksal bir izahla açıklanabilmesi bağlamında konunun Mutezile’nin görüşüyle bir 

ilişkisi vardır.799 Buna göre dilci bir tutum takınan Mutezililer - belki de asıl görüş ayrılığı 

                                                             
793 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I, s. 35-40. 
794 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 41-45. 
795 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 35-36. 
796 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 37-38. 
797 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 37. 
798 Atay, Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, sayfa 1-2, 1. dipnot. 
799 Bkz. Wisnovsky, ‘İbn Sînâ ve İbn Sînâcı Gelenek’, İslam Felsefesine Giriş içinde, s. 118-126. 
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kelamla felsefe arasında değil, dilci tutumla mantıksal tutum arasındadır -800 ‘şey’in varlık ve 

yokluğu içerisinde bulundurabilecek şekilde en yüksek gerçeklik kategorisi olduğunu 

düşünmüşler; yok olanın şeyliği konusunda bu görüşleri, tek boynuzlu atın ve 

halüsinasyonların sadece zihinde bulunmaları gibi, çözümsüz kalmıştır. Eş’arîler’in şeyle 

varlığı aynı sayıp da yok olanı, hiçlikle özdeşleştirmeleri ise sorunu bir çözüme 

kavuşturmadığı gibi aslında zihinde varolanların gerçekliklerini açıklama konusunda sorunu 

daha da derinleştirmiştir. Fakat kavramsal gerçeklikle (mahiyet), varlıkbilimsel/dışsal 

gerçekliğin birbirinden ayrıldığı İbn Sînâ görüşü, ‘şey’ ve ‘var’ın kaplam olarak özdeş, fakat 

içlem olarak farklı olduklarını, öte yandan nesneyi başka bir nesnenin karşısında ‘bir şey 

yapan özellik’le, onun gerçek varlığının birbirinden ayrı olduklarını söyleyerek, gerçeklikle 

ilgili bu en yüksek kategori sorununu çözmüştür. Bu bakımdan bir nesnenin şeyliği onun bir 

anlamda mahiyetini, aynı nesnenin dışsal gerçek varlığı da onun varlığını meydana 

getirmektedir.801 Mümkünler için söz konusu olan bu ayrımın Tanrı’ya yansıması söz konusu 

olduğunda ise -çünkü İbn Sînâ bunu da çözümlemeden bırakamazdı- Zorunlu Varlık’ta öz 

veya kavramsal gerçeklik olarak mahiyetle varlıkbilimsel gerçeklik olan varlığın aynı ve bir 

olduğunu söylemek gerekecektir.802 

Şimdi artık temsili bir yaratma kavrayışı olmak bakımından sudur nazariyesi üzerinde 

durabiliriz. Burada varlığa gelmenin sıralamalı inişinden daha önce “Bir’den Bir çıkar”803 

felsefi kuralıyla somutlaştırılan Tanrı’nın sıfatları üzerine yoğunlaşılmalıdır.804 Çünkü Tanrı, 

hakikatini aklın hiçbir zaman kavrayamayacağı bir ilk ilke olarak, ancak varlığı sonradan 

olanlara göre, O’nun bu sonradan olanlardan farklılaştırılması ve bütün mükemmel ve güzel 

niteliklerin ona nispet edilmesiyle anlaşılabilir veya kendisini tanımlamak söz konusu 

olamayacağından,805 ancak bu şekilde kendisine işarette bulunabileceğimiz bir varlıktır. O, 

bilgi, kudret ve irade sahibi olan, kendisinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayan, 

                                                             
800 Nitekim dilcilerle mantıkçılar arasında, bir yöntembilim yönelimi bakımından çatışmalar bulunmaktadır. Bkz. 
el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, s. 553-556. 
801 Bkz. Wisnovsky, ‘İbn Sînâ ve İbn Sînâcı Gelenek’, İslâm Felsefesine Giriş, s. 118-126. Klasik İslâm 
düşüncesinde ‘şey’ kavramına ilişkin ayrıntılı bir inceleme için bkz.  İlhan Kutluer, ‘Şey’ md., DİA, İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, 2010, c. XXXIX, s. 34-36.  
802 Bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 113-118. 
803 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 396, madde 559. 
804 İbn Sînâ’nın er-Risâletü’l-Arşiyye adlı eserinde ilahi sıfatlar özet bir şekilde verilmiştir. Buna göre Tanrı, 
Âlim (bilen), Hayy (diri), Murîd (irade eden), Kâdir (her şeye gücü yeten), Semî’ (işiten), Basîr (gören) ve 
Mütekellim (konuşan) şeklinde yedi sıfatla nitelendirilmiş olarak işlenmektedir. Bkz. İbn Sînâ, ‘er-Risâletü’l-
Arşiyye’, Risaleler İbn Sînâ içinde; çevirenler: Alparslan Açıkgenç, M. Hayri Kırbaşoğlu, Ankara: Kitâbiyât, 
2004, s. 51-59.   
805 Bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 119 ve devamı. 
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eylemleri sadece iyilik olan, varlık vermesi de bir nedene değil ancak bir inayete dayanan ve 

varlık vermesinde bile çokluk düşünemeyeceğimiz bir varlıktır.806 O, hem bizzat akıl, hem 

akleden, hem de akledilendir, öte yandan o hem aşk, hem âşık olan, hem de âşık olunandır.807 

Herhangi bir mekânı veya cisimselliği söz konusu bile olamaz. Bütün bu nitelikler Tanrı’da 

bir çokluğa neden olmazlar, çünkü tümü O’nun zâtıyla aynıdır. İnsanlarda nitelikler çeşitli 

olduğundan ve kavramsal olarak gerçeklikleri birbirinden farklı olduğundan, Tanrı’da da 

böyleymiş izlenimine kapılırız; ama Tanrı’da bütün en iyi nitelikler O’nun zâtıyla Bir’dir; 

zaten O’nun varlığına işarette bulunmak için dil yeterli olmadığından buna benzer sorunlar 

insanın zihninde yer etmektedir.808 O’nun kendisini bilmesiyle O’ndan ilk akıl sudur eder, 

taşar veya varlığa gelir. Bu varlığa gelme olayı, doğal bir yolla gerçekleşmediğinden dilin 

doğal anlamlarına kapılmamak gerekir. İlk aklın O’ndan taşmasıyla, sonuncu varlığa değin 

bütün kâinat, O’nun kendisini akledişiyle, Tanrısal nitelikli bir zorunlulukla bir varlıksal anda 

meydana gelmiştir ve O’nun varlık vermesi, varolanların gerçekte yokken varlığa gelmeleri 

şeklindedir.809 Sudurun mantıki muhtevasının devamını bizzat İbn Sînâ’dan izleyebiliriz:810 

…Öyleyse onlar, İlk’ten beraberce var olmamıştır. Aksine onların en yücesinin 

İlk’ten (el-Evvel) meydana gelen ilk mevcut olması ve ardından birer birer diğer 

akılların gelmesi gerekir. Her aklın altında, maddesiyle ve sûretiyle ki bu, 

nefistir, birlikte bir felek ve onun altındaki bir akıl bulunduğu için, her aklın 

altında varlık bakımından (feleğin maddesi, sureti ve bir sonraki akıl olmak 

üzere) üç şey vardır. Dolayısıyla bu üç şeyin, yokken var edilmede İlk akıldan 

varolma imkânı, zikredilen üçleme nedeniyle olması gerekmektedir. En üstün, 

pek çok bakımdan en üstüne tabidir. Böylelikle İlk Akıl’dan İlk’i akletmesi 

yönünden onun altındaki akıl meydana gelir. Zâtını akletmesiyle en uzak feleğin 

sûreti ve yetkinliğinin yani nefsinin varlığı meydana gelir; kendisi için meydana 

gelen ve zâtını akletmesinde içerilmiş olan varlık imkânının doğasıyla da uzak 

feleğin cisimliği meydana gelir. Söz konusu cisimliğin varlığı, en uzak feleğin 

zatının bütünlüğünde türüyle içerilmiştir ve güce ortak şeydir. Şu halde ondan, 

İlk’i akletmesiyle bir akıl gerekli olmakta ve bizatihî bir yönde bulunmasıyla da 

iki parçası, yani madde ve suretiyle ilk küre gerekli olmaktadır. Madde, sûretin 

aracılığıyla veya onun ortaklığıyla meydana gelir. Nasıl ki varlık imkânı, feleğin 

sûretine paralel olan fiil vasıtasıyla (kuvveden) fiile çıkıyorsa, bizim 

                                                             
806 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 145. 
807 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 99-102. 
808 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 147. 
809 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 147-148. 
810 Sudur nazariyesinin mantıksal içeriğine ilişkin kapsamlı ve derinlemesine bir analiz için Bkz. Kutluer, İbn 
Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 181-194.  
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nefislerimizi yöneten faal akla varıncaya kadar her akıl ve her felekte de durum 

böyledir.811 

Bu anlamın sonsuza dek gidip her ayrık’ın altında bir ayrık bulunması gerekmez. 

Çünkü biz deriz ki; akıllardan bir çokluğun varlığı gerekli olmuşsa, bunun sebebi 

onlarda bulunan çokluk anlamlarıdır. Bizim ifademizin aksi alınamaz. Bu 

nedenle bu çokluğun bulunduğu her aklın çokluğunun, bu malûllere gerekli 

olması söz konusu değildir. Yine bu akıllar, aynı türde olmadıkları için 

anlamlarının gereğinin bir olması da söz konusu değildir.812  

İbn Sînâ’nın sudur nazariyesinde bu şekilde sıralanan ve varlığa gelmede aracı olan 

toplam on akıl bulunmaktadır ve onuncu akıl, ay-üstü ay-altı âlem ayrımında, ay-altı âlemdeki 

bütün oluş ve bozuluşlardan sorumlu olan bir akıldır.813 Bu şekilde varlığa gelişte herhangi bir 

amaç veya neden bulunmadığı gibi varlık taşmasının (feyezan) bütün sebebi ancak ilahi 

inayettir.814 Bu sembolik varlığa gelişin, yani sudur açıklamasının en önemli gerekçesi, 

Tanrı’da bir yenilenme söz konusu olmaksızın ve O’ndan sadece bir çıkmalıyken, çoğalmanın 

ve bileşik hale gelmenin, yani bütün varoluşun açıklanabilmesi gereğidir. Akli izah sadedinde 

bundan daha iyi bir görüş ortaya koyabilmek kolay görünmemektedir.815 Varlığa gelişin 

kesinlikle böyle olduğuna dair, pek çok meselede rastlanabildiği türden, kesin bir burhan 

iddiasının söz konusu olmaması, İbn Sînâ’da bu açıklamanın sembolik nitelikli olduğunu 

söylememize imkân vermektedir. Bazı araştırmacıların, Gazzâlî’ye dayanarak, bu tür bir 

işleyişle İbn Sînâ’nın Tanrı’yı zorunluluğa boyun eğmiş, iradesiz ve bütün etkinliği kendisini 

bilmek olan işlevsiz ve kusurlu bir varlığa dönüştürdüğüne ilişkin eleştiri816, filozofun ilahi 

zât ve sıfatlarla ilgili bütün görüşleri göz önünde bulundurulmaksızın sadece sudur 

nazariyesine bakılarak yöneltilmiş bir eleştiridir ve sudurun mantıksallaştırılmış bir temsil 

olduğu belirtildiğinde bu eleştirinin de bir anlamı kalmamaktadır. On aklın veya daha fazla 

sayıda kavranabilecek akılların aslında İslâm’daki melekleri temsil ettiği sudur nazariyesinin 

daha iyi anlaşılabilmesi sadedinde Ömer Mahir Alper’in söyledikleri burada alıntılanmaya 

değerdir: 

İbn Sînâ’ya göre bu oluş süreci kendi içinde bir sıra düzen de (merâtibü’l-vücûd) 

içermektedir. Varlık, ilkin, yani Tanrı’nın katından başladığına göre, sonra gelen 

                                                             
811 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 150-151.  
812 İbn Sînâ, a.g.e., s. 151. 
813 Bkz. Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, s. 200-201. 
814 Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 145. 
815 Bkz. Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, İstanbul: İsam Yayınları, 2008, s. 95-99. 
816 Bkz. Şeyh, ‘Gazzâlî I’, Klasik İslâm Filozofları ve Düşünceleri içinde, s. 179-180. 
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her şey O’ndan daha aşağı mertebede bulunur ve aşağı doğru sıralanır: Bunların 

ilki, akıllar denilen soyut-ruhani meleklerin, ikincisi de nefisler denilen ruhani 

meleklerin (amele melekleri) mertebeleridir. Bunların altında semavi cisimlerin 

mertebeleri yer alır ki, bu semavî cisimler de kendi içerisinde bir hiyerarşi 

oluşturur. Sonuncu mertebeden itibaren oluş ve bozuluşa uğrayan sûretlere konu 

olan maddenin varlığı başlar. Buna göre ilk şey, unsurların sûretlerine bürünür, 

ardından adım adım derecelenir. Böylelikle onlar içerisindeki ilk varlık, sonra 

gelenden mertebe bakımından daha aşağı ve daha düşük olur. En bayağından 

değerliye doğru bu mertebeler madde, unsurlar, birleşik-cansızlar ve bitkiler, 

hayvanlar ve insanlar şeklinde sıralanır. Bunların en değerlisi kuşkusuz insandır. 

İnsanların en üstünü (efdal), nefsini bilfiil akıl olarak yetkinleştirmiş ve amelî 

erdemleri elde etmiş kimselerdir. Bunların en üstünü ise, Tanrı’nın kelâmını 

işiten, melekleri özel bir sûrette gören ve mûcizeler gösterebilen 

peygamberlerdir. 817 

İbn Sînâ, sudur yaklaşımıyla da Tanrı’dan başlayan ve bize değin süren, aslında neden 

olmak bakımından doğrudan Tanrı’dan olup da aracılar vasıtasıyla daha anlaşılabilir olan 

yaratmayı oldukça mantıksal sembolik bir kurguyla somutlaştırmış olmaktadır. Böylece Tanrı 

ve diğer varlıkların tümüne yönelik bilgi arayışının daha güvenli bir zeminde yol alabilmesi 

sağlanmış olmaktadır. Aslında bütün bu kavramsal ayrımlar, terimsel içerikler ve uzun 

uzadıya devam eden açıklamaların tümü, İbn Sînâ’nın Tanrı ile Tanrı’nın dışındaki varlıklar 

arasında bulunan temel farkları, hem varlıkbilimsel gerçeklik bakımından hem de 

varlıkbilimsel ilişkiler bakımından ortaya koyabilmesi içindir. Dolayısıyla İbn Sînâ, bütün 

Müslümanlar gibi, Tanrı’nın varlığında, mükemmelliğinde ve yaratıcılığında tek ve eşsiz 

olduğunu, Tanrı dışındaki bütün varlıkların O’nun tarafından yaratılmış olduklarını 

düşünmekte; ama İslam kelamcılarından farklı olarak mantıksal olarak bir başlangıcı bulunan 

ilahi yaratmanın, esas itibariyle geriye dönük olarak süreğen olduğunu ve varlık vermesiz bir 

öncesinin bulunmadığını öne sürmektedir. İşte Gazzâlî’nin bir sorun olarak algıladığı ve 

eleştirdiği önemli nokta, İbn Sînâ düşüncesinde bu farklılaşan noktadır. 

5. Âlemin Kıdemi Meselesinin Tahlili ve Değerlendirilmesi 

Burada Gazzâlî’nin tahlilleriyle âlemin kıdemi meselesini ve İbn Sînâ’nın görüşlerini 

değerlendirmek gerekmektedir. Gazzâlî, İbn Sînâ metafiziğinde yer alan Allah-âlem 

münasebetlerine dair yorumlara dayanarak filozoflar adına dört kıdem-i âlem delili ortaya 

koymuş bulunmakta; bu delillerin İbn Sînâ’daki muhtevalarına bakıldığında ise, bu filozofun 
                                                             
817 Bkz. Alper, İbn Sînâ, s. 97-99. 
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kelamcı hudûs delilini eleştirmek üzere bir takım tahlillerde bulunmuş olduğu görülmektedir. 

Tarihte geriye doğru gidildiğinde Hıristiyan İlahiyatçılardan Yahya en-Nahvî’nin İslâm 

kelamcıları ve Gazzâlî ile aynı görüşte olduğu, Proclus ve Fârâbî’nin de İbn Sînâ ile aynı 

istikamette olduğu anlaşılmaktadır. Başlangıçlı yaratma (hudûs) görüşüne benzer bir felsefi 

görüşü bulunduğu öne sürülebilecek olan Eflâtun’un aksine Aristoteles, âlemin kıdemini 

tazammun edecek metafiziksel görüşlere sahiptir. Âlemin kıdemi meselesi bu yönüyle felsefe 

ve kelam tarihlerinin müşterek oldukları bir meseleyi ele almış görünmektedir. 

Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesinde vardığı neticelerle filozofların görüşleri 

arasında toparlayıcı bir değerlendirmede bulunmadan önce, bu meselenin esas itibariyle İlâhî 

yaratmayı savunanlarla buna karşı olanlar arasında bir tartışma olmadığını yeniden tayin 

etmek gerekmektedir. Burada tartışma, âlemin nasıl ve neden yaratıldığıyla ilgili bir 

tartışmadır.818 İkinci olarak, İbn Rüşd’ün tespit ettiği şekilde, Kur’ân-ı Kerîm’de herhangi bir 

ayette âlemin yoktan yaratıldığına değinilmemekte, bunun yerine insanların anlayabilecekleri 

bir tarzda muayyen bir vakitte sudan bir yaratmanın meydana geldiği işlenmektedir. İslâm’ın 

kutsal kitabında “kıdem” ve “hudûs” gibi terimler de geçmemektedir.819 Âlemin kıdemi 

meselesini değerlendirmenin doğru vaz edilmesinde bu iki nokta önemlidir. Bundan sonra 

meselenin Gazzâlî ve özellikle İbn Sînâ cihetinden durumuna yer vermek gerekmektedir. 

Gazzâlî, âlemin mevcudiyetinden önce bir yokluk anının varlığı kabul edilmediğinde 

hem Tanrı’nın İlâhî etkinliğinin yoksayıldığını düşünmekte, hem de âlemin yaratılmış 

olduğunun inkâr edildiği iddiasında bulunmaktadır. Bu düşünüre göre İbn Sînâ’nın 

görüşlerinden uyarlanan dört felsefi delilin muhtevasında bulunan argümanlar aslında âlemin 

yaratılmamış olduğunu savunmaktadırlar. Bu dört delilin muhtevası daha önce mukayeseli bir 

tarzda tahlil edilmiş bulunmaktadır. İbn Sînâ’ya göre ise, kelamcı hudûs delili ve ahvâl 

nazariyesi, İlâhî iradenin ve kudretin bağımsız mevcudiyetlerini izaha çalışırken aslında doğa 

bilimin temel ilkeriyle ters düşerek ulûhiyet itikadına zarar verecek görüşlere ulaşmaktadır. 

Gazzâlî’den önce Cüveynî’nin âlemin kıdemi meselesindeki bazı konulara değindiği ve 

filozoflara cevap vermeye çalıştığı görülmekte, Tehâfütü’l-Felâsife yazarının, İbn Sînâ’nın ve 

meşşâî geleneğin felsefi itirazlarına cevap vermek için Yahya en-Nahvî ve Cüveynî’den 

istifade etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Gazzâlî, filozofların delillerininin veya izahlarının, 

                                                             
818 Cevahir, ‘Âlemin Ezeliliği Meselesinin İbn Sina ve Öncesindeki Kaynakları”, s. 1. 
819 Bkz. İbn Rüşd, el-Keşf an Menâhici’l-Edille, s. 171-173; a.mlf, el-Keşf an Minhâci’l-Edille (Türkçe tercüme), 
s. 226; krş. İbn Teymiyye, Minhâcü’s-Sünneti’n-Nebeviyye; tahkik: Muhammed Reşâd Sâlim, Riyad: Câmiatü’l-
imam Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye, 1986, c. 1, s. 149-150. 
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onlarca iddia edilenin aksine, burhânî bir arka plana sahip bulunmadığını, aslında onların 

ancak bir takım akli zorlamalardan güç aldıklarını ve beğenmeyip küçümsedikleri kelamcı 

hudûs delilinin en az onların delilleri kadar akla uygun ve savunulabilir olduğunu 

belirtmektedir. Gazzâlî bunu yaparken başka eserlerinde sofistlere ait yanlış bir yöntem 

olduğunu öne sürdüğü delillerin denkliği ilkesinden faydalanmaktadır. İbn Sînâ’ya göre ise, 

hudûs delilinde varsayılan başlangıç, Tanrı’nın mükemmel sıfatlarının sakıncalı bir tarzda 

yorumlanmasına neden olmakta, bu konuda çeşitli akli zorlamalara başvurarak illiyet ilkesinin 

ihlal edilmesine kıyasla felsefi sürekli yaratma görüşü akla daha uygun görünmektedir. 

Gazzâlî, sürekli yaratma görüşünün akla dayalı kesin delillerden mahrum olmasının yanı sıra 

İslâm itikadının sınırlarını ihlal edecek bir bakış açısına sahip olduğu kanaatindedir. İbn Sînâ 

ise kelamcıların İslâm itikadına zarar verdikleri görüşündedir. Buna göre iki görüş arasında 

bir tahlil yapmak gerekmektedir. 

Gazzâlî, birinci felsefi delilin tahlilinde, doğabilimden elde edilmiş ilkelerin İlâhî zâta 

uygulanmasındaki sakıncalara işaret etmek konusunda isabetlidir. Çünkü illiyet (nedensellik) 

ilkesinin görünen âlemde olduğu gibi Tanrı katında da geçerli olduğunu düşünmek için kesin 

bir orta terime sahip olmak gerekmektedir. Fakat illiyet ilkesinin Tanrı katında geçerli 

olmadığını iddia etmenin de aynı şekilde kesin bir orta terime gereksinim duyduğu bir 

vakıadır. Çünkü İlâhî iradenin yenilenmesi konusundaki eleştiriye cevap olarak öne sürülen 

kelamcı hudûs argümanında böyle bir orta terimin mevcudiyetinden hareket edilmektedir. 

Buna göre, sürekli yaratma görüşü bir takım aksiyomlara sadık kalınarak bağlayıcılık 

kazanmaktaysa, kelamcı hudûs delili de aynı şekilde bir takım aksiyomlara sadık kalınarak 

bağlayıcılık kazanmaktadır. Bu konuda İbn Sînâ’nın izahları ve iddiaları kadar Gazzâlî’nin 

tahlilleri de tartışmaya açıktır. İkinci felsefi delil söz konusu olduğunda, Gazzâlî’nin zamanı 

çağrıştıran kelamcı izah tarzına yönelik felsefi itiraza cevap olarak kastın vehimden farklı 

olduğu konusunda ısrar etmesi yerindedir. Çünkü iki taraf da dilin imkânlarıyla konuşmakta; 

fakat anlaşılması gereken iki tarafça da anlaşılabilmektedir. Bu takdirde İbn Sînâ’nın İlâhî 

zâtın zaman bakımından değil de zâtî bakımdan âleme bir önceliğinin bulunduğunu 

söylemesinin en az hudûs delilinin olduğu kadar dine uygun olduğunun teslim edilmesi 

gerekmektedir. Gazzâlî’nin üçüncü felsefi delilde, âlemin mevcudiyetinin kadîm imkânı 

itirazına cevap olarak, aynı kadîm imkânın, âlemin mekânsal sınırları için de geçerli olduğunu 

hatırlatması ve zamanın kadîm olmasının bu şekilde delillendirilemeyeceğini söylemesi 

yerindedir. Üçüncü delil dördüncü delille irtibat halindedir ve ondan ayrı düşünülmemelidir. 
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Gazzâlî’nin dördüncü felsefi delilin tahlilinde, hâdis olanı mutlaka bir maddenin öncelemiş 

olmasının dayandırıldığı imkân kavramının aklın yargısına bağlanabileceğini söylemekte 

haklılık payı bulunmaktadır. Çünkü İbn Sînâ, insan nefislerinin hâdis olduğu fikrindedir ve 

bunların mahalli olan bir madde bulunmamaktadır. Fakat aklın yargısına bağlanabilen imkân 

kavramının hâlihazırdaki mevcudiyetten hareket etmediği ve felsefi imkân görüşüne nispetle 

daha spekülatif bir arka plana yaslandığı kabul edilmelidir. Çünkü felsefi görüş, doğrudan 

Tanrı’nın mevcudiyetinin zorunluluğundan ve âlemin hâlihazırdaki varoluşundan yola 

çıkmaktadır. Buna göre, felsefi imkân kavramının mana tazammunlarına dayanılarak hudûs 

delili çürütülmüş olmamaktadır; fakat kelamcı imkân tanımıyla da hâdisler için madde gibi bir 

mahallin bulunması gereği çürütülmüş olmamaktadır. Çünkü tanımlar iki tarafın da kendi 

görüşlerini tutarlı bir tarzda temellendirmek için geliştirdiği tanımlardır ve meseleden 

bağımsız değillerdir. Buna göre Gazzâlî’nin dört felsefi delilin muhtevasını tahlil ederken 

önemli noktalara işarette bulunduğunu belirtmek gerekmekte, felsefi görüşün çürütülmüş 

olması iddiasının ise ayrıca değerlendirilmesi icap etmektedir. 

Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’nin dördüncü mukaddimesinden anlaşılabildiğine göre 

filozofların yöntemleriyle onların görüşlerini tahlil edeceğini taahhüt etmekle birlikte,820 

onların terminolojilerini kullanmamaktadır. Bazı yerlerde bu durumun yanlış anlaşılmalara 

yol açtığının belirtilmesi gerekir. Çünkü âlemin kıdemi meselesinde İslâm kelamcılarının 

“kadîm” ve “hâdis” gibi terimlerden anladıkları manalara göre farklı anlaşılabilen bir izah, 

filozofların ve özellikle İbn Sînâ’nın “kadîm” ve “hâdis” gibi terimlerden anladıkları manalara 

göre çok farklı anlaşılabilmektedir. Sözgelimi “her hâdisi önceleyen bir madde vardır” 

değerlendirmesi, kelamcılara göre kadîm etkinliğin inkârı anlamına gelebilirken, İbn Sînâ’nın 

terminolojisi açısından bunun manası, zamani olmayan bir maddenin sudur yoluyla yaratılmış 

mevcudiyetidir. İslâm kelamcıları hudûsu “halk” (“yaratma”) olarak anlamaktadırlar. Oysa 

İbn Sînâ hudûsun bulunmadığı bir yaratmayı da kabul etmektedir ki, âlemin zamandan önceki 

halinde hudûs bulunmamaktadır. Âlemin kıdemi meselesinde bu ayrıma yer verilmediği için 

İbn Sînâ, hudûs fikrine karşı olmanın ötesinde yaratma karşıtı olmakla suçlanmaktadır. 

Gazzâlî’nin bu ithamının ve meseleyi işleyiş tarzında ihmal ettiği terminolojik farklılıkların, 

hatalı birer tasarruf olduklarının teslim edilmesi gerekmektedir. Yaratmayı izah eden felsefi 

bir izahın kusurları bulunduğuna işaret etmek ve onun çürütülebileceğini göstermek başka bir 

şeydir, yaratmayı inkâr eden bir görüşün izahlarındaki yetersizlikleri ortaya çıkarmak çok 

                                                             
820 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 10-11. 
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başka bir şeydir. Gazzâlî’nin âlemin kıdemi meselesindeki en önemli maluliyetinin bu 

noktada ortaya çıktığını belirtmekte fayda vardır.  

Gazzâlî’nin felsefi kadîm ve hâdis izahında akli bir zorlamanın bulunduğu tespiti 

yerindedir. Çünkü İbn Sînâ, kelamcı hudûs delilini eleştirirken illiyet ilkesini Tanrı’nın zâtına 

uygulamaktadır ve bu uygulamanın herhangi bir bağlayıcı gerekçesi bulunmamaktadır. Bu 

filozofun böyle boşluğu bulunan bir tasarrufu mevcutken, Mutezile’yi ve İslâm kelamcılarını 

Tanrı’yı insana benzetmekle itham etmesi bir zorlama olarak yorumlanmalıdır. Ayrıca âlemin 

varlığının mümkün kabul edilip de buradaki imkânın onun yokluğunda bulunamayacağını öne 

sürmek, akli bir zorlamadır. Dolayısıyla Gazzâlî, filozofların, muarızlarını ancak bir takım 

akli zorlamalar ve çelişkilerle baş başa bırakarak haklı göründüklerine işaret etmekte 

haklıdır.821 

İbn Sînâ’nın herhangi bir tarzda yaratmaya karşı olmadığını hatırlatmak gerekmekte- 

dir. Gazzâlî’nin kelami terminolojiyle felsefi terminoloji arasındaki farka işaret etmeksizin 

terimleri olduğu gibi kullanması, bu filozofun yaratmaya karşı olduğu izleniminin meydana 

gelmesine yol açmaktadır. Âlemin kıdemi meselesinin muhtevasında yaratma karşıtı 

gösterilen bir âlem görüşünün, Tanrı’nın vasıflarından söz edilerek çürütülmeye çalışılması 

Gazzâlî için bir çelişki olarak yorumlanmalıdır. Çünkü İbn Sînâ ve filozoflar hem birinci 

meselede dehrîlerden farklı kabul edilmekte hem de onlarla aynı kapsamda 

değerlendirilmektedirler. Bu çelişkinin de İbn Sînâ’nın yaratma karşıtı olmayışıyla bir ilişkisi 

bulunmaktadır. Ayrıca Fârâbî, âlemin yaratılmış olmak manasında “hâdis” olduğunu açıkça 

belirtmekte ve bu bilginin eşyanın bütününe dair ilk bilgilerimizden olduğuna işaret 

etmektedir.822 Bu durumda Gazzâlî’nin Fârâbî, İbn Sînâ ve onlarla aynı tarzda sürekli yaratma 

görüşüne mensup filozofları tekfir etmesinin haklı bir zemini bulunmamaktadır. Bundan 

önceki bölümde ele alındığı üzere Gazzâlî’nin buradaki “tekfîr” ithamıyla aslında dine aykırı 

değerlendirilmesi gereken bir tasarruf manasını değil, “toplumsal normlar”a aykırı olduğu 

kabul edilmesi gereken bir tasarruf manasını kastettiği yorumu da yapılabilir. Yani kastedilen, 

felsefi görüşün onların dinden çıkmalarına değil, toplumun ortak görüşünün dışında 

olduklarına işarette bulunmaktır. 

                                                             
821 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 22. Bu arada İbn Rüşd’ün, metafiziksel meselelerde şahid ile gâibe istidlal 
yönteminin, şeriattaki mümkün tek yol olduğunu belirttiğini, böylelikle kelamcılarla felâsifenin arasını 
bulduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Bkz. İbn Rüşd, el-Keşf an Menâhici’l-Edille, s. 171; a.mlf., el-Keşf an 
Minhâci’l-Edille (Türkçe tercüme),  s. 225. 
822 Fârâbî, Kitâbü’t-Tenbîh alâ Sebîli’s-Saâde, s. 73. 
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Son tahlilde belirtmek gerekir ki, kelamcı hudûs izahı kadar İbn Sînâ’nın sürekli 

yaratma görüşü de İslâmiyet’in yaratma görüşüyle uyum içindedir. İbn Sînâ, felsefi izahında 

herhangi bir tarzda itikadi ilkeleri ihlal etmemektedir. Bunlar İbn Sînâ’nın kıdem-i âlem 

görüşlerinin ele alındığı başlık altında ortaya konulmuş bulunmaktadır. İbn Sînâ’nın sürekli 

yaratma görüşünün mana tazammununda mahzurlu bulunabilecek nokta, söz konusu felsefi 

görüşün her şeyin olmuş bitmişliğini veya olmuş bitmiş sürekliliğini tazammun ediyor 

oluşudur. Bu bağlamda sürekli yaratma görüşüne felsefi açıdan bir takım eleştiriler 

yöneltilebilir. Fakat İbn Sînâ’ya ait görüşün İslâm dininin ilkelerine aykırı olduğu iddia 

edilemeyeceği gibi hudûs görüşünün bu görüşten akla daha uygun olduğu da kolaylıkla 

savunulamaz. 
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III. BÖLÜM: “ÜÇ MESELE”NİN İKİNCİSİ: TANRI’NIN 
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Bu bölümün amacı, Tehâfütü’l-Felâsife’nin on üçüncü meselesinde ele alınan ilm-i 

ilâhi meselesini filozofların görüşleriyle mukayeseli olarak tahlil etmektir. “Üç mesele”den 

ikincisi olan Tanrı’nın bilgisi meselesini tahlil ederken, öncelikle Gazzâlî’nin ortaya koyduğu 

muhtevayı göz önünde bulunduracağız. Tehâfüt müellifinin filozoflar adına aktardıkları ile 

söz konusu aktarımların yapıldığı eserlerin asli görünümü arasında bir karşılaştırma yapacak, 

böylece meselenin Gazzâlî ile muarızları arasındaki durumunu tespit etmeye çalışacağız. 

Âlemin kıdemi meselesinde olduğu gibi on üçüncü meselede de müellifin felsefi kaynağı İbn 

Sînâ felsefesidir. Aynı şekilde Gazzâlî, Eş’arî kelamı adına Cüveynî’yi müracaat kaynağı 

olarak kullanmaya devam etmektedir. İlm-i ilâhî meselesini mukayeseli olarak tahlil ederken 

meselenin kaynaklarını da ele alacağız. Bu bölümde, öncelikle on üçüncü meseleyi tanıtacak, 

ardından söz konusu meselenin felsefi ve kelami kaynaklarından söz edecek ve sonra da 

Allah’ın küllileri bilip cüz’îleri bilmediği meselesinin mukayeseli tahliline yer vereceğiz. 

Meselenin felsefi ve kelami kaynakları, filozofların görüşlerinin aktarılma tarzının incelendiği 

başlık altında yapılacaktır. On üçüncü meselenin tahlilinde özel olarak, Gazzâlî’nin filozoflar 

adına aktardıkları ve onlara verdiği cevaplarla İbn Sînâ’nın görüşlerini karşılaştıracak, 

neticede İbn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisine dair görüşlerini bir bütün olarak sunarak bir 

değerlendirmede bulunmaya çalışacağız.  

Gazzâlî’nin iddiasına göre felâsife, Tanrı’nın bilgisi konusunda Allah’ın küllileri bilip 

cüz’îleri bilmediğini düşünmektedirler. Felâsifenin Tanrı’nın bilgisine dair söz konusu 

yorumlarının tartışıldığı ve çürütülmeye çalışıldığı on üçüncü mesele, sırasıyla on birinci ve 

on ikinci meselelerin bir devamı niteliğindedir. On üçüncü mesele, Tanrı’nın bilgisinin 

değişime konu olup olmaması bakımından âlemin kıdemi meselesiyle,823 İlâhî olanın 

kendisinden başkasını külli olarak bilmesi bakımından on birinci meseleyle824 ve kendi zâtını 

akleden bir Tanrı anlayışının çeşitli açılardan ele alınıyor olması bakımından da on ikinci 

meseleyle münasebet halindedir.825 Gazzâlî’ye göre, Allah’ın iradesi dışında hiçbir şey O’nun 

ilmine, âlemin sonradan yaratılmışlığı (hâdis) dışında hiçbir şey de İlâhî zâtın iradesine 

delalet etmez.826 Bu nedenle felâsifenin “kadîm” ve “hâdis” tasavvurlarında bir sorun 

bulunduğu gibi, onların ilm-i ilâhî tasavvurlarında da tartışmaya açık birçok açmaz 

                                                             
823 Krş. Gazzâlî, FT (TF), s. 19-21 ve 135. 
824 Krş. Gazzâlî, FT (TF), s. 123-130 ve 134. 
825 Krş. Gazzâlî, FT (TF), s. 131-133 ve 138-139. 
826 Gazzâlî, FT (TF), s. 133. 
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bulunmaktadır.827 Buna göre, felâsifenin sudur nazariyesinde İlâhî zât için varsaydığı 

değişime kapalı olma gereği ile İbn Sînâ’nın İlâhî zâtın küllileri bildiğine ilişkin yorumu 

birbiriyle çelişmekte olup, İslâm kelamcılarının karşı karşıya kaldıkları nazari güçlükler 

bunlar için de söz konusu olmaktadır. Çünkü bizzat akıl, akleden ve akledilen olan Tanrı için, 

O’nun küllileri ve cinsleri bildiğini söylemek doğru olduğu halde, aynı zamanda cüz’îleri de 

bildiğini söylemenin yanlış olması dayanaksız kalmaktadır.828 Bu durumda mantıki olarak bu 

görüşlerden her birinin ancak bir diğeri kadar kesin veya tartışılabilir olması gerekmektedir. 

Gazzâlî bu tür bir akıl yürütmeyle önce on birinci meselede İlâhî zâtın kendisi dışındakileri 

nasıl bildiğini, sonra on ikinci meselede de kendi zâtını nasıl bildiğini tartışmaya açmakta ve 

sonunda on üçüncü meselenin muhtevasında İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhî tahlillerini 

eleştirmektedir. On üçüncü meselenin muhtevasının anlaşılmasında ilk on iki mesele önemli 

bir yer tutmaktadır ve Gazzâlî yeri geldikçe sürekli önceki on iki meselenin muhtevasına 

atıfta bulunmaktadır. 

Âlemin kıdemi meselesinde söz konusu olan durumlar büyük ölçüde bu mesele için de 

geçerli olmakla beraber iki meselenin doğrudan incelediği görüşler ve bu görüşlerin 

sahiplerinin felsefedeki genelliği bakımından önemli farkların bulunduğu belirtilmelidir. 

Çünkü birinci meselede Tehâfüt yazarı, meselenin tamamında özellikle İbn Sînâ’nın 

görüşlerini sorunlaştırdığını açıkça belirtmemektedir. Oysa on üçüncü meselenin daha başında 

İbn Sînâ’nın adı zikredilmekte,829 ayrıca diğer meselelerde aktarılan felsefi görüşlerin 

sahipleri için çoğul “onlar” zamirinin kullanılmasının aksine, bu meseleye bir hazırlık özelliği 

taşıyan on birinci meselede Gazzâlî, İbn Sînâ’ya karşı açıkça “sen, sana, senin” gibi tekil 

muhatap zamirlerle hitap etmektedir.830 Bunun yanında belirtmek gerekir ki, on üçüncü 

mesele, temel sorunun ve kişisel iddianın serimlenmesi, felsefi görüşlerin aktarımı ve bu 

görüşlerin yorumlanmasıyla tartışıldığı paragrafların anlaşılabilirliği bakımından, hem birinci 

meseleye hem de diğer meselelere kıyasla daha kolay izlenebilen ve anlaşılabilen bir 

meseledir. Bu meselenin başlığına bakıldığında Gazzâlî lehine edinilen önyargının tersine, 

Tehâfütü’l-Felâsife yazarının en az başarılı bulunduğu meselelerden biri on üçüncü meseledir 

ve İbn Rüşd’ün yanı sıra Tanrı’nın bilgisinin cüz’ilere yansıması bakımından İbn Sînâ’nın 

                                                             
827 Gazzâlî, FT (TF), s. 125. 
828 Gazzâlî, FT (TF), s. 140. 
829 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 134. 
830 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 128-129. 
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görüşlerini de göz önünde bulunduran Hocazâde Mustafa Muslihuddîn (öl. 1488), kaleme 

aldığı kendi Tehâfütü’l-Felâsife’sinde Gazzâlî’yi açıkça eleştirmektedir.831 

On üçüncü meselede, Tanrı’nın bilgisine dair felsefi görüş ile Tanrı’nın bilmesinin 

niteliğine dair felsefi görüş sorunlaştırılmaktadır. İbn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisi konusundaki 

görüşleri esas alınmakla beraber Aristoteles’in konuya dair görüşleri ile diğer İslâm filozofu 

Ebû Nasr el-Fârâbî’nin söz konusu meseleye dair yorumlarının göz önünde bulundurulduğuna 

işaret etmek gerekir. Yani Tehâfüt müellifi, meseleyi vaz ederken Aristoteles ve Fârâbî’nin 

Tanrı’nın bilgisine dair görüşlerini göz önünde bulunduran ve İbn Sînâ’nın görüşlerini 

tartışmaya açan bir konumda bulunmaktadır. Konunun Tanrı’nın sıfatlarıyla da ilişkisi 

bulunduğundan, Gazzâlî’nin, Fârâbî’nin Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdıla adlı eserini832 

ve özellikle ilm-i ilâhî konusundaki felsefi görüşlerin yer verildiği, bizim bir önceki bölümde 

andığımız, bu filozofa ait Füsûlü’l-Medenî adlı kitabı833 okumuş olduğunu düşünmek için 

yeterince sebebimizin bulunduğunu söylemek gerekir. Bu konuda öne sürülebilecek en 

önemli gerekçe, hiç kuşkusuz, Gazzâlî’nin, tikellere dair Tanrısal bilgi yorumunda İbn 

Sînâ’nın diğer filozoflar içerisinde tek kaldığını kısmen açıkça kısmen de dolaylı bir ifadeyle 

belirtmesidir.834 Öyle görünüyor ki, meselenin tahlilinde bütün bunlara yer verileceği için, 

şimdilik bu işaretlerle yetinmek yerinde olacaktır. 

On üçüncü meselenin içeriğine yoğunlaşmadan önce işaret edilmesi gereken bir nokta 

daha vardır: Bundan önceki bölümde ele alınmış olduğu üzere Gazzâlî, Tehâfütü’l-

Felâsife’nin genelinde, Tanrısal durumla (ahvâl), duyulur dünyanın durumunun birbirinden 

farklı olmasını gerekçe göstererek, felâsifenin, içerisinde yaşadığımız dünyanın koşullarından 

azade olamayan mantıki terimleri ve ilişkilendirmeleri, Tanrı’nın açıklanmasında kullanmaları 

dolayısıyla hatalı olduklarını ifade etmektedir. Ne var ki, on üçüncü meselede, İbn Sînâ’nın 

görüşlerine karşı çıkıldığı itiraz pasajlarında, Gazzâlî de aynı ilişkilendirme ve akıl yürütme 

yolunu benimsemektedir. Bu durum, bir bakıma Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’nin 

genelinde güttüğü salt eleştiride bulunmak amacına835 atıfla yorumlanabilirse de bir bakıma 

konunun doğası gereği, yazarı buna zorladığından söz edilebilir. Bunun bir nedeni de İbn 

Sînâ’nın ilm-i ilâhî izahında bilinmek bakımından küllilerle cüz’îler arasında bir ayrımın 

                                                             
831 Bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 209-210. 
832 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdıla.  
833 Bkz. Fârâbî, ‘Fusûlü’l-Medenî’, Fârâbî’nin İki Eseri içinde, s. 117-119. 
834 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 126, 128. 
835 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 46-47. 
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yapılıyor olmasıdır. Çünkü bu ayrım temelde ortak akla değil, felâsifenin kendi kabullerine 

dayanmaktadır. Bu da felsefi görüşlerin kesinliği bakımından yeniden bir tartışma 

yaratmaktadır. Aslında bu meselede anlaşılması güç olan bir nokta da, İbn Sînâ’nın 

görüşlerinin sorunlaştırıldığı çok belli olduğu halde bu meseledeki tartışmanın vaz edilişinde, 

Allah’ın cüz’îleri bilmediği görüşünün sahipleri için de “onlar” gibi çoğul zamirlerin 

kullanılıyor olmasıdır. Belki de bunun nedeni, Gazzâlî’nin çağdaşlarından olan bir takım 

felsefecilerin aynı düşünceyi savunuyor olmalarıdır. Bu ön bilgilerin ardından artık on üçüncü 

meselenin içeriğine yoğunlaşabilir ve şimdiye değin bu konuda kısaca yer verdiğimiz 

hususları ayrıntılı bir biçimde ortaya koyabiliriz. 

1. Gazzâlî’nin Tanrı’nın Bilgisi Meselesinde Felsefi Görüşleri Aktarması 

Burada öncelikle Gazzâlî’nin on üçüncü meseleyi sunuş tarzına ve sonra onun birinci 

meselede olduğu gibi meseleyi nasıl tanıttığına yer vermemiz gerekmektedir. Gazzâlî’nin 

sunuş ve tanıtım muhtevası, felâsifenin görüşünün aktarılma şeklini verecektir. Bundan sonra 

tanıtım muhtevasından hareketle bu meselenin felsefi ve kelami kaynaklarını tayin etmemiz 

gerekmektedir. Gazzâlî, on üçüncü meselede felâsife adına Aristoteles’in, Fârâbî’nin ve İbn 

Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisi konusundaki görüşlerini göz önünde bulundurmakla beraber özel 

olarak İbn Sînâ’nın yorumlarını tahlil etmektedir. Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, bu meselenin 

muhtevasında da İslâm kelamından Cüveynî’nin görüşlerini temel almakta, bu arada 

hocasının görüşlerini savunurken anılan üç filozofun görüşleri arasındaki farklılıkları da 

felâsifenin aleyhine kullanmaktadır.  

Tehâfütü’l-Felâsife’nin on üçüncü meselesinin sunuluş başlığı, “Onların (filozofların), 

Zamanın Şimdi, Geçmiş ve Gelecek Şeklinde Bölünmesiyle Bölümlenen Tikelleri Allah’ın 

Bilmediği –Allah Onların Bu Söylediklerinden Yücedir- Tarzındaki Görüşlerinin Çürütülmesi 

Üzerine” (“fî İbtâli Kavlihim – Teâlâ an Kavlihim- Lâ Ya’lemü’l-Cüz’iyyâti’l-Münkasime bi-

İnkisâmi’z-Zamân ilâ’l-Kâin vemâ Kâne vemâ Yekûn”) şeklindedir.836 Başlıkta yer alan 

ifadeler, Gazzâlî’nin aşağıda işleyeceğimiz meseleyi nasıl vaz ettiğine ve özellikle İbn 

Sînâ’nın görüşlerinin nasıl aktarıldığına ilişkin bir izlenim ortaya koymaktadır. Gazzâlî, on 

birinci meselenin muhtevasında Tanrı’nın kendi zâtı dışındaki tür ve cinsleri külli olarak 

bildiğine ilişkin felsefi argümanı, on ikinci meselenin muhtevasında da Tanrı’nın kendi zâtını 

bildiğine ilişkin felsefi argümanı tahlil ederek çürütmeye çalışmıştı. Artık on üçüncü 

                                                             
836 Gazzâlî, FT (TF), s. 134. 
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meselenin girişinde felâsifenin Tanrı’nın bilgisi konusundaki görüşleri üzerine özet bir bilgi 

vermek mümkün hale gelmektedir. Burada Gazzâlî, felâsifenin Tanrı’nın bilgisindeki keyfiyet 

konusunda felâsife arasındaki görüş birliğini ve görüş ayrılığını ortaya koymaktadır. 

Gazzâlî’nin aktarımına göre felâsife, Tanrı’nın tikelleri (cüz’iyyât) bilmediği 

konusunda görüş birliği içindedir. Filozofların tamamı Tanrı’nın bir şeyleri bildiğini kabul 

etmekte; ama onlardan bir kısmı, O’nun bilgisinin kendi zâtıyla sınırlı olduğunu belirterek 

bunu açıkça ifade etmektedirler. İbn Sînâ’nın ve bazı filozofların kabul ettiği görüşe göre ise 

Allah, kendi zâtı dışında başkasını da bilmektedir. Bunlara göre, Allah her şeyi zaman 

kapsamında olmayan, geçmiş, gelecek ve şimdi açısından bölünmeyen külli bir bilgi ile 

bilmektedir. İbn Sînâ ile beraber bu görüşü benimseyenler, yerde ve gökte zerre ağırlığında 

bir şeyin bile Allah’ın bilgisinden gizli kalmadığını söylemektedirler. Fakat her şeyi bilen 

Allah, tikelleri (cüz’iyyât) bir tür külli bilgi ile bilmektedir. Burada önce filozofların 

öğretilerini anlamak, sonra da bu öğretinin gerekli yerlerine karşı çıkmak gerekmektedir.837 

Gazzâlî, on üçüncü meselenin girişinde felâsifeyi Tanrı’nın bilgisi konusunda temelde 

ikiye ayırmakta ve bu iki temel felsefi tavırdan bir tanesini eleştireceğini belli etmektedir. 

Burada Tanrı’nın bilgisinden söz eden filozoflarla Allah’ın varlığını kabul eden felâsifenin 

kastedildiği de açıktır. İlm-i ilâhî konusundaki birinci görüşe göre, Tanrı sadece kendi zâtını 

bilmektedir. Gazzâlî, on üçüncü meseleye gelmeden önce bu felsefi görüşü on ikinci meselede 

tahlil etmiş ve çürütmeye çalışmıştır.838 İkinci felsefi yoruma göre ise, Tanrı’nın bilgisi kendi 

zâtıyla sınırlı kalmamakta, O, yerdeki ve göklerdeki her şeyi bilmekte; fakat Tanrı’nın bilme 

tarzı, tikelleri de kuşattığı halde külli bir bilme ile gerçekleşmektedir. Ebû Nasr Fârâbî, 

Füsûlü’l-Medenî adlı eserinde ilm-i ilâhî konusundaki bu iki ayrı görüşe yer vermekte ve her 

ikisinin farklı muhtevalarını tahlil etmektedir. Fakat Fârâbî’nin söz konusu tahlilde sorunu bir 

görüşün isabetini belirtmeksizin bağlamış olduğunu belirtmek gerekmektedir.839 Gazzâlî, 

Fârâbî’nin bu eserinden haberdardır ve on üçüncü meselenin girişindeki özet aktarım büyük 

ölçüde bu eserin muhtevasından mülhemdir. Tehâfütü’l-Felâsife’nin on birinci meselesinde 

tahlil edilen tür ve cinsleri külli bir tarzda bilme görüşü,840 bu yorumun cüz’iyyâtla ilgili 

yansımalarının yeniden ele alınması bakımından on üçüncü meselenin mevcudiyetini gerekli 

kılmıştır. 

                                                             
837 Gazzâlî, FT (TF), s. 134. 
838 Gazzâlî, FT (TF), s. 131-133. 
839 Bkz. Fârâbî, Füsûlü’l-Medenî, s. 117-119. 
840 Gazzâlî, FT (TF), s. 125-130. 
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Gazzâlî, on birinci meselenin muhtevasında ikinci görüşü tercih eden İbn Sînâ’nın 

büyük filozoflar içinde tek kaldığını,841 on üçüncü meselenin girişinde ise İbn Sînâ’nın ve 

bazılarının bu görüşü tercih ettikleri belirtmektedir. On üçüncü meselenin felsefi kaynakları 

bakımından bu bilgi önemlidir. Buna göre Aristoteles’in, Fârâbî’nin ve İbn Sînâ’nın ilm-i 

ilâhîye dair felsefi görüşlerine kısaca yer verilmesi yerinde olacaktır. Bundan önce Aristoteles 

ve Fârâbî’nin, Tanrı’nın hem düşünce (bizzat akıl), hem düşünen (âkil) ve hem de düşünülen 

(ma’kûl) olması bakımından mevcudiyetinin tek “Bir” olduğu ve kendi varlığı dışındakileri 

bilmeye gereksiniminin bulunmadığı yolundaki birinci görüşe katıldıkları belirtilmelidir.842 

İbn Sînâ’nın bu iki filozofla hemfikir olduğu nokta, Tanrı’nın hem bizzat akıl, hem bizzat 

akleden ve hem de bizzat akledilen olarak mükemmel olması ve sürekli olarak kendini 

akletmesidir.843 Bunun dışında İbn Sînâ’nın görüşü diğer iki filozofun ilm-i İlâhî yorumundan 

biraz farklıdır. Şimdi sırasıyla Aristoteles’in, Fârâbî’nin ve İbn Sînâ’nın görüşlerine kısaca 

yer vererek bu ayrılığı tahlil edebilir, ayrıca on üçüncü meselenin felsefi kaynaklarını tayin 

edebiliriz. 

Aristoteles’e göre, Tanrısal aklın mahiyetini ortaya koymak kolay değildir. Çünkü 

Tanrı’nın akletmesinin (düşünme) veya bilmesinin bir hareket içermemesi, hiç değişmeden 

aynı kalması gerekmektedir. Başka türlüsü O’nun Tanrısal mükemelliğiyle çelişecektir. Bu 

durumda ya Tanrı hiçbir şey düşünmemektedir, ya da O’nun düşünmesi kendi zâtı dışında bir 

ilkeye bağımlı olmaksızın meydana gelmektedir. Tanrı’nın hiçbir şey düşünmemesi mümkün 

değildir; çünkü bu durumda O, uykuya benzer bir halde daimi olarak kalacaktır. Eğer Tanrı 

aklediyor, biliyor veya düşünüyorsa, bu Tanrısal eylemin O’na has bir tarzda ve başka bir 

etkene bağımlı olmaksızın gerçekleşmesi gerekmektedir. Çünkü O’nun düşünmesi başka bir 

ilkeye bağımlı olursa bu takdirde, O, en yüksek cevher ve basit olmayacaktır. Ayrıca O’nun 

düşünmesinin konusu da önemlidir. Acaba Tanrı, bazen bir şey bazen de başka bir şey mi 

düşünmektedir? Tanrı’nın bazen bir şey, bazen de başka bir şey düşündüğünü kabul 

ettiğimizde, bu da O’na yakışmayan bir değişme olacaktır. O halde Tanrı’nın daima en iyiyi 

aklettiğini kabul etmeliyiz. Tanrı’nın zâtından daha mükemmel ve iyi bir varlık 

bulunmadığına göre, O, sadece ve daima kendi zâtını akletmektedir. Bu durumda Tanrı’nın 

aklettiği konu kendi zâtıdır ve kötüye doğru bir değişimi kabul etmemesi için O’nun daima 

kendi zâtını düşünmesi gerekmektedir. O’nun akletmesi veya düşüncesi, düşüncenin 
                                                             
841 Gazzâlî, FT (TF), s. 126. 
842 Aristoteles, Metafizik, s. 502-509 ve 518-522; Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 47-48. 
843 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 99-100 ve 102-103. 
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düşüncesidir ve herhangi bir tarzda değişime ve etkilenmeye kapalıdır. Bilgi ile bilginin 

nesnesinin birbirinden farklı olduğu söylenerek bir güçlükten söz edilebilirse de bazen bilimin 

bilinen şeyin kendisiyle özdeş olduğunun hatırlanması gerekir. Bir sorun da Tanrısal bilginin 

veya düşüncenin nesnesinin bileşik olup olmadığıyla ilgilidir. Burada İlâhî akledişin 

nesnesinin basit olduğu kabul edilmediği takdirde yine bir değişimden söz etmemiz 

gerekeceği aşikârdır. O halde Tanrı, en iyi olandır ve O’nun akledişi, sadece ve daima, ezeli 

ve ebedi olarak en iyi olan kendi zâtını düşünmektir. Tanrı, herhangi bir bölünme, etkilenme 

ve değişme olmaksızın sadece ve sürekli kendi zâtını akletmektedir. O halde Tanrı, 

kendisinden başkasını akletmemektedir ve O’nun böyle bir şeye ihtiyacı yoktur.844  

Fârâbî, Tanrı’nın bilgisi görüşünü, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila adlı eserinin 

“O’nun Birliği Zâtının Aynıdır ve [Allah] Teâlâ, Bilen, Hikmetli, Gerçek, Diri ve Hayat’tır” 

başlıklı beşinci fasıl içerisinde ortaya koymaktadır. Fârâbî’ye göre, Allah’ın bilen olmasında 

da birlik ve değişmezlik hali söz konusudur. O, kendi zâtının dışındakilerden erdemli bir 

bilgiyle istifade edeceği, diğer varlıkların bilgisine ihtiyaç duymaz. Bilinen olmak için de 

başka varlıklara ihtiyacı yoktur. Bilakis bilmek ve bilinmek O’nun cevheri için yeterlidir. O, 

bizzat bilgi, bilen ve bilinendir. Bunun gibi Tanrı, hakîmdir, yani hikmet sahibidir. Çünkü 

hikmet sahibi olmak demek, en üstün bilgiyle şeylerin en erdemlilerinin akledilmesi demektir. 

O, kendi zâtından aklettiklerini, şeylerin en faziletlisi olarak bilmektedir. Bilmelerin en iyisi, 

tükenmesi mümkün olmayacak bir süreklilikle bilmektir. İşte bu, O’nun zâtıyla bildiğidir.845 

Fârâbî’nin Kitâbü’s-Siyâseti’l-Medeniyye’de söyledikleri de bunların aynıdır. Fârâbî, bu 

eserinde de Tanrı’nın, bilmek bakımından edilgen ve değişen olmadığını, kendi zâtı dışında 

bir mevcuda ihtiyaç duymadığını, hakîm olarak her şeyin en faziletli bilgisini kendi zâtından 

bildiğini söylemektedir. Buna göre Tanrı, kendi zâtını bilerek her şeyin en iyisini 

bilmektedir.846 

Aristoteles’in ve Fârâbî’nin görüşleri mukayese ve tahlil edildiğinde, her iki filozofun 

da temelde İlâhî ilmin değişmezliği, edilgen olmayışı ve en iyiyi kuşattığı ilkelerinden hareket 

ettikleri görülmektedir. Aristoteles Tanrı’nın kendi zâtında bir mevcudu akletmediğini açıkça 

dile getirmekte, Fârâbî ise, bu Antik Yunan filozofunun yolunu takip etmekle birlikte bu 

durumu, İlâhî zâtın başkasına muhtaç olmamasıyla ifade etmektedir. Fârâbî’nin, Tanrı’nın 

                                                             
844 Aristoteles, Metafizik, s. 518-522. 
845 Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 47-48. 
846 Fârâbî, Kitâbü’s-Siyâseti’l-Medeniyye, s. 42-43. 
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kendi zâtını akletmekle yetindiği görüşünde bulunduğu söylenilebilir; ama bundan filozofun, 

aynı zamanda Tanrı’nın sadece kendini bildiği görüşünde olduğunu çıkarmak kolay değildir. 

Çünkü Tanrı sadece ve daima kendi zâtını aklederek her şeyi bilebilir. Böyle bir ihtimal 

bulunmakla beraber Fârâbî’nin de ilm-i ilâhî konusunda Aristoteles’le hemfikir olduğunu 

belirtmek gerekmektedir. Çünkü iki filozof da İlâhî ilmin müstağni ve hareketsiz olması 

ilkesinden hareket etmekte, değişen durumlar karşısında İlâhî zâtın bilgisini yeterince 

tartışmamaktadırlar. Bu yönüyle İbn Sînâ, bu iki filozoftan ayrılmaktadır. Nitekim 

Gazzâlî’nin de on bir ve on üçüncü meselelerdeki tespiti bu şekildedir.847 Buna göre Gazzâlî, 

Aristoteles’in, Fârâbî’nin ve İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhî konusundaki görüşlerini iyi bilmektedir. 

Şimdi Gazzâlî’nin on üçüncü meseleyi bizzat kendisinin felsefi görüşlerine ayırdığı İbn 

Sînâ’nın yorumlarına yer verebiliriz. Burada İbn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisi görüşünde 

öncelikle kendisinden önceki iki filozofla benzeştiği, sonra da ayrıldığı noktaların aktarılması 

yerinde olacaktır. 

İbn Sînâ’ya göre, Tanrı, Zorunlu Varlık’tır ve sırf akıldır. Çünkü Tanrı, bütün 

yönlerden maddeden ayrık bir varlıktır. Bir şeyin akledilememesinin nedeni, akledilenin 

mevcudiyeti değil, madde ve maddenin ilgileridir. Zorunlu Varlık, maddeden ayrık 

olduğundan dolayı bizzat akledendir. Aynı zamanda Zorunlu Varlık, sırf akledilendir. Çünkü 

bir şeyin akledilir olmasının engeli, onun mevcudiyetinin madde ve ilgilerinde bulunmasıdır. 

Tanrı, madde ve ilgilerinde bulunmadığına göre, O, aynı zamanda bizzat akledilendir. Ayrıca 

Tanrı, bizzat akıldır; çünkü Zorunlu varlık, maddi bir varlık değildir. Buna göre Zorunlu 

Varlık’ın zâtı, akıldır, akledendir ve akledilendir; fakat burada bir çokluk bulunmamaktadır. 

Çeşitli durumların nazar-ı itibara alınması bakımından O’nun bizzat akıl, bizzat âkil ve bizzat 

ma’kûl olması, O’nun soyut bir hüviyete sahip bulunması dolayısıyla O’nun zâtında herhangi 

bir çokluk meydana getirmemektedir.848 Zorunlu Varlık’ın bu üç özelliği, zâtta herhangi bir 

çokluk meydana getirmediği gibi değerlendirmede de üç ayrı zât olmayı icap ettirmemektedir. 

Çünkü sözgelimi akleden ve akledilenin manası, o şeyin zâtının mücerred bir mahiyete sahip 

olması ve mücerred mahiyetin onun zâtına sahip olmasından ibarettir. Burada manaların 

dizilişinde bir takdim-tehir mevcuttur. Böyle ifade edilmesinden güdülen gaye ise, kendisinde 

                                                             
847 Gazzâlî, FT (TF), s. 126, 134. 
848 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 102. 
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bölünme olmayan tek bir şeydir. O halde Zorunlu Varlık, bizzat akıl, bizzat âkil ve bizzat 

ma’kûldür ve bu zâtî vasıflar O’nda bir çokluğa neden olmamaktadır.849  

İbn Sînâ, aktarılan bu görüşlerinde Aristoteles ve Fârâbî’den farklılaşmamaktadır. 

Filozof, Allah’ın zâtında bir değişimin olmaması ve O’nun ilminin bir başka varlığın 

mevcudiyetinden etkilenmemesi gereği ilkelerini önceki iki filozofun işlettiği tarzda 

işletmemekte ve hâdislerin bilinmesi konusunda onlardan ayrılmaktadır. İbn Sînâ’ya göre, 

Zorunlu Varlık’ın şeyleri, şeylerin mevcudiyet tarzlarını nazar-ı itibara alarak bilmesi 

mümkün değildir. Aksi takdirde O’nun zâtı aklettiği şey vasıtasıyla varlık kazanmış olacaktır 

ki, bu durumda Tanrı’nın mevcudiyeti şeylere bağlı olur. Bunun dışında bir ihtimal de 

akletmenin O’nun zâtına ilişmiş olmasıdır ki, bu durum, her bakımdan Zorunlu Varlık olan 

bir zâta yakışmaz. Bunun yerine doğru olanı, Zorunlu Varlık’ın her şeyin mevcudiyetinin 

ilkesi olması ve ilkesi olduğu her varlığı kendi zâtından dolayı akletmesidir. Zorunlu Varlık, 

tam mevcutların bizzat kendilerinin, oluş ve bozuluşa tabi mevcutların ise öncelikle türlerinin, 

dolaylı olarak da fertlerinin varlık ilkesi olduğu için bunların tümünü kendi zâtıyla 

akletmektedir. Burada belirtmek gerekir ki, Zorunlu Varlık, değişime konu olan bu şeyleri, 

değişmeleriyle birlikte, başkalaşan şeyler olmaları bakımından zamansal ve somutlaşmış bir 

akledişle akletmez. Çünkü Zorunlu Varlık’ın değişime konu olan mevcutları bazen var 

olmaları, bazen de yok (madum) olmaları bakımından akletmesi, O’nun zâtında bir 

etkilenmeyi ve değişimi gerekli kılar ve bu, imkânsızdır. O halde Zorunlu Varlık, zâtının her 

mevcudun ilkesi olmasından dolayı zâtıyla her varlığı akletmektedir.850 

Aristoteles’in ve Fârâbî’nin Tanrı’nın bilgisine dair görüşleriyle İbn Sînâ’nın ilm-i 

ilâhî yorumları mukayese ve tahlil edildiğinde, son filozofun, Tanrı’nın kendi zâtı 

dışındakileri de bildiğini söylemesi nedeniyle önceki iki filozoftan ayrıldığı görülmektedir. 

Aristoteles ve Fârâbî, Tanrı’nın kendi zâtı dışındakileri bilmekten müstağni olduğunu açıkça 

belirtirlerken İbn Sînâ, Tanrı’nın bilme tarzının edilgen ve değişime açık bir cihette 

gerçekleşmediğini ifade etmektedir. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, Kitâbü’l-İşârât ve’t-

Tenbîhât, Kitâbü’n-Necât ve Kitâbü’t-Ta’lîkât gibi diğer kapsamlı felsefi eserlerinde de 

buradaki görüşlerini tekrarlamaktadır.851 Buna göre Gazzâlî’nin on üçüncü meselenin 

girişinde, felâsifenin, Allah’ın tikelleri bilmediğine dair bir görüş birliği içerisinde oldukları 

                                                             
849 İbn Sînâ, a.g.e., s. 103-104. 
850 İbn Sînâ, a.g.e., s. 104. 
851 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 19; a.mlf., İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), 165-169; 
a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 99-105; a.mlf., Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 453. 
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aktarımı aşağıya bırakılmak üzere, Tanrı’nın bilgisi konusunda iki farklı temel görüşün 

bulunduğu yolundaki tespiti yerindedir. Bu meselenin muhtevasında Gazzâlî, felsefi 

kaynaklar olarak Aristoteles’in eserlerini, Fârâbî’nin eserlerini ve İbn Sînâ’nın eserlerini 

kullanmaktadır. Meselenin girişindeki özet bilgiden sonra İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhî görüşleri 

tahlil edilmekte ve çürütülmeye çalışılmaktadır. Meselenin kelami kaynağını tayin ettikten 

sonra bu konuya yer vereceğiz. 

Gazzâlî, âlemin kıdemi meselesinde olduğu gibi Tanrı’nın bilgisi meselesinde de 

hocası Cüveynî’nin eserlerini temel kelami müracaat yeri olarak kullanmaktadır. İmâmü’l-

Haremeyn el-Cüveynî, Allah’ı anlayabilmemiz için O’nda bir takım sıfatların bulunduğunu ve 

bu sıfatların O’nun zâtında herhangi bir çokluğa yol açmadığını,852 ayrıca bu sıfatlardan 

bazısının nefsî, bazısının manevi sıfatlar olduğunu, Allah’ın ilim sıfatının da O’nun manevi 

bir sıfatı olduğunu belirtmektedir.853 Cüveynî’ye göre, Allah vardır dediğimizde O’nun âlim 

olduğunu zaten söylemekteyizdir ve O’nun zâtında kudret, ilim ve irade bir aradadır.854 

Cüveynî, Allah’ın ilim sıfatını izah ederken ahvâl nazariyesinden istifade etmekte, bu 

nazariyeyi reddedenlerin hatalı olduklarını belirtmekle beraber Allah’ın bizzat semî’ (işiten), 

basîr (gören) ve âlim (bilen) olduğunu söylemektedir.855 Allah, sonradan olanların hallerini 

(havâdis) meydana geldikleri esnada da bilmekte, bu yönüyle O’nun hâdisleri bilmesi maluma 

müteallik olmakta; fakat İlâhî zâtın bu bilme tarzı, O’nda herhangi bir değişime yol 

açmamaktadır. Allah’ın hâdisleri her bildiği an başka bir haldir ve insanların zamana bağlı 

bilmelerinden farklıdır. Allah, olayları onlardan etkilenmeden ve onlara bağlı olarak bir 

değişime uğramadan bilmektedir. Bunu kavramak da izah etmek de kolay değildir; ama 

Allah’ın her şeyi olduğu tarzda bildiğini hiç kimse inkâr etmemelidir. Allah, her şeyi kadîm 

ve ebedi ilmi sayesinde, herhangi bir değişime kapılmaksızın bilmektedir. İşte O’nun âlim 

sıfatının gereği budur.856 Allah, kendi zâtını ve kendi zâtı dışındaki tüm varlıkları bizzat kendi 

zâtıyla bilmektedir.857 Daha sonra aşağıda on üçüncü meselenin muhtevası tahlil edilirken 

görüleceği gibi, Gazzâlî’nin de İbn Sînâ’nın ve filozofların görüşlerini eleştirirken isabetli 

bulduğu ve dayandığı kelami görüş budur. O halde on üçüncü meselenin girişinde felâsifenin 

ilm-i ilâhî tavrı aktarılırken merkezde bu görüş yer almaktadır. 

                                                             
852 Cüveynî, Kitâbü’l-İrşâd, s. 132. 
853 Cüveynî, a.g.e., s. 51. 
854 Cüveynî, a.g.e., s. 77-78. 
855 Cüveynî, a.g.e., s. 76-79 ve 92. 
856 Cüveynî, a.g.e., s. 92-94. 
857 Cüveynî, a.g.e., s. 52. 
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Gazzâlî, on üçüncü meselenin girişinde yukarıda aktardığımız tespiti ve İbn Sînâ ile 

diğer filozoflara ilişkin ayrımı zikrettikten sonra artık İbn Sînâ’nın felsefi görüşünün 

aktarımına yer vermektedir. Böylece Allah’ın küllileri bilip de cüz’îleri bilmediği meselesine 

ayrılmış bir tartışmada tahlil edilecek ve çürütülmeye çalışılacak felsefi yorumun kapsamı ve 

içeriği ortaya konulmuş olmaktadır. Gazzâlî, İbn Sînâ’nın görüşünü bir misalle izah etmeye 

başlamakta ve onun Tanrı’nın bilgisi yorumunun muhtevasını bu tarzda sunmaktadır. Buna 

göre, sözgelimi ortada güneş tutulması mevcut değilken tutulma meydana gelmiş ve sona 

ermiş olsun. Tutulma hâdisesinde biri tutulmadan önceki hal, ikincisi tutulma hali ve 

üçüncüsü ise tutulmadan sonraki hal olmak üzere üç farklı hal söz konusudur. Biz, bu üç 

durum karşısında üç farklı bilgiye sahibiz. Biz, öncelikle tutulmanın henüz olmadığını; fakat 

olacağını, ikinci olarak gerçekleşiyor olduğunu ve üçüncü olarak da olup bittiğini ve şu anda 

bulunmadığını biliriz. Birbirinden farklı bu üç bilginin aynı mahalde art arda gerçekleşmesi, 

bunları bilen zâtta bir değişimi gerektirir. Çünkü kişi, tutulma hâdisesi gerçekleştikten sonra 

tutulmanın önceki haldeki gibi şu anda da sürdüğünü bildiğini ifade etse, bu bir bilgi değil 

cehâlet olur. Ayrıca tutulma gerçekleşirken onun gerçekleşme anından habersiz olmak da 

cehâleti gerektireceğinden bu bilgilerin birbirinin yerini alamayacağını kabul etmemiz 

gerekir. Filozoflara göre, değişmeye sebep olan bu üç halde Allah’ta herhangi bir değişiklik 

meydana gelmez. Oysa halinde bir değişim bulunmayanın bu üç hali ayrı ayrı bildiği 

söylenemez; çünkü bilgi bilinene (malum) bağlıdır ve bilgi değişince de bilenin durumunda 

da bir değişim meydana gelir. Allah için değişimin imkânsız olduğu bilinmektedir. Bununla 

beraber felâsifenin iddiası, Allah’ın güneş tutulmasını ve ona ilişkin bütün detayları kadîm ve 

ebedî ilmiyle kuşattığı, buna rağmen O’nun ilminde bir farklılaşmanın olmadığı yolundadır. 

Mesela O, güneşin ve ayın mevcut olduğunu, bunların mücerred akıllardan ibaret olan 

melekler vasıtasıyla kendi zâtından husule geldiklerini bilir. Yine O, bunların hareketlerinin 

dairevi olduğunu, onların yörüngelerinin baş (ra’s) ve kuyruk (zeneb) adı verilen iki noktada 

kesiştiğini, tutulmanın güneş ve aydan birinin bakan kişi ile bunlardan birinin arasına 

girmesiyle meydana geldiğini bilmektedir. Belirli bir sürenin geçmesinin ardından tutulma 

tekrarlanır ve bütün bu ayrıntılardan hiçbiri O’nun ilmine gizli kalmaz. Ancak Allah’ın 

tutulmadan önceki hali, tutulma halini ve tutulmadan sonraki hali bilmesi herhangi bir 

farklılaşma içermeyen tek bir süreçten ibaret olup O’nun zâtında bir değişimi gerektirmez. 

Onun sonradan olanların tümünü (havâdis) bilmesi de böyledir. Çünkü hâdisler, bir takım 

sebepler vasıtasıyla meydana gelirler ve bu sebeplerin de sebepleri bulunup bu hal, semavi 
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cisimlerin hareketlerine kadar varır. Dairevi hareketin sebebi ise, semavi cisimlerin Allah’a ve 

meleklere benzeme arzusudur. Zamana dâhil olmaksızın her şey O’nun tarafından apaçık 

bilinmektedir. Özel olarak güneş tutulması için, Allah’ın tutulmayı şu anda şu gerçekleştiği 

haliyle bildiği söylenemez. Bilinmesi zamana bağlı hiçbir şeyi O’nun aklettiği kabul 

edilemez; çünkü bu durum, değişmeyi gerektirir. Zaman açısından bölümlenebilen her şey 

için aynı durum söz konusudur.858  

Gazzâlî’nin aktarımına göre felâsife, hayvan ve insan fertleri gibi zaman ve mekân 

bakımından bölümlenebilen mevcutlar hakkında da aynı hükmü uygulamaktadır. Allah, Zeyd, 

Amr ve Hâlid’e ilişkin ayrıntıları bilmeyip, sadece mutlak insanı, ona ait detayları, vasıfları, 

bedeninin birçok organdan müteşekkil olduğunu, bunlardan bazısının tutmak, bazısının 

yürümek, bazısının da algılamak için olduğunu, bazı organların çift bazısının tek olduğunu ve 

bütün bedene yayılması gerektiğini ve buna benzer birçok şeyi külli bilgisiyle bilmektedir. Bu 

şekilde iç ve dış organlarıyla insanla ilgili hiçbir ayrıntı, Allah’ın ilminden gizli kalmaz. Birey 

olarak Zeyd’in Amr’dan ayırt edilmesini sağlayan akıl değil duyudur. Bizim dünyamızdaki 

“bu” ve “şu” işaretleri, “burası” ve “şurası” yönleri, bir zamana ve mekâna bağlı gerçekleşip, 

Allah bunların tümünü külli olarak bilmektedir. Algılayan organa ve algılanana göre değişen 

bilgileri Allah’ın bizim bildiğimiz tarzda bildiği söylenemez. Filozofların Tanrı’nın bilgisi 

görüşlerinin temeli budur. Onlar bu görüşleriyle, dinleri (şerâi’) tamamen yıkmışlardır. Çünkü 

bu bakış açısıyla mesela Zeyd Yüce Allah’a itaat veya isyan edecek olsa onun halindeki 

değişimi Allah bilemeyecektir. Çünkü O’nun Zeyd’in kendisini ve hâdis fiillerini, zamana ve 

mekâna ait oldukları gerekçesiyle bilemeyeceği anlaşılmaktadır. Allah bir ferdi bilmeyince, 

onun fiil ve ahvâlini de bilemeyecek, hatta Zeyd’in kâfir veya Müslüman olduğunu değil, 

sadece mutlak insanın kâfir veya Müslüman olduğunu şahıslara özel olmaksızın külli bir 

bilgiyle bilecektir. Böyle bir görüş için işin aslı şuraya varmaktadır: Hz. Muhammed (S), 

Peygamberliğini ilan ettiği halde Allah onun bu halini bilmemektedir ve bu hal, her bir 

Peygamber için de varittir. Zira Allah sadece insanlar arasında Peygamberlik ilan edenleri ve 

onların bir takım vasıfları haiz olduklarını bilir. Muayyen bir şahsın Peygamberliğini ise 

bilmez; çünkü bu duyu ile bilinebilecek bir husus olup, Allah duyusal şeyleri bilmez. Çünkü 

muayyen bir şahsın zaman cihetinden bilinebilen farklı ahvâlini bilmek, değişmeyi 

gerektirmektedir.859 

                                                             
858 Gazzâlî, FT (TF), s. 134-136. 
859 Gazzâlî, FT (TF), s. 136-137. 
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Gazzâlî bu aktarımında önceki meselelerin aksine eleştirel bir tavır takınmaktadır. 

Bununla kastettiğimiz, İbn Sînâ’nın görüşlerinin burada olduğu gibi nakledilmesi yerine bir 

takım hüküm cümleleriyle bir şartlandırmanın parçası haline getirilmesidir. Çünkü 

Gazzâlî’nin nakil muhtevasında yer alan değerlendirme cümleleri, İbn Sînâ’nın Tanrı’nın 

bilgisi görüşlerine göre daha tayin edici bir tarzda vaz edilmiştir ve bu durum, önceki 

meselelerden alışık olduğumuz tarzdan biraz farklıdır. Ayrıca ilmin maluma, bilginin bilinene 

bağlı olmasıyla ilgili edilgin (infiâlî) durum burada İbn Sînâ’nın görüşlerine karşı henüz 

aktarım aşamasındayken kullanılmaktadır. On bir ve on ikinci meselelerde Tanrı’nın bilgisi 

konusunda yeteri kadar tahlilin yapılmış olduğu farz edilerek bu durum izah edilmeye 

çalışılabilir; fakat bu meselenin cüz’iyyâtla (tikeller) ilgili kısmı yeni bir tartışmadır ve 

Gazzâlî, nakil muhtevasında yer alan tahlillerini sonraya bırakabilirdi. Gazzâlî’nin burada 

Tanrı’nın bilgisine dair aktardığı felsefi tahliller, İbn Sînâ’ya aittir. Şimdi İbn Sînâ’nın 

aktarılan görüşlerinin aslına yer verebiliriz. 

İbn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisi görüşüne göre, bozuluşa uğrayan varlıklar, mücerret bir 

mahiyetle ve mücerret mahiyete bağlı şahıslaşmayan şeylerle akledilmeleri halinde, fesada 

müncer olmaları bakımından akledilmiş olmazlar. Bunlar bir maddeye, bir zamana, maddenin 

arazlarına veya şahsa bitişik bir tarzda idrak edilirler ise, bu takdirde akledilir değil, duyulur 

veya tahayyül edilir şeyler olurlar. Duyulur ve hayali her suret, ancak duyulur veya hayali 

olması bakımından tikelleşmiş bir araç vasıtasıyla algılanır. Zorunlu Varlık’ın birçok fiili 

olduğunu veya O’nun pek çok idrak tarzı olduğunu söylemek, O’na bir kusur izafe etmek 

olacaktır. Bu nedenle Zorunlu Varlık’ın her şeyi külli bir tarzda akletmesi icap etmektedir. 

“Göklerde ve yerde zerre ölçüsünce hiçbir şey O’na saklı kalmaz”860 âyeti önemli bir sırra 

işaret etmektedir ve buna göre, Zorunlu Varlık, her şeyi bilmektedir; ama bu bilmenin manası, 

her şeyi duyulduğu şekliyle değil, ancak akledildiği tarzıyla bilmektir. Zorunlu Varlık’ın her 

şeyi külli bir tarzda bilmesinin izahı şöyledir: Zorunlu Varlık, her şeyin varlık ilkesidir. O, 

zâtını ve her varlığın ilkesi olduğunu aklettiğinde, kendisinden çıkan ilk mevcutları ve 

onlardan türeyenleri akleder. Varlığa gelen her şey, O’nun mevcudiyetiyle varlıkta zorunlu 

hale gelmiştir. İlk Mevcut olarak Zorunlu Varlık, sebepleri ve bu sebeplerden meydana gelen 

tüm örtüşmeleri bilir. Böylelikle O, sebeplerin yol açtıkları şeyleri, onlar arasındaki 

münasebetleri ve zamanları zorunlu olarak bilir. Buna göre O, tikel şeyleri tümel olmaları 

bakımından yani bir takım vasıflara sahip olmaları bakımından bilmektedir. Tikeller söz 

                                                             
860 Kur’ân-ı Kerîm, Sebe’ Suresi, 34/3. 
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konusu vasıflara sahip olmaları bakımından dikkate alındıklarında yine tikeldirler; fakat bu 

tikellerin her biri nevi şahsına münhasır ise, mesela güneş küresi ve Jüpiter gezegeni böyledir, 

bu takdirde bunların akıl tarafından birer tikel olarak idrak edilmeleri mümkündür.861  

İbn Sînâ, tıpkı Gazzâlî’nin aktarımda örnek verdiği gibi konuyu izahını misalle 

sürdürmektedir. Zorunlu Varlık, semavi şeylerin bütün hareketlerini bildiği gibi, bizzat 

gerçekleşen bütün tikel bitişme ve ayrışmaları da bilir; fakat bunları tümel bir tarzda bilir. 

Bunun misali güneş tutulmasıdır. Güneş tutulması, bir hareketin zamanından sonra meydana 

gelmiştir. Bu hareket, ayın kendisinden şunun aksi bir yönde yarım daire ayrılmasıyla şundan 

şöyle kuzey istikametine doğru hudûsa gelir. Bu güneş tutulmasıyla önceki bir benzer güneş 

tutulması ve sonraki bir güneş tutulması arasında şu kadar bir süre mevcuttur. Böylelikle 

güneş tutulmalarının tüm özellikleri ve ilişenleri bilinebilir; ama bu bilme tümel bir tarzda 

meydana gelir. Çünkü güneş tutulması manası, benzer birçok hâdiseye yüklem yapılabilir. 

İnsanlar, güneş tutulmasını duyusal bir tarzda ve olduğu anda bilirler ve onun varlığı ve 

yokluğu hakkında konuşurken zaman ve mekâna bağlı kalırlar. Zorunlu Varlık ise bu hâdiseyi 

tümel bir tarzda ve vasıflarıyla bilir, ayrıca O’nun bilmesi, tikel bir güneş tutulmasını da 

dışarıda bırakmaz. Bir kimse, bunu “tikeli, tümel yönden bilmek” diye isimlendirmeyi 

reddederse onunla tartışmaya girmenin bir manası yoktur. Çünkü amaç, bilenin kendisiyle 

başkalaştığı bir bilgi ve idrakle, bilenin kendisiyle başkalaşmadığı bir bilgi ve idrakin arasını 

ayırmaktır. Bu ayrımı temin eden şeyin nasıl meydana geldiğini izah etmek gerekmektedir. 

İnsanlar sürekli mevcut olarak güneş tutulmalarını bildiklerinde, sadece mutlak güneş 

tutulmasını değil, her bir güneş tutulmasını da ayrı ayrı bilmiş olurlar; fakat bu bilme hali, 

güneş tutulmasından önceki, meydana geldiği ve sonraki halleri kuşatacak tarzda tek bir anda 

meydana gelirdi. Oysa insanların bilmeleri, güneş tutulmasından önce başka bir bilgi, 

tutulmanın meydana geldiği sırada başka bir bilgi ve tutulmanın nihayete ermesinin ardından 

başka bir bilgidir. Bu üç farklı halin her birinde bir değişim meydana gelmektedir ve aynı 

değişimin Zorunlu Varlık’ta da meydana geldiği kabul edilemez. Çünkü O, tutulmadan önce 

ayrı, tutulma sırasında ayrı ve tutulmanın bitişinden sonra ayrı bir hüküm vermekten uzaktır. 

Zorunlu Varlık’ın tikel güneş tutulmalarının idrakine ulaşması, ancak onların sebeplerini ve 

gökteki her şeyi kuşatmasından dolayıdır. Bütün sebepleri ve varlıkları kuşatma 

                                                             
861 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 104-106. 
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gerçekleştiğinde ise, bunlardan bütün sonuçlara geçilir. Allah, gaybı en iyi bilendir ve O, 

görüneni de görünmeyeni de bilir; O, aziz ve hikmet sahibidir.862 

Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’nın görüşlerini aktarma muhtevasıyla bu filozofun Tanrı’nın 

bilgisine dair tahlilleri mana tazammunları bakımından birbiriyle uyuşmaktadır. Buradan 

Gazzâlî’nin on üçüncü meselenin tahlil ve tehâfüt gayesine matuf olmak üzere İbn Sînâ’nın 

görüşlerini tercih ettiği anlaşılmaktadır. Öncelikle Gazzâlî’nin bu meselenin girişinde tayin 

ettiği üzere, Aristoteles, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhî görüşleri aynı muhtevaya sahip 

değillerdir. Tanrı’nın bilgisini edilgenlik ve değişimden koruma ilkesinde sadece felâsife 

arasında değil, İslâm kelamcılarıyla adları verilen üç filozof arasında da bir görüş birliği 

mevcuttur. Fakat Tanrı’nın bilgisinin keyfiyeti konusunda İbn Sînâ, hem selefi olan iki büyük 

filozoftan, hem de İslâm kelamcılarından ayrışmaktadır. İkinci olarak Gazzâlî, tahlilde ve 

çürütme teşebbüsünde bulunmak üzere İbn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisi hakkındaki yorumunu 

baz almaktadır. Üçüncü olarak, Gazzâlî, İbn Sînâ’nın görüşünü aslına uygun aktarırken bir 

takım kişisel hükümlerini bunlara ekleyerek bir çeşit menfi şartlandırmada bulunmaktadır. 

Dördüncü bir nokta ise İbn Sînâ’nın ve İslâm kelamcılarının, özel olarak bu filozofla 

Gazzâlî’nin ilm-i ilâhî hassasiyetlerinin değerlendirilmesiyle ilgilidir. Bu konu, meselenin 

muhtevasında yer alan felsefi görüşlerin yorumlanması ve tartışılması başlığı altında daha 

etraflıca ele alınacak olmakla beraber yine de kısa bir tahlilde bulunmakta fayda vardır. 

Gazzâlî, on üçüncü meselenin başlığında ve şimdiye kadarki felsefi aktarımlarında 

felsefi Tanrı’nın bilgisi görüşünün cüz’îleri dışarıda bıraktığını öne sürmektedir. Buna göre 

İbn Sînâ ve diğer filozoflar, Allah’ın tikel şeyleri bilemediğini söylemiş olmaktadırlar. 

Aristoteles ve Fârâbî’nin özel olarak bu konuya temas etmedikleri, bununla beraber iki 

filozofun bu neticeyi isabetli çıkartacak ifadelerinin bulunduğu; fakat İbn Sînâ’nın bu 

meseleyi halletmeye çabaladığı görülmektedir. İbn Sînâ’nın görüşlerinin tazammunundan 

böyle menfi bir netice çıkmamaktadır. Bu İslâm filozofunun izahlarında bir takım kusurların 

mevcut olduğundan bahsedilebilir. Veyahut yukarıda aktarılan görüşlerinden hareketle onun 

izahlarında bir takım mantıki açmazların var olduğuna kani olunabilir. Fakat filozofun izahı 

üzerinden bir niyet okumasına girişmek ve onun, Allah’ın cüz’îleri bilmediğine kanaat 

getirdiğini öne sürmek kolay değildir. Çünkü İslâm kelamcıları da Tanrı’nın bilgisini, ma’nâ 

ve ahvâl nazariyeleriyle izah etmeye çabalarken, O’nun bilgisinin insanların bilgilerinden 

farklı olduğunu, zaman ve mekândan münezzeh olduğunu vurgulamaya özen göstermekte, bu 
                                                             
862 İbn Sînâ, a.g.e., s. 106-107. 
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arada onların da görüşlerinde bir takım kusurlar bulunabilmektedir.863 Söz konusu kusurların 

gerekçesi, zamani ve mekâni şeylerin de bilindiğinin kabul edilmesi; ama bunun edilgen 

olmayan bir tarzda meydana geldiğinin söylenmesidir. Bu durum, mantıki olarak bir 

zorlamaya neden olmaktadır. Söz konusu durum, İslâm kelamcıları için olduğu ölçüde İbn 

Sînâ için de geçerli bir durumdur. İki tarafa göre de, Allah’ın bilgisi, başlangıçsız, 

değişmeyen ve her şeyi kuşatan bir bilgidir.864 Bu arada İbn Sînâ’nın görüşü, tek bir anda tüm 

zamanların ve mekânların kuşatılması iddiası ile aslında İslâm Ehlisünnet kelamcılarının 

kader akidelerine ve izahlarına da uymaktadır. Çünkü onlara göre Allah, her şeyi önceden ve 

bir anda, sınırsız bir bilgiyle kuşatmaktadır.865 Bu yönüyle İbn Sînâ’nın görüşüne göre, 

Allah’ın cüz’îleri bilmediği yorumunda bulunmak isabetli değildir. Gazzâlî’nin aktarımında 

yer alan söz konusu nitelendirme, hem Tehâfüt yazarının aktarımlarının zorunlu akli neticesi 

değildir, hem de İbn Sînâ’dan aktardığımız görüşlerden kastedilenlerle örtüşmemektedir. 

Fakat başka bir nokta, daha sonra geleceği gibi, İbn Sînâ’nın ve genel olarak felâsifenin 

burhan iddiasıyla bu görüşler arasında varit olan uyuşmazlıklardır. Gazzâlî, özellikle bu 

noktaya dikkat çekmek istediğine göre eleştirel tavrında haklıdır. Ne var ki bunun dışında İbn 

Sînâ’nın görüşlerinin aktarılma muhtevasının istikametiyle, filozofun görüşlerinin istikameti 

birbiriyle uyumlu değildir. 

Gazzâlî, on üçüncü meselenin muhtevasında felsefi görüşlerin aktarımını özet bir 

yöntem değerlendirmesiyle bitirmektedir. Buna göre, Tehâfütü’l-Felâsife’nin gayesi, 

filozofların görüşlerini önce nakletmek, ikinci olarak bu görüşlerin anlaşılmasını sağlamak ve 

üçüncü olarak da ne gibi sorunlara (kabâyih lâzime) yol açtığını göstermektir. Bundan sonra 

felâsifenin hatalı fikirleri ve geçersiz istidlalleri üzerinde durmak gerekmektedir.866 

Gazzâlî’nin bu yöntem değerlendirmesi, onun İbn Sînâ’nın görüşlerini aktarırken neden 

eleştirel bir tavrı benimsediğini gerekçelendirmektedir. Şimdi Gazzâlî’nin Tanrı’nın bilgisi 

konusuna dair felsefi görüşleri yorumladığı ve tartıştığı muhtevaya geçebiliriz. 

2. Gazzâlî’nin Tanrı’nın Bilgisi Meselesinde Filozofların Görüşlerini 

Yorumlaması ve Eleştirmesi 

Burada Gazzâlî’nin, felâsifenin ilm-i ilâhî görüşü adına İbn Sînâ’nın görüşlerini önce 

yorumladığı ve tartıştığı, sonra bu görüşleri eleştirdiği muhtevaya geçmemiz ve bu muhtevayı 
                                                             
863 Bkz Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 127-139. 
864 İslâm kelamcılarının görüşleri için bkz. Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 505-507. 
865 İslâm kelamcılarının konuyla ilgili görüşleri için bkz. Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 461, 505-507, 532-535. 
866 Gazzâlî, FT (TF), s. 137. 
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İbn Sînâ’nın görüşleriyle mukayese ve tahlil etmemiz yerinde olacaktır. Gazzâlî, bu kısımda 

önce muarızının gerekçelerini eleştirel bir üslupla ortaya koymakta, ardından bu 

gerekçelerden ve onların sağladığı görüşlerden isabetli bulmadıklarını eleştirmeye ve 

çürütmeye çalışmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Gazzâlî’nin İbn Sînâ’yı eleştirirken 

dayandığı kelami kaynak Cüveynî’dir. Yeri geldikçe Cüveynî’nin ilgili görüşlerine de tekrar 

yer vereceğiz. Öncelikle Gazzâlî’nin felâsifenin Tanrı’nın bilgisi görüşünü açmasına yer 

vermekte fayda vardır. 

Gazzâlî’ye göre, felâsifenin veya özel olarak İbn Sînâ’nın görüşünde üç farklı halden 

hareket edilmektedir. Onların görüşü açısından, farklı haller art arda aynı mahalde 

gerçekleşirse, bu, o mahalde bir değişimi gerektirir. Buna göre şayet Allah, tutulmanın daha 

önceki gibi olacağını tutulma anında biliyorsa, bu durumda O, âlim değil cahil demektir. Eğer 

tutulmanın hâlihazırda gerçekleşmekte olduğunu biliyor ve önceden de onun henüz 

gerçekleşmediğini; ama gerçekleşeceğini biliyor idiyse, bu takdirde hem ilminde hem de 

halinde bir farklılaşma hâsıl olacaktır ki, bu da bir değişimdir. Çünkü değişimin, bilenin 

halindeki farklılaşma dışında bir manası yoktur. Açık olarak bir şeyi bilmezken sonradan 

bilen her halükarda değişmiş demektir. Meydana gelen şeyin olacağını bilmeyen biri, onun 

gerçekleşme durumunu sonradan bilirse bu da bir değişme olur. Filozoflar bu görüşlerini üç 

ayrı istidlalle temellendirmektedirler: Birincisi, insanın sağ veya solda bulunmasına göre 

ortaya çıkan hal salt ilişki durumudur. Çünkü bu durum, şahsın bir vasfı olmayıp bir ilişkinin 

halidir. Buna göre, kişinin sağındaki nesne onun soluna geçtiğinde kişinin özü değil, ilişkinin 

hali değişmiştir. Bu da zâtın değişmesi değil, zâtın ilişkisinin değişmesidir. İnsanların 

önlerindeki cisimleri hareket ettirme gücüne sahip olma durumları da bu kabildendir. Bu 

cisimlerin bir kısmı veya tümü yok olsa, insanın kudretinde bir değişim olmaz. Çünkü burada 

insanda mevcut olan güç, öncelikle mutlak olarak bir cismi, sonra muayyen bir cismi hareket 

ettirme gücüdür. Burada insanın belirli bir cisme yönelik sahip olduğu güç, öze ilişkin bir 

nitelik olmayıp bir ilişkiden ibarettir. Böylelikle cisimde meydana gelen değişim, güç 

sahibinin durumunda bir değişimi değil, ilişkinin ortadan kalkmasını icap ettirir. Allah’ın her 

şeyi külli bir tarzda bilmesi de böyledir. İkincisi, zâttaki farklılaşma ve değişme halidir. Bu, 

onun bilmezken bilir, gücü yetmezken gücü yeter duruma gelmesidir ve bu bir değişimdir. 

Allah’ın zâtında herhangi bir değişimin mevcudiyetinden söz edilemez. Üçüncüsü, bilinenin 

değişmesinin bilgide bir değişmeyi gerektirmesi vakıasıdır. Bilginin mahiyeti, onun bilinen 

özel nesneyle olan ilişkisini ihtiva eder. Bilinenin durumunda bir değişiklik olursa bilginin bu 
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özel nesneyle ilişkisi de değişir ve bu durumda ortaya yeni bir bilgi çıkacaktır. Bunların 

birbirinin peşi sıra gelmesi, bilenin durumunda bir değişikliği gerektirir. Böylece bilen zâtın 

tek bir bilgisinin olduğu, bunun meydana gelecek olana dair bir bilgi iken şu anda oluşanın 

bilgisine dönüştüğü, sonra da olmakta olanın bilgisi iken olup bitenin bilgisi haline dönüştüğü 

iddia edilemez. Şu durumda İlâhî bilginin tek bir niteliğinin bulunması ve onun daima aynı 

kalması izah edilemeyecektir. Bilgiyle olan ilişki bizzat bilginin hüviyetidir. İlişkinin 

değişmesi, bilginin de değişmesini gerektirir ve bu durumda bilgi değişiyor demektir. Son 

durum da herhangi bir tarzda Allah’a izafe edilebilecek bir hal değildir.867 

Gazzâlî, İbn Sînâ’nın doğrudan kelamcı ilm-i ilâhî görüşünü eleştiren felsefi 

tahlillerini böylece aktarmaktadır.  Ortaya çıkan durum, İbn Sînâ’nın tahlillerinin aslına yer 

verildiğinde daha iyi anlaşılabilir. Daha önce söz konusu felsefi aktarımda öne çıkan birkaç 

noktayı belirlemek gerekmektedir. Gazzâlî’nin aktarımına göre filozoflar, Allah’ın bilme 

keyfiyetinin zamanla beraber düşünülmesine karşı çıkmakta ve zamanlı düşünme tarzlarını 

reddederken tüm ferdi değişkenlerin yorumlanması gereğine işaret etmektedirler. Buna göre 

öncelikli ilke, ilâhî bilgide bir değişimin olmaması gereğidir; çünkü mevzubahis olan bilme 

muhtevasındaki bir değişim İlâhî zâtın da değişmesini gerektirecektir. Bu nedenle filozoflar 

meydana gelen ferdi yeniliklerle İlâhî bilgi arasında varolan bilme-bilinme hâdisesini, zâtta 

herhangi bir etkilenmeye yol açmayan ve sadece nesnenin değişimini ilgilendiren bir 

münasebetten ibaret görmektedirler. Buna göre Tanrı, her şeyi mutlak olarak bilmekte, O’nun 

ilmi her şeyi kuşatmakta; ama zamani olan değişimler aslında bir insanın sağına ve soluna 

göre meydana gelen ilişki değişimleri gibi itibari münasebetler olarak kalmaktadır. Bu 

durumda Tanrı’nın zâtında ve ilminde bir değişiklik olmamakta, bilinen nesnelerin farklı 

hallerine göre sadece aradaki münasebette bir farklılık olmaktadır. Bu izah, İlâhî zâtta 

herhangi bir değişim ihtimalini ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir argümandır. İbn 

Sînâ’nın buna karşılık gelen tahlil ve izahlarını verdikten sonra felsefi ilm-i ilâhî görüşü 

üzerinde daha etraflıca durmamız yerinde olacaktır.     

İbn Sînâ’ya göre, Zorunlu Varlık olarak Allah’ın kendi zâtını, kendi zâtı sebebiyle 

akletmesi, kendisinden sonra geleni, kendisinden sonra gelenin varlığının sebebi olması 

bakımından akletmesi ve ayrıca varlıkta aşağıya doğru inenlerin tümünü de varlığa gelişin 

aşağıya doğru zorunlu nedeni olması bakımından akletmesi gerekmektedir.868 Burada Zorunlu 

                                                             
867 Gazzâlî, FT (TF), s. 137-138. 
868 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 165. 
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Varlık, tek bir gerçeklik olduğu halde birden çok gerçekliği aklederek aslında çoğalmaya 

uğramamakta mıdır gibi bir soru akla gelirse, Zorunlu Varlık’ın varlığın kurucusu olması 

hasebiyle zâtında bir çokluğa erişmeksizin çokluğu aklettiğini belirtmek gerekir. Çünkü O, 

tüm mevcutların varlıklarının ilkesidir ve varlıklar ile onların sıfatları çoğaldıkça bu durum 

O’nun zâtının tekliğine zarar vermez, bilakis Zorunlu Varlık, her varlığa geleni tek bir hal ile, 

mevcutların ilkesi olması itibariyle akletmektedir.869 Allah’ın tikel şeyleri tümel bakımdan 

akletmesi ise şöyle olmaktadır: Tikeller kendileriyle özelleştikleri ferdin bağlı olduğu türün 

sebepleriyle ilişkili olmalarından dolayı, bu sebeplerin bilinmesiyle tümel bir tarzda 

akledilirler. Bunun örneği tikel ay tutulması hâdisesidir. Belirli bir ay tutulmasının 

sebeplerinin bilinmesi, belirli bir zamana bağlı, önceki, hâlihazırdaki ve sonraki ay tutulması 

bilgisine katılınmaksızın, bu tikel ay tutulmasının tümel bir tarzda bilinmesini temin 

etmektedir. El-Evvel için geçmiş, şimdi ve gelecek zaman yoktur. O, bu tikel ay tutulmasını 

tümel bir tarzda ve tek bir anda akleder. El-Evvel, tikel olanı böyle bilmekle beraber O, bütün/ 

mutlak zamanda sabittir. Böylece O’nun akledişi, tikel ay tutulmasından önce, bu tutulmanın 

meydana gelişi sırasında ve hâdise bittikten sonra sabit olan bir durumdur.870 Bunun yanı sıra 

şeyler, birkaç yönden başkalaşmaktadırlar. Mesela onlar, beyazın siyahlaşması gibi vasıf 

itibariyle dönüşürler. Bunun açık örneği, güç yetirenin karşısında cismin güç yetirilir bir 

konumdayken yok olmasıdır. Burada güç yetirende bir değişikliğin olduğu zehabına 

kapılmamak gerekir; çünkü meydana gelen değişim, cismin vasfıyla ilgilidir. Bu değişen 

vasıf, tümel duruma göre ikincildir ve güç yetiren zâtta da bir değişimin olmasını gerekli 

kılmaz. Zeyd, Amr, taş ve ağacın, birer tikel olarak külli ilme dâhil oluşları da böyle meydana 

gelmektedir. Bunların her birinde meydana gelen yeniliği bir yenilik olarak bilmek zamanın 

bir parçası olan algılara hastır. Oysa külli bir akledişe sahip Zorunlu Varlık, bunları 

sebepleriyle bilirken zamana bağlı olarak meydana gelenler O’nun ilminin dışında kalmadığı 

gibi O’nun zâtında bir değişikliğe neden olmazlar. Tikellerdeki her bir değişim, Zorunlu 

Varlık’ın zâtını ilgilendirmeyen, uzak itibari değişimlerdir ve İlâhî zât bunları tümel bir tarzda 

sebepleriyle bilirken değişime uğramaz.871 Sözgelimi bir insanın sağ veya sol tarafta olması 

salt bir izafiyettir. Aynı şekilde insanın güç yetiren ve bilen olması, istikrarlı ve gerekli veya 

eklenmiş bir göreliliğin bağlı olduğu bir halde olması demektir. Yani insan bunlarla göreli bir 

                                                             
869 İbn Sînâ, a.g.e., s. 166. 
870 İbn Sînâ, a.g.e., s. 166-167. 
871 İbn Sînâ, a.g.e., s. 167-168. 



 

 

251

hal sahibidir, yoksa salt bir görelilik sahibi değildir.872 Zorunlu Varlık için tikellerin durumu 

da böyledir. O’nun tikelleri bilmesinin şimdi, geçmiş ve geleceği içine alacak şekilde 

zamansal bir bilgi tarzında olmaması zorunludur. Başka türlü O’nun zâtının değişmeyen 

sıfatında bir başkalaşma meydana gelir. O, tikelleri, zamanı ve dehri aşan bir tarzda sürekli 

olarak akleder.873 Buna göre İlâhî hikmet veya inayet, el-Evvel’in ilminin, bütünü ve en güzel 

düzen üzere olacak tarzda küllün olması gerektiği hali ve bu düzenin kendinden ve onu 

kuşatmasından zorunlu olduğunu kuşatmasıdır. Buna göre mevcudun en güzel düzen üzere 

bilinmesi bir kasıt ve edilgenlik olmaksızın mümkün olmaktadır. Dolayısıyla aslında el-

Evvel’in bütünün varlığının keyfiyetini sebepleri ve sıralamasıyla bilmesi, O’ndan bu bütünün 

meydana gelmesi için bir sebep teşkil etmektedir. Buna göre Allah’ın varlık verdiği her şeyi 

bilmesi gerekmektedir.874 

İbn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisine dair bu görüşleri göz önünde bulundurulduğunda, 

Gazzâlî’nin konuyla ilgili felsefi misaller de dâhil tüm aktarımlarının İbn Sînâ’nın felsefi 

tahlillerinden yapıldığı görülmektedir. Sağ ve sol gibi itibari cihet misalleri, güç yetirir 

olmayla cismin ahvalindeki değişimin ona ait bir nispet olması ve ilmin maluma bağlı 

olmasının sağlayacağı zâtta değişim izahı, İbn Sînâ’nın tahlillerinden alınmıştır. Burada İbn 

Sînâ, herhangi bir tarzda Allah’ın cüz’îleri bilmediğini söylememektedir. Aksine filozof, İlâhî 

zâtın ilminin tikelleri kuşattığını; fakat bunun zamani bir akledişle gerçekleşmediğini izah 

etmeye çalışmaktadır. Son nokta, Gazzâlî’nin on üçüncü meseledeki temel eleştirisinin, yani 

İbn Sînâ’nın aslında Allah’ın tikelleri bilmediği kanaatinde olduğu isnadının hatalı 

olduğununun ortaya konulması bakımından önemlidir. Gazzâlî’nin eleştirilerinin veya tehâfüt 

teşebbüsünün artık İbn Sînâ izahının muhtevasının yeterliliğiyle ilgili olması gerektiği 

anlaşılmaktadır. İslâm kelamcılarının Tanrı’nın bilgisi hakkındaki görüşleri göz önünde 

bulundurulduğunda bu felsefi muhtevayı tahlil etmek daha kolay olacaktır. 

Burada İbn Sînâ, Allah’ın hâdisleri bilmesinde O’nun zâtında bir değişikliğe yol 

açmayan, bir edilgenliğe sebep olmayan, İlâhî zât hakkında herhangi bir kusurun varit olduğu 

izlenimine yol açmayan bir izah bulmaya çalışmaktadır. Filozoftan önce İslâm kelamcıları da 

özellikle ma’nâ ve ahvâl yaklaşımları gibi çeşitli izahlarla aynı noktayı temine 

                                                             
872 İbn Sînâ, a.g.e., s. 168. 
873 İbn Sînâ, a.g.e., s. 168. 
874 İbn Sînâ, a.g.e., s. 168-169. 
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çalışmışlardır.875 Mesela Mutezile, Allah’ın kadîm (başlangıçsız sonsuz) bilgisinin hâdisleri 

kuşatıp kuşatmadığı konusunda farklı görüşlerin serd edildiği bir kelam okuludur ve burada 

bazı kelamcılar Tanrı’nın bilgisinin sonradan olanları kuşatmadığını, bazılarıysa kuşatacak 

tarzda sonsuz olduğunu düşünmektedirler.876 Ayrıca Ehlisünnet kelamcıları arasında da 

Tanrı’nın bilgisi konusunda bir tavır birliğinden söz etmek kolay değildir. Önceki Ehlisünnet 

âlimleri, Allah’ın âlim olmasının herhangi bir şekilde yorumlanmaması gerektiğinde karar 

kılmışlar,877 sonrakiler ise özellikle ahvâl nazariyesinin izah imkânlarını kullanarak Allah’ın 

her şeyi bilen olmasını açıklamaya çalışmışlardır.878 Bu konuda en gelişmiş kelami ilm-i ilâhî 

izahını İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’de bulmaktayız ve Gazzâlî, Allah’ın hâdisleri bilmesi 

konusunda bu hocasından geniş ölçüde etkilenmiştir.879 

Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’nın görüşünü eleştirirken dayandığı kelami bir kaynak olarak 

Cüveynî’nin Tanrı’nın bilgisi hakkındaki görüşü aslında eleştirilen felsefi görüşten çok 

farklılaşmamaktadır. Cüveynî, Ehlisünnet imamlarının yolundan giderek, Allah’ın kadîm 

ilimle âlim, kadîm kudretle kâdir, kadîm hayatla diri ve kadîm irade ile mürîd olduğu 

kanısındadır. Ona göre Mutezile’nin öne sürdüğü gibi, Allah’ın hâdis bir iradesi ve hâdis bir 

ilmi bulunmamaktadır. Buna göre Allah, nesneleri, yani tikelleri, bunların kendileriyle değil, 

kadîm ilmiyle bilmektedir. Başka türlü Allah’ın kendisi ilim olurdu. Kadîm ilimle yaratılması 

bilinmiş âlemin ve içindeki havâdisin ahvaline göre İlâhî ilimde bir değişme meydana gelmez 

mi? Allah’ın bilmesi kişilerin, olayların ve hallerin farklılaşmasına göre edilgen bir şekilde 

cereyan etmediği için, O’nun sonsuz bilmesi her şeyi önceler ve sonradan meydana gelenlerin 

herhangi biri ne O’nun zâtında bir çokluğa ve değişime neden olur, ne de İlâhî ilmin sürekli 

olan halinde bir farklılaşma meydana gelir.880 Cüveynî bir misalle bunu izah etmeye 

çalışmaktadır. Zeyd’in ertesi gün geleceğini bilen kimse, Zeyd gelince, onun gelmesiyle ilgili 

yeni bir ilme muhtaç değildir; çünkü o, Zeyd’in tayin edilen zamanda geleceğini zaten 

bilmekte idi. Allah’ın ilmi de öncesiz bir şekilde zamanla olacakları bildiğinde, sonra da 

zaman içerisinde bu bilinenler meydana geldiğinde O’nun bilgisinden bir değişim meydana 

                                                             
875 Ma’nâ ve ahvâl nazariyelerinin ayrıntılı bir işlenişi için bkz. Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 112-139. Bunun 
yanı sıra ilm-i ilâhî hakkındaki çeşitli kelami görüşleri takip etmek için bkz. Ebü’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem 
İslâm Mezhepleri; çevirenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2005, s. 156-159 ve 
351-356. 
876 el-Eş’arî, İlk Dönem İslâm Mezhepleri, s. 156-159. 
877 el-Eş’arî, a.g.e., s. 351-356. 
878 Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 141 vd. 
879 Dağ, İmâm el-Haremeyn el-Cüveynî’nin Allah ve Âlem Görüşü, s. 193. 
880 Dağ, a.g.e., s. 193. 
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gelmez. Değişen bilgi durumu, arazların sürekleri olmaması hâdisesiyle insanlara has bir bilgi 

durumudur. Burada Allah’ın bilgisindeki değişmezliği akılla izah etmek kolay değildir; fakat 

izahın bazı yerlerinde faraziyelere ihtiyaç duyulmaktadır.881 

Gazzâlî’yi etkileyen Cüveynî izahında ve ondan önce başka kelami ilm-i ilâhî 

tavırlarında ortak olan durum, tıpkı İbn Sînâ’nın da gözettiği gibi, İlâhî zâtın değişime ve 

edilgenliğe kapalı olması, O’nun sonradan olanların ahvaline benzer bir bilme tarzına muhtaç 

olmamasıdır. Cüveynî bu konuda daha kapsamlı bir izah girişiminde bulunmakta ve ahvâl 

yaklaşımının da sınırlarını zorlamaktadır. Fakat İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhî izahıyla ilgili varit 

olabilecek muhtemel kusurlar Cüveynî’nin kelami izahı için de geçerli olmakla beraber, 

filozofun ve kelamcının Tanrı’nın bilgisine dair tahlilleri birbirine benzemektedir. Farklı olan 

nokta, İbn Sînâ’nın ilâhî bilmeyi, Zorunlu Varlık’ın şeylerin varlık sebebi olması bakımından 

önceden ve daimi olarak her şeyi sebepleriyle bilmesi tarzında izah etmeye çalışması ve 

Cüveynî’nin her şeyi yaratan olarak Allah’ın bilmesinin sonradan olanlarla örtüştüğünü ifade 

ederek anlatılmak isteneni dile getirmeye çalışmasıdır. Gazzâlî’nin bu ince fark dışında felsefi 

tahlilde ileri noktalara varan kusurlar bulma arayışı, bu tahlilin talep ettiği burhan 

ayrıcalığından kaynaklanmış olabilir. Bunun dışında Gazzâlî’nin şimdiye kadarki 

nitelemelerinde ve on üçüncü meselenin başlığının muhtevasında isabetli olmadığını teslim 

etmek gerekmektedir. 

İbn Sînâ, İslâm kelamcılarıyla benzer hassasiyetleri gözeterek, Cüveynî’nin 

görüşleriyle ilgili yer verdiğimiz hususları, Tanrı’nın kusursuzluğuna ve değişmezliğine zarar 

vermeyecek şekilde kabul etmekte, buna ek olarak ilmi ilâhînin bu kusursuz üstünlüğünü akli 

bir yolla açıklamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de birinci meselede tek bir çeşit zaman 

görüşünden, Aristoteles’in zaman görüşünden faydalandığı gibi, burada yine aynı zaman 

tanımından faydalanmaktadır. Niteliksel, niceliksel, mekânsal ve tutumsal tüm değişimlerin 

birer hareket olarak kavranıldığı bu görüşte,882 zaman, hareketlerin, öncelik sonralık ilişkisine 

göre sıralandığı ve anlamlandırıldığı bir ölçü veya kavram olarak kabul edilmektedir.883 Bu 

görüşe göre, zamanın varlığı tamamen kurgusal ve kavramsal olduğu gibi, değişmeye açık 

olanlar, Tanrı dışındaki bütün nesneleri kuşatacak şekilde en üst ve geniş kavramsal kategori 

olan varlığın884 içerisindeki bu kavramsal varlığın, yani dolaylı bir kavrayışla zaman 

                                                             
881 Dağ, a.g.e., s. 193-194. 
882 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Fizik I, s. 115-121. 
883 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 198-204. 
884 Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 132. 
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boyutunun içerisinde bulunurlar. Zaman boyutunun dışarısındaki bir varlık için, konumuzla 

ilgili olarak Tanrı için, çünkü Tanrı değişimden ve hareketten uzaktır, zaman içerisindeki 

varlıklarla olan ilişkinin varlıkbilimsel niteliği, zamansallık değil varlıksallık olacaktır. Yani 

zaman boyutu içerisindeki nesnelerle Allah arasındaki ilişki, zaman esasına göre değil, ancak 

varlık esasına göre belirlenecektir. Öte yandan zaman boyutunun dışındaki bir varlık için 

bütün zamanlar, varlıksal olarak eşanlı algılanılmakta veya bilinmektedir. Çünkü Tanrı’nın 

zamanlara göre varlıkbilimsel konumu daima aynıdır ve bir anlamda Tanrı’ya göre bütün 

zamanlar aynı varlıksal anda gerçekleşmektedir.885 Durum böyle olunca varlıksal olarak 

Tanrı, bütün zamanların eşvarlık-anlı (zaman-dışı) yaşandığı bir varlıksal anın sahibi olarak, 

bilgisi, iradesi ve kudreti zâtıyla bir olacak şekilde, her şeyi bir defada bilir, ister ve eyler. 

Aşağıdaki şekilde, şekil-1’de somutlaştırıldığı gibi, Tanrı için her şey âdeta olmuş ve bitmiş, 

oluyor ve bitiyor, olacak ve bitecek gibidir. Yani böylelikle Tanrı, Seyyid Hüseyin Nasr’ın 

deyişiyle, “‘başlangıçta’ kozmik gerçekliğin kaynağıydı ve bu ezelî, ‘şimdi’de her şeyin 

aslıdır – her zaman var olan ve asla var olmamış olan şu anda, ‘başlangıç’ta hep-tekrarlanan 

‘şimdi’.886 Seyyid Hüseyin Nasr’ın bu açıklama tarzı, İbn Sînâ’nın görüşünün, hem 

yaratmayla, hem bilebilmeyle hem de her an oluşa müdahalede bulunmayla kendini gösteren 

Tanrısal kusursuzluğun, Tanrı’nın tümel bir tarzda bilmesinin nasıllığıyla beraber ilâhî 

kaderin veya takdirin nasıl olduğunu da anlamamıza olanak vermektedir. Çünkü sözgelimi 

Ehlisünnet kelamcısı İmâm Ebû Mansûr Mâturîdî, ‘Allah’ın olacak şeyleri önceden bilmesine 

uygun olarak şeylerin meydana gelmesi’ anlamında kısaca özetlenebilecek kaza-kader 

meselesini, Allah’ın ilim sıfatıyla ilişkilendirerek ele almaktadır.887 Buna göre zaman ve 

mekân kavramlarında günümüzde kabul edilen görecelilik, İmâm Mâturîdî’nin kaza ve kaderi 

temellendirmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ebû Mansûr Mâturîdî’ye göre, Allah katında 

zaman ve mekândan söz edilemediği gibi, ilâhî bilmede, bütün zamanlar eşittir.888 İbn 

Sînâ’nın görüşünde bu durum, yukarıda anlatıldığı ve aşağıdaki şekilde rahatlıkla 

görülebildiği gibi, olabildiğince az kusurla akli bir izaha tabi tutulmakta ve oluşların zamana 

göreliliğinden bağımsız bir ilâhî bilmeden söz edilmektedir. 

                     
                                                             
885 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 166. Bu konuda anlaşılabilir bir açıklama için bkz. İlhan Kutluer, İbn Sînâ 
Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 163-164. 
886 Seyyid Hüseyin Nasr, Bilgi ve Kutsal; çeviren. Yusuf Yazar, İstanbul: İz Yayıncılık, 2. Baskı, 2001, s. 13. 
887 Bkz. Şerafettin Gölcük, Süleyman Toprak, Kelam Tarih-Ekoller-Problemler, Konya: Tekin Kitabevi, 5. 
Baskı, 2001, s. 288. 
888 Bkz. Gölcük, Toprak, a.g.e., s. 288-289.  
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Şekil 1- Tanrı’nın zamansal boyutun içerisindeki varlıksal oluşumlarla ilişkisi zamansal değil varlıksaldır.889 

 

Şekil 1’i anlamlandırmak üzere, yukarıdan beri anlatılan zamanı, varlıksal kategorinin 

içerisinde bulunan dairesel bir boyut olarak düşünelim ve Tanrı’nın zaman boyutunun 

dışarısında olduğunu bilelim. Zaman dairesinin içerisindeki x1 sözgelimi erkek insan olan 

Ahmet’in doğumu, x2 Ahmet’in eğitim öğretim hayatını tamamlaması, x3 Ahmet’in büyük 

bir düşünür olarak ünlenmesi ve x4 Ahmet’in ölümü olarak varsayıldığında, zamansal 

dairenin içerisindeki bir özbilinç (nefs) için sabit bir zamansal an olarak alınan herhangi bir 

vakte göre, şimdi, geçmiş ve gelecek olan bu dört olgusal durumla Tanrı arasındaki ilişkinin 

zamansal değil, zaman dairesiyle dışarısı arasındaki tek ilişkisel ölçüt olan varlıksala göre 

belirlendiğini ve Tanrı’nın varlıkbilimsel konumlanması açısından bütün olgusal verilerin, 

eşvarlık anlı bilindiğini görürüz. İşte bu durum, İbn Sînâ’nın görüşünün betimlediği ve bir 

anlamda Seyyid Hüseyin Nasr’ın dolaylı olarak işaret ettiği, “‘başlangıç’ta hep tekrarlanan 

‘şimdi’” olarak tümel bilme tarzıdır. İbn Sînâ, tikellerin tümel bir yolla bilindiğine dair ilâhî 

bilgi anlayışında böylece hem ilmi ilâhîyi hem de dolaylı olarak İslâm’daki kaza ve kader 

inancını akli bir yolla temellendirmiş bulunmaktadır. Belki bundan sonra tartışılması gereken 

nokta, bu İbn Sînâ’ya ait “‘başlangıç’ta hep tekrarlanan ‘şimdi’nin”, bütün olgusal durumları, 

herhangi bir tikel olgu dışarıda bırakılmaksızın kuşatacak şekilde nasıl anlaşılabileceğidir. 

Yani sözgelimi “29 Mayıs 1453 tarihli İstanbul’un fethi olayı, başlangıçtan beri sürekli tekrar 

                                                             
889 Benzer bir tabloyu Fehrullah Terkan’ın İbn Sînâ’da ilm-i ilâhîye dair incelemesinde de görmekteyiz. Bkz. 
Fehrullah Terkan, ‘İbn Sînâ, Zorunlu Varlık’ın Cüz’iyyâtı Bildiğini Tutarlı Olarak İddia Edebilir mi?’, Uluslar 
arası İbn Sînâ Sempozyumu Bildiriler I içinde, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 
2008, s. 355. Fakat buradaki görsel temsilde ‘zaman içi’ ve ‘zaman dışı’ içerimlerini aynı sınırların kuşatmakta 
oluşu ve söz konusu kuşatıcı sınırların birer varlık sınırsızlığı olarak verilememesi, İbn Sînâ’yı anlamayı 
zorlaştırmaktadır. Çünkü Terkan’ın görsel temsilinde Tanrı bir yere aitmiş ve zamanın içi de O’nun bütünü 
tarafından kuşatılmıyormuş gibi bir izlenim edinilmektedir.  
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tekrar yaşanmakta mıdır, yaşanmamakta mıdır?” şeklinde dile getirilebilecek birçok sorunun 

cevabı, İbn Sînâ’nın tümel bilgi görüşünün dolayımında oldukça anlamlı olacaktır. Oysa 

Gazzâlî, buna benzer noktalara yoğunlaşmak yerine yine İbn Sînâ’nın aslında Tanrı’nın 

tikelleri bilemediğini göstermiş olduğunu, aksini ispat edememiş olduğunu söyleyerek, İbn 

Sînâ’nın görüşünü çürütme üzerinde yoğunlaşmaktadır. Nitekim Gazzâlî’nin aksine İranlı 

filozof Molla Sadra, İbn Sînâ’nın varlık, zaman ve ilmi ilâhînin tümelliği konusundaki 

izahlarına yoğunlaşacaktır.890 İbn Sînâ’nın görüşünün mana tazammunu olarak, çağdaş fizikçi 

David Deutsch’un ‘birbirine paralel dünyalar’ yaklaşımını çağrıştırması da salt bir rastlantı 

olmasa gerektir. Bu fizikçiye göre birden çok ve birbirine paralel, yani eşvarlık anlı mekânlar 

ve zamanlardan söz etmek gerekmektedir.891 Öyle görünüyor ki, bütün bunlar göz önünde 

bulundurulduğunda, yukarıda Tanrı’nın bilgisine ilişkin tahlilleri aktarılan İbn Sînâ’nın 

izahlarını anlamak için uygun bir bağlam bulunabilecektir. Artık bu ayrıntılı tahlilden sonra 

tekrar on üçüncü meselenin muhtevasına dönebilir ve Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhî 

izahlarına yönelttiği ilk eleştirilere yer verebiliriz. Gazzâlî söz konusu eleştirilerinde bir 

taraftan İbn Sînâ’nın tahlillerini gözeten bir izah sunmakta, diğer taraftan bu filozofun 

izahındaki açmazları yakalamaya çalışmaktadır. 

Gazzâlî’ye göre İbn Sînâ’nın ve onun görüşünü sahiplenen felsefi çevrenin Tanrı’nın 

bilgisi hakkındaki tahliline iki yönden karşı çıkmak mümkündür. Bunlardan ilkine göre, 

Allah, muayyen bir vakitte güneşin tutulacağını önceden bilmekte ve bu bilgi tutulmanın her 

anı için değişmeyen bir şekilde tanıklık etmektedir. Allah’ın tutulma hâdisesine dair bilgisi, 

tutulma gerçekleşmeden önce onun meydana geleceğine dair bir bilgi olup, hem gerçekleşme 

sırasında gerçekleşmekte olanın, hem de gerçekleşme bittikten sonra bitmiş olanın bilgisiyle 

aynıdır. Zamana yönelik gerçekleşme farklılıkları, ilişkilerden kaynaklanmakta olup bilginin 

kendisinde bir başkalaşmayı gerektirmediği gibi, bilenin zâtında da başkalaşmayı 

gerektirmez. Bunun gerekçesi, farklılıkların ilişki düzeyinde kalmasındandır. Nitekim bir kişi, 

bir insanın sağındayken önüne, sonra da soluna geçebilir. Burada art arda değişen ilişkiler söz 

konusu olsa da merkezdeki insanın zâtında bir değişme meydana gelmemektedir. Filozoflar 

Allah’ın ilminin de böyle anlaşılması gerektiğini düşünen birine hangi gerekçeyle karşı 

çıkabilirler? Müslümanların inandığı doğru görüşü kabul eden topluluk, Allah’ın ezelde, 

ebedde ve hâlihazırda varlığı bir tek bilgiyle bildiğini kabul etmektedirler. Bu görüşle 
                                                             
890 Bkz. Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi, c. I, s. 438-450 ve a.mlf., İslâm Felsefesi Tarihi cilt 2; çeviren: Ahmet 
Arslan, İstanbul: İletişim Yayınları, 3. Baskı, 2004, s. 143-147.   
891 Bkz. Kocabaş, Fizik ve Gerçeklik, s. 31-38. 
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felâsifenin, İlâhî zâtta değişimi reddeden felsefi ilkeleri arasında da bir örtüşme 

bulunmaktadır. Buna göre filozofların bu izahı kabul etmelerine engel olan nedir? Onlar, şu 

andaki oluşa, bitişe ve ondan sonrasına dair bilgilerin İlâhî zâtta da zorunlu olarak bir 

değişimi gerektireceğini öne sürüyorlar. Bunu neye dayanarak biliyorlar? Mesela Allah bir 

insanda yarın güneş doğarken Zeyd’in geleceğine dair bir bilgi yaratsa, başka bir bilgi ve 

bunu unutmayı yaratmayıp o bilgiyi devam ettirse, bu insan, önceki bilgiyle, güneş doğarken 

Zeyd’in geldiğini, güneş doğduktan sonra da onun daha önce gelmiş bulunduğunu bilir. Bu 

bilgi tek bir bilgi olup, geçmiş, şimdi ve geleceği kapsamaya yetecektir. Bu izah, İbn Sînâ’nın 

ve onunla aynı fikirde olanların izahından daha yeterli bir izahtır. Filozofların, muayyen bir 

nesneyle olan ilişki, bilginin hüviyeti mesabesindedir; ilişki değişince bu ilişkiye konu olan 

nesnenin de değişmesi gerekecektir, birbirinin peşi sıra farklılıkların hudûsa gelmesi değişimi 

meydana getirir şeklindeki iddialarına gelince, onların bu iddianın bilincinde olarak, 

kendilerinden önce gelen filozoflar gibi ilâhî bilgiyi İlâhî zâtın bilinmesiyle sınırlandırmaları 

ve böylece Allah’ı tüm değişimlerden korumaları daha isabetli olmaz mıydı? Burada mantıki 

bir tutarsızlık bulunmaktadır. Çünkü Allah, mutlak insanı, mutlak hayvanı, mutlak cansızı, 

bunun gibi sayıca sonsuz, birçok cinsi, türü ve külli niteliği bilince O’nun zâtında bir çokluk 

meydana gelmeyecek midir? İlginç bir şekilde bu filozoflar, farklı cins ve türlere ilişkin 

birçok bilginin birliğini imkânsız görmedikleri halde durumları geçmiş, şimdi ve gelecek diye 

bölünebilen tek bir şeye ilişkin bilginin birliğini imkânsız görmektedirler. Oysa birbirinden 

ayrı ve uzak olan cins ve türler arasındaki fark, zaman cihetinden bölünebilen bir tek şeyin 

ahvali arasındaki farktan daha belirgindir. Bu durum, onlar hakkında çokluk ve farklılık 

gerektirmediği halde bu bir tek şey hakkında nasıl gerektirebiliyor? Beyazı bilmek siyahı 

bilmenin yerini, canlıyı bilmek cansızı bilmenin yerini tutmadığı halde bu farklılıklar tek bir 

bilgide toplanabiliyor; ama bir kişinin zamanlara bölünen farklılıkları tek bir bilgide 

toplanamıyor. Zaman açısından varit olan farklılık, cins ve türlerin farklılıklarına göre daha 

kolay izah edilebilir bir fark olup, bunun bir tek anda bilinmesi mümkün olduğuna göre, İlâhî 

zâtın tüm zamanları bilmesi; ama zâtta bir değişikliğin varit olmaması mümkündür. Aksi 

takdirde cins ve türlerin bilgisi, zâtta bir değişim meydana getirmek bakımından daha yakın 

bir nedendir. Filozofların görüşüne yönelik ikinci itiraza gelince, onların ilkesi bakımından 

İlâhî zâtta bir değişim meydana gelse bile O’nun cüz’î olayları bilmesine engel olan nedir? Bu 

tür bir değişimin Allah hakkında imkânsız olduğunu neden kabul etmiyorlar? Nitekim 

Mutezile’den Cehm b. Safvân ve Kerrâmiyye’ye bağlı olanlar, Allah’ın ilminin sonradan 
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olanların mahalli olduğunu kabul etmektedirler. Ehlisünnet onların bu görüşünü kabul 

etmemekle birlikte, onların bu görüşünün anlamı, Allah’ın insanlar gibi bildiği değildir. Bu 

durumda O’nun bilgisinin değişime mahal olması halinde insanların bilgisi gibi olacağını 

nereden biliyorlar? Ayrıca felâsifeye göre âlem kadîmdir ve bu kadîm varlığın değişen bir 

mevcut olduğu farz edilmektedir, diğer bir kadîm olan Allah’ın da aynı tarzda değişebileceği 

neden düşünülmemektedir? Bunlar, filozofların kusurlarının ve tutarsızlıklarının bulunduğu 

noktalardır.892 

Gazzâlî’nin bu itirazları, onun tarafından belirtildiği gibi, temelde iki noktada 

somutlaşmaktadır: Birincisi, değişen şeylere ilişkin var olan veya İbn Sînâ’nın öne sürdüğü 

şekliyle değişen nesnelere ilişkin İlâhî bilginin, değişen şeyleri, onlar değişiyorlarken 

algılayabilmesinin, mümkün bir açıklamanın olabileceğine ilişkin kelami ısrardır. İkincisi de, 

ilâhi bilginin tümelliğinin muhtevasında kavranmış farklılıkların, Tanrı açısından, kendisinde 

farklılıklar olarak kavramsallaştırılmasına hangi akli zorunluluğun engel olduğuna dair 

itirazdır. Gazzâlî, aslında her iki eleştirisinde de isabetlidir. Çünkü tabiatın mantıki 

içeriğindeki mümkün veya zorunlu kavramsal ilişkilendirmelerin, kusursuz Tanrı anlayışına 

da dayatılması, akıl için mümkün tek yol olmamalıdır. Fakat İbn Sînâ’nın kabul ettirmek 

kaygısında olduğu şey de zaten burada önemli olmaktadır. Zira İbn Sînâ’ya göre biz en 

nihayetinde, bir önceki bölümde de değinildiği üzere, aslında hiçbir varlığın kendinde 

hakikatini kavrayabilecek bir durumda değiliz.893 Fakat hayatı kolaylaştırmak için, 

doğallardan başlamak üzere bağımsız kendiliklerden soyutlanmış zihinsel tasarımların, 

kavramsal ilişkilendirmelerle bir şekilde bilgiyi var kılmalarına gereksinim duymaktayız.894 

Bilginin var kılınmasındaki bu fikri istikametin veya yöntembilimsel gereksinimin işlevselci 

vizyonunun öznelliği, İbn Sînâ sisteminde, bilginin var edicisinin aslında faal akıl olduğunun 

söylenilmesiyle aşılmaya çalışılmış bulunmaktadır.895 Çünkü faal akıl, bizim tikel 

duyumlarımızın zihinlerimizde genelleştirilerek tümel bilgiler haline gelmelerinin doğrudan 

etkileyicisi konumundadır ve faal aklın feyezanı dışında aklın, bütün bunları yapabilmesine 

bir yol bulunmamaktadır.896 İbn Sînâ metafiziğindeki faal aklın, İslâmi dinsel terminolojide 

                                                             
892 Gazzâlî, FT (TF), s. 139-141. 
893 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 105-107, madde 22. 
894 Bkz. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşâsı, s.  134-144, özellikle s. 140 
895 Bkz. Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, s. 173. 
896 Bkz. Türker, a.g.e., s. 173. 
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dört büyük melekten Cebrâil’e denk geldiğini anımsadığımızda,897 bu görüşün kuşatıcı bir 

görüş olduğu daha iyi anlaşılabilir. Böylece İbn Sînâ sisteminde, Tanrı’nın kusursuzluğuna 

ilişkin bilgilerimizin, neden doğal olanların mantıksallaştırılmış içerikleri üzerinden 

temellendirildiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü İlâhîye ilişkin de bir bilgimizin olması 

gerekmektedir ve bunun tek yolu budur. Şimdi Gazzâlî’nin yukarıdaki eleştirilerinde dile 

getirmeye çalıştığı şeyin, yani akıl için daima sadece bir yolun bulunmadığına ilişkin itirazın, 

on üçüncü meselede her zaman bir haklılık payı olacaktır. Ne var ki, bu haklılık, İbn Sînâ’nın 

ilm-i ilâhî görüşünün kesinlikle yanlış olduğunu gösteremeyeceği gibi, bu şekilde onu 

çürütmüş de olmaz. Yine de Gazzâlî’nin burada, Tanrı’nın sadece başlangıçsız ve hep 

tekrarlanan bir şimdilikle her şeyi biliyor olduğu kabulünü, biraz da zamana göreli olarak 

ortaya çıkan bir ilâhî bilgi anlayışıyla karıştırmak istediği görülüyor ve bu da yersiz değildir. 

Çünkü sözgelimi Kur’ân-ı Kerîm vahyi, her ne kadar başkalaşmayan bir âlemden gelse de, 

başkalaşan bir âleme göreli olarak gelmiştir ve on üçüncü meselenin muhtevasında bulunduğu 

üzere,898 Hz. Muhammed (S)’in Peygamber oluşunun sağladığı tecrübi muhtevalarda, 

başlangıçsız bir şimdilikle tekrarlanan ilâhî takdirin yanında insanların bağımsız 

tasarruflarının da bu görelilikte bir payları bulunmalı ve Tanrı da bu payı, hudûsa geldiği anda 

bilebilmelidir. İşte bu konuda, Fehrullah Terkan’ın da belirttiği şekilde, İbn Sînâ yeterince 

kusursuz bir açıklama ortaya koyabilmiş değildir.899 Gazzâlî’nin eleştirisinin bu yönündeki 

haklılık nispeti belirgindir. İlhan Kutluer’in de belirttiği gibi, Gazzâlî’nin elimizdeki bu 

eleştirilerinden sonra bizim de yapmamız gereken, İbn Sînâ’nın sistemindeki bu kusurun nasıl 

giderilebileceğine ilişkin bir açıklama arayışına girişmektir, yoksa İbn Sînâ’nın görüşünün, 

Tanrı’nın tikelleri bilemediğini dile getiren bir görüş olduğu kanısına varmak değildir.900 

Böylece yine Gazzâlî’nin İbn Sînâ’nın görüşünü neden daha iyi bir noktaya taşımak için 

kullanmadığını sorgulamak durumunda olacağız. Fakat tam da burada belirtmek gerekir ki, on 

ikinci paragraftan itibaren ortaya çıkan kelamcı itirazların dayandığı yer aslında yine İbn 

Sînâ’nın görüşleridir. Sözgelimi Tanrı’nın zamana göreli bilgisinin de, zihnin sağ ve soldakini 
                                                             
897 Bkz. Mohammed Noor Nabi, ‘Plotinus ve İbn Sînâ’nın Felsefi Sistemlerinde Sudur Nazariyesi’; çevirenler: 
Osman Elmalı, H. Ömer özden, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Erzurum 2010, s. 225. 
898 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 136-137. 
899Bkz. Terkan, ‘İbn Sînâ, Zorunlu Varlık’ın Cüz’iyyâtı Bildiğini Tutarlı Olarak İddia Edebilir mi?’, Uluslar 
arası İbn Sînâ Sempozyumu Bildiriler I içinde, s. 354-356. Buradaki eleştirisinde Fehrullah Terkan’ın bizim daha 
aşağıda değineceğimiz ‘dua değinileri’ gibi bazı noktalarda İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhî yorumlarını göz ardı etmiş 
olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu durum, söz konusu araştırmacının İbn Sînâ’nın kavrayışı konusunda 
görece eksik bir saptamada bulunmasına yol açmıştır. Çünkü İbn Sînâ ilm-i ilâhî görüşünün muhtemel 
eksikliklerinin gayet farkındadır ve bunu, dua örneğinde olduğu gibi, her bir dünyevi olgusal içerik bağlamında 
aşmayı denemektedir. Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 450-451, madde 731. 
900 Bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 158-159, özellikle 49. dipnot. 
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algılaması üzerinden temellendirilmeye çalışılmasını bundan başka bir gerekçeyle açıklamak 

güç görünmektedir. Ne var ki, Tehâfüt yazarı burada İbn Sînâ’nın tahlillerini çürütmeye 

şartlandığı için, yazarın metin içerisindeki konumu da buna göre olgusallaşmaktadır. 

İbn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisine dair tahlilleriyle Gazzâlî’nin bu tahlilleri aktarma 

muhtevasından ve bunlara yönelttiği kelami itirazlardan anlaşılabildiği kadarıyla iki tarafın 

izahlarında da bir takım mantıki açmazlar bulunmaktadır. Gazzâlî, İslâm coğrafyasındaki 

filozofların İlâhî bilgiye ilişkin yaklaşımlarını İslâm itikadına yabancı bir tecrübe olarak 

nitelendirmiş olsa da, İbn Sînâ’nın görüşlerinin aslında İslâm kelamcılarının nazari eksiklerini 

kapatacak şekilde bir muhtevaya sahip olduğunu görmekteyiz. İbn Sînâ’nın Aristoteles ve 

Fârâbî’den farklılaşmasında İslâm kelamı ne kadar etkiliyse, aynı şekilde Gazzâlî’nin bu 

filozofun tahlillerine yaptığı itirazlarda da İbn Sînâ’nın görüşleri etkilidir. Nitekim yukarıda 

Cüveynî’nin kelami görüşleriyle İbn Sînâ’nın felsefi görüşleri arasındaki yakınlığa temas 

edilmişti. Bu durum, İslâm düşüncesinde aslında doğrusal seyreden bir evrimin olduğunu, 

burada kelamla felsefenin birbirinden müstağni kalmadığını da göstermektedir. Burada 

Gazzâlî’nin on üçüncü meselenin muhtevasında vaz ettiği İslâm itikadından kopuk felsefi 

bağlam iddiasının yeterince gerçeği yansıtmadığını belirtmek gerekmektedir. 

Gazzâlî, İbn Sînâ’dan aktardığı felsefi muhtevaya gerekli itirazlarını yönelttikten sonra 

bu defa bir karşı itiraza yer vermektedir. Buna göre felâsife şöyle bir itirazda bulunabilir: 

Felsefi ilm-i ilâhî görüşüne karşı geliştirilmiş bu argüman içerisinde yer alan ve Allah’ın 

sonradan olanlara dair cüz’î ilminin O’nun zâtında bir değişime yol açmayabileceğini içeren 

kelami itiraz kabul edilemez. Çünkü böyle bir ilim ya Allah tarafından veya başkası 

tarafından ihdâs edilmiş olmalıdır. Kendi zâtı tarafından ihdâs edilmiş olması muhaldir. 

Çünkü felsefi olarak hâdisin kadîm olandan sudur edemeyeceği, bunun kadîmi fâil değilken 

fâil haline getireceği ve bu şekilde İlâhî olanda bir değişimin hudûsa geleceği belirtilmişti. 

İkinci ihtimalde Allah’ın başkasına göre edilgen olması söz konusu olacağı için bu da kabul 

edilemez. O’nun zâtından daha üstün hangi mevcudun varlığı, İlâhî zâtta bir değişim meydana 

getirebilir?901  

Gazzâlî’nin felâsife adına geliştirdiği bu itiraz yerindedir. Felsefi itirazın 

muhtevasında, Gazzâlî’nin itiraz ettiği orta terime bir atıf bulunmaktadır. Bu orta terim, 

Allah’ın sonradan olanları onların oluş keyfiyetlerine bağlı kalarak bildiği takdirde 
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değişimden uzak kalamayacağıdır. Bu orta terim, on üçüncü meselenin tekrar âlemin kıdemi 

meselesiyle buluştuğu yerdir. Bundan önceki bölümde etraflıca tahlil edilen sorun, kadîm 

olandan hâdis olanın sadır olmasının O’nun zâtında bir değişime yol açıp açmayacağıydı. İbn 

Sînâ cihetinden bakıldığında böyle bir felsefi itirazın geliştirilmesi mümkündür. Çünkü 

Gazzâlî’nin itiraz ettiği ve çürütmeye çalıştığı noktalar, birer ilke olarak kabul edilmiş 

noktalardır. Bunlar aynı zamanda ilmi mümkün kılan felsefi temellerdir. Burada insanların 

şahit oldukları fizik dünyanın kabullerinden hareket edilmektedir; fakat bunun dışında hareket 

edilebilecek bir merkez bulunmamaktadır. Bu nokta yeterince anlaşılamadığında sudur 

nazariyesinin mantığı da hiçbir şekilde doğru anlaşılmış olmayacaktır.902 Ne var ki, buradaki 

felsefi itiraz Gazzâlî’nin önceki kelami itirazına yeterli bir cevap değildir. İlâhî zâtın oluşlara 

bağlı kaldığı takdirde mutlaka değişeceği ilkesi bir faraziyedir ve ispata ihtiyaç duymaktadır. 

Felsefi itiraz böyle bir ispattan bahsetmek yerine muarızının mantıki açmazını bulmaya 

çalışmakta ve meseleyi tekrar âlemin kıdemi meselesine getirmektedir. Burada Gazzâlî’nin de 

okura veya araştırmacıya vermek istediği mesaj muhtemelen budur. Yani felâsifenin kendi 

sistemlerini burhânî bulmalarına karşın, tıkandıkları noktalar varittir ve ancak akli zorlamaları 

muarızları aleyhine kullanarak söz konusu hususlarla ilgili tartışmalardan kaçabileceklerini 

düşünmektedirler.903 Tehâfütü’l-Felâsife bunu her meselenin muhtevasında ve sıkça 

yapmaktadır. İki taraf açısından bakıldığında bu yapılan isabetli bir tasarruftur ve gerçekten 

de araştırmacıları etkilemektedir. Böylece Gazzâlî her yerde felsefi muarızlarının en önemli 

mantıki açmazlarını bulmaya çabalamaktadır. Aynı durum, yukarıda aktarılan felsefi itiraza 

verdiği cevapta da söz konusudur. Fakat Gazzâlî’nin de muarızlarında görülene benzer akli 

zorlamalara giriştiğini belirtmek yerinde olacaktır. 

Gazzâlî’nin verdiği uzun cevaba göre, ne Allah’ın sonradan olanları bilirken 

değişmemesi, ne de O’nun zâtının hâdislere göre edilgen olması muhaldir ve bunlar İlâhî zâtta 

herhangi bir kusurun vehmedilmesine yol açmaz. Öncelikle kadîm olandan hâdis olanın sudur 

etmesinin muhal bulunması âlemin kıdemi meselesinde tahlil edilmiş ve çürütülmüştü. 

Filozoflar, hâdislerden sadece ilkinin İlâhî zâttan sudur etmesini muhal kabul etmektedir. 

Eğer durum gerçekten böyleyse, muhdes olanların herhangi bir tarzda ilk sebepleri 

bulunamayacaktır. Çünkü tüm oluşlar nefsi kadîm olan bir dairesel harekette son bulmakta ve 

feleğin nefsi olarak kabul edilen bir kadîmden hâdislerin suduru imkânsız görülmemektedir. 

                                                             
902 Bkz. Mohammad Noor Nabi, ‘Plotinus ve İbn Sînâ’nın Felsefi Sistemlerinde Sudur Nazariyesi’, s. 221 vd. 
903 Gazzâlî, FT (TF), s. 22. 



 

 

262

Sürekli yenilenen feleki hareketlerden sonra kadîmden hâdisin sudur etmeyeceği ilkesi 

herhangi bir şekilde savunulamayacaktır. Sudur nazariyesinde sürekli tekrarlanan aynı 

hareketlerle hâdislerin hudûsa geldikleri kabul edilmekte ve felâsife bunu reddetmemektedir. 

Kadîm olandan ona benzemeyen şeyler sadır olmakta, buna rağmen hala kadîmden hâdisin 

çıkmayacağı savunulmaktadır. Bu tarzdaki bir izahla varlığın hudûsa gelişi kabul 

edilebiliyorsa, İlâhî zâtın bilmesinin de aynı tarzda meydana gelebileceği ve O’nda bir 

değişimin olmayacağı neden kabul edilmiyor? İkinci bir hal olarak Allah’ın sonradan 

olanlardan sadır olan bir ilme sahip olması da felsefi bakımdan muhal sayılmamalıdır. Burada 

üç durum bulunmaktadır: Birincisi, İlâhî zâtta hudusa gelecek bir değişimdir. Bunun bir kusur 

olmayacağı onların ilkelerine göre izah edilmiştir. İkincisi, başka bir mevcudun Tanrı’da bir 

değişime neden olmasıdır. Onlara göre gözde meydana gelen görüntünün nedeni, nesnenin 

görüntüsünün saydam hava aracılığıyla göze gelmesidir. Görmenin manası budur ve bu 

durum gözden bir şey eksiltmez. İlâhî zâtın bilmesi hâdisesi de böyle kabul edilemez mi? 

Çünkü İlâhî zâtın bilgiyi almaya hazır olduğu kabul edilebilir. Zorunlu Varlık’ın böyle bir 

vasfı taşıyamayacağı itirazında bulunulursa, Zorunlu Varlık kavramının, sebepler silsilesini 

nihayete erdirmek dışında hangi işe yaradığı ve nasıl kanıtlandığı önce izah edilmelidir. 

Çünkü kadîm olanın değişimden uzak olmadığı feleki nefis itibariyle zaten kanıtlanmıştır. 

İlâhî zâtta böyle meydana gelecek bir değişim de felsefi olarak kabul edilmelidir. Üçüncü 

durumda ise, kadîmin başkası nedeniyle değişmesinden söz edilebilir. Bu durum da, O’nun 

bir başkasını emri altına almasına ve bu başkasının O’na boyun eğmesine benzemektedir. O 

halde bu da imkânsız değildir. Buna göre filozoflar hangi iddiayı hangi kanıta 

dayandırmaktadırlar?904 

Gazzâlî’nin itiraz sadedindeki uzun cevabına göre, vasıtalar kanalıyla olsa bile İlâhî 

zâtta ilmin meydana gelmesi muhal değildir ve bu durum felasifenin ilkelerine de aykırı 

bulunmamalıdır. Çünkü hâdis olanların tamamının vücuda gelmelerinin sebebi İlâhî zâttır ve 

sonra da bu hâdislerin oluşunun, İlâhî zâtın onlar hakkındaki bilgisinin nedeni olmasında nasıl 

bir sakınca bulunabilir? Başkasının O’na boyun eğmesinin ilâhî ilme benzemediği itirazında 

bulunulursa, önce Allah’tan sadır olan mevcutların neden irade ile değil de tabii bir 

zorunluluk ile hudusa geldikleri izah edilmelidir. Çünkü felâsifeye göre bu tabii zorunluluğa 

uymak dışında İlâhî zâtın bir kudreti bulunmamaktadır. Sudurdaki kavrayış, bir tür boyun 

eğdirmeye benzemekte, bu benzeyiş de Tanrı’nın bilgisi meselesine taşınmaktadır. Bu 
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durumda da felâsife, sudur nazariyesinde bir zorunluluğun bulunmadığı ve İlâhî zâtın 

yetkinliğinin, O’nun her mevcudun kaynağı olmasında aranabileceğini söyleyerek bir itirazda 

bulunabilir. Onların bilmeleri gerekir ki, Tanrı’nın hâdisi bilmesi, onlara boyun eğme 

değildir; zira O’nun her şeyi bilmesi de O’nun yetkinliğidir. İnsanların bilmesi bir yetkinlik 

iken, Tanrı’nın her şeyi bilmesi neden bir yetkinlik olarak kabul edilmesin? O halde Allah’ın 

bilgisinin de bilmemesine üstün sayılması ve her şeyi bildiğinin açıkça dile getirilmesi daha 

doğru olmaz mı?905 

Gazzâlî’nin son felsefi itiraza yönelik uzun cevabı üç temel noktada kendini 

göstermektedir: Birincisi, varlığı başlangıçsız (kadîm) olan Tanrı’dan hâdis olanların 

sudurunun muhal olmasına karşın, yine mevcudiyeti başlangıçsız olan gökküresinin (felek) 

nefsinden sonradan olanların sudurunun zorunlu olmasıyla ortaya çıkan mantıki 

uyumsuzluktur. Burada kadîmlerdeki tasarruf farklılaşmasının keyfiyeti sorunlaştırılmaktadır. 

İkincisi, İlâhî bilginin, zamansal hâdiseler karşısında edilgen olmasının, gözün görmesi 

hâdisesindekinin aksine neden İlâhî kusursuzluğun hilafına vaz edildiğinin 

sorunlaştırılmasıdır. Çünkü göz görmekle bir şeyini kaybetmemektedir. Allah da edilgen olsa 

bile bilmekle bir şey kaybetmez. Üçüncüsü ise, İlâhî yetkinliğin kusursuzluğuna ilişkin 

kabulün, edilgenlikle beraber düşünülüp düşünülemeyeceğinin sorunlaştırılmasıdır. Çünkü 

İlâhî zât edilgen bir bilgiyle yetkinliğinden bir şey kaybetmeyebilir. Gazzâlî’nin buradaki 

itirazları, Tanrı’nın bilgisi meselesinin bağlamına uygun düşmektedir. Her üç sorun da, 

Tanrı’nın bilgisi tartışmasının esasına dairdir. Bu üç sorunlaştırmayı özel olarak tahlil 

ettiğimizde, Gazzâlî’nin sudur nazariyesinden ve kadîm hâdis münasebetinden söz ederek 

değindiği ilk hususta tartışmaya açık bir ayrıntı bulunduğunu fark etmekteyiz. Bundan önceki 

bölümde birçok defalar belirtildiği üzere, kelami “kadîm” ve “hâdis”in mana muhtevaları ile 

felsefi “kadîm” ve “hâdis”in mana muhtevaları birbirinden farklıdır. İbn Sînâ’ya göre Tanrı, 

hem varlıkta bir illetinin olmaması bakımından kadîmdir, hem de zamanda bir başlangıcının 

bulunmaması bakımından kadîmdir. Gökküresinin nefsi ise, sadece zaman bakımından bir 

başlangıcının bulunmaması bakımından ezelîdir. Bu durumda iki eşit kadîmin ahvâli arasında 

bir farklılaşma veya kadîm-hâdis münasebetleri açısından bir tutarsızlık meydana 

gelmemektedir. Gazzâlî, bu ayrıntıyı göz ardı etmektedir. İkinci sorun bağlamında ise, gözün 

görme örneğindeki durumuyla Tanrı’nın bilme hâdisesindeki durumu birbiriyle 

benzeşmemektedir. Çünkü göz, edilgenliği öngörülmemiş bir varlık değilken İlâhî zâtın 

                                                             
905 Gazzâlî, FT (TF), s. 142-143. 



 

 

264

kusursuzluğu her halükarda gözetilmektedir. Bu noktada Gazzâlî’nin ikinci sorunlaştırmayla 

da felâsifeye isabetli bir itirazda bulunduğu söylenemez. Gazzâlî, üçüncü sorunlaştırma 

muhtevası olan, Tanrı’nın edilgen bir bilmeyle yetkinlikten yoksun kalmasının neyle 

kanıtlanabileceği talebinde ise isabetlidir. Çünkü Tanrı’nın edilgenlikle bilmesinin O’na 

yakışmayacağı ve bunun Zorunlu Varlık tasavvuruyla örtüşmeyeceği itirazı, kanıtlanması 

gerekli bir faraziyeye dayanmaktadır. 

Gazzâlî mevzubahis olan itirazında felekî nefsin ayrıcalıklı konumu üzerine bir 

tahlilde bulunarak, Tanrı’nın kıdemiyle onun kıdemi arasında bir benzerlik kurmaya çalıştı. 

Bu durum İbn Sînâ’nın gökküresiyle ilgili kendi görüşlerine müracaat edilerek daha iyi tahlil 

edilebilir. İbn Sînâ’ya göre, felekî nefis ya tikel bir irade sahibidir, ya da bir tür yetkinliğe 

erişmek için tümel bir iradeye sahiptir. Felekî nefiste bulunan, yüce olana benzemek amacıyla 

tümel bir iradedir.906 Felekî olanlar için benzeşme tek tarzda ve hep aynı değildir; çünkü 

benzenmek istenilen tek değildir. Bu nedenle göksellerdeki benzeşmeler birbirinin aynı 

değildir. Öte yandan göğün hareket ettirmesi sonsuzdur. Çünkü bir kuvve bazen mesela 

çamurdaki kuvvenin hareket ettirmesi gibi sonlu işler üzerine olur bazen de sonsuz işler 

üzerine olur. Göğün hareket ettirmesi ikincisidir.907 Onun cisimsel nefsine ait güç sonlu olsa 

da, Tanrı’yı düşündükçe ondan sonsuz hareket ettirmeler taşar. Onun hareketiyle meydana 

gelenlerin varlığı, göksel kürenin bir amacı değildir. Onun amacı, arzusu yoluyla yüce olan 

Tanrı’ya benzemektir. Fakat O’na benzemek isterken yaptığı hareketlerle daha aşağıda olanlar 

da varlığa gelirler. Felekî nefsin hareketi arzu, irade ve ihtiyarla meydana gelmektedir. Göksel 

olanın bu hareketleri onun ibadeti veya melekî tasarruflarıdır.908 

İbn Sînâ’nın burada aktarılan görüşlerinden anlaşılabildiğine göre, gökküresinin 

mevcudiyetinde bir illet ve gaye bulunmaktadır. Felekî nefsin mevcudiyeti, sahip olduğu illet 

ve gaye bakımından hâdislere benzemekte olup, onun mevcudiyetiyle İlâhî zâtın varlığı 

arasında bir teşbihte bulunmak isabetli görünmemektedir. Bu arada felekî nefislerin 

haraketlerinin farklı farklı oluşları ve genellikle aynı olmayışları sistemde mantıki bir kusurun 

varlığını göstermektedir. Çünkü en yüce varlık tek iken, hep O’nu düşünenlerin 

mevcudiyetlerindeki farklılık yine bir değişimin meydana gelişini akla getirmektedir. Ayrıca 

daha yüce bir iş yaparken, amaçlamadığı bir şeye, başka varlıkların meydana gelişine sebep 

                                                             
906 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 146-147. 
907 İbn Sînâ, a.g.e., s. 147-148. 
908 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 132-134. 
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olan felekî nefsin bu durumu, İlâhî varlık vermenin keyfiyeti cihetinden bir itiraza müncer 

olabilir. Fakat Allah’ın illetli bir varlık olmaması ve herhangi bir amaca sahip olmaması 

gereğiyle birlikte düşünüldüğünde bu durumun yeterli bir itiraz gerekçesi olamayacağı 

anlaşılmaktadır. Bu durumda geriye göksel nefsin sonsuz hareketinin keyfiyeti kalmaktadır. 

Sonsuz hareket manası, sonlu bir varlıkla birlikte düşünüldüğünde mantıki bir takım 

açmazların ortaya çıkacağı bellidir. Ne var ki İbn Sînâ, onda sonsuz bir gücün bulunmayıp 

sadece İlk Mevcud’u idrak edişinde bir sonsuzluğun bulunması nedeniyle hareket ettirmenin 

sonsuz olduğunu söyleyerek burada varit olabilecek muhtemel bir itirazın da önünü 

kapamaktadır. Buna göre, Gazzâlî’nin ilk itiraz muhtevasında iki kadîmin, Tanrı’nın ve 

göksel nefsin hâdislerle olan münasebetlerinde neden birbirlerine benzemediklerine ilişkin 

sorusu felsefi bakımdan mesnetsiz görünmektedir. İkinci itiraz noktası, gözün görünen nesne 

ve saydam havayla münasebetinden ileri gelen görme hâdisesi, gözün bir nesneyle olan 

mevcuiyet ilişkisinde edilgenliğe açık olması nedeniyle bağlayıcı değildir. Fakat Gazzâlî, 

Tanrı’nın edilgenliğinin bir kusur olamayacağını kabul ettiği için bu misal müellif açısından 

bir tutarsızlığa yol açmamaktadır. Üçüncü itirazda sudur nazariyesinde İlâhî varlık verişin 

tabii bir mecburiyetle gerçekleştiğine ilişkin cevap ise, biraz daha tahlil edilmesi gereken bir 

muhteva görünümündedir. 

Öncelikle İbn Sînâ’nın ve felâsifeden diğerlerinin sudur nazariyesi ile Tanrı’yı tabii bir 

mecburiyete hapsedip hapsetmediklerinin anlaşılması gerekmektedir. İlhan Kutluer’in 

belirttiğine göre, İbn Sînâ’nın sudur sisteminde farz ettiği zorunluluk, tabii bir zorunluluk 

olmayıp mantıki bir zorunluluktur. Yani Tanrı, varlık verirken bunu mecbur olduğu için 

yapmamaktadır; ama O, hep varlık verdiği için bizim bunu zorunlu olarak böyle idrak 

etmemiz ve böyle ifade etmemiz gerekmektedir.909 Filozof, sudurun tabii bir yol ile 

olmadığını, onun Tanrı’nın bilgisi ve rızası neticesinde mantıki bir gereklilikle meydana 

geldiğini ifade etmektedir.910 İbn Sînâ, İlâhî zâtta bir ihtiyacın vehmedilmesine ve bir kusura 

yol açacağı endişesiyle ilâhî varlık vermeyi O’nun bir inâyeti olarak anlamaktadır.911 Buna 

göre İbn Sînâ, Allah’ı değil, insan aklını bağlayan bir değerlendirmede bulunmaktadır ve bu 

izah tarzıyla O’nun çaresiz ve mecbur olarak tahayyül edildiğini düşünmek için çok fazla 

gerekçe bulunmamaktadır. Öyle görünüyor ki, Gazzâlî, bu noktayı göz ardı ediyor değildir. 

Çünkü Gazzâlî, sudurdaki zorunluluğun bir mecburiyet olarak değil bir kemal veya yetkinlik 
                                                             
909 Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 191-192.  
910 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 147. 
911 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 145. 
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olarak takdim edildiğini aktarmakta, sonra İlâhî zâtın bilmesinin öncelikli bir yetkinlik 

olduğunu öne sürmektedir.912 Şimdi İbn Sînâ’nın sudur nazariyesinde varlık vermeye mecbur 

ve iradesiz bir Yaratıcı tasavvurunda bulunduğunu söyleyemeyiz. Bu durumda Gazzâlî’nin 

edilgenlikle eksik olmaması gereken bir Tanrı anlayışında kalarak, hala bir orta terim 

talebinde bulunmasını nasıl yorumlamak gerekecektir? Burada Gazzâlî’nin, sonradan olanları 

bilen bir Tanrı’da nasıl bir kusurun meydana geleceğinin izah edilmesi gerektiğine ilişkin orta 

terim talebi isabetlidir. Zaten on üçüncü meselenin en önemli sorunu bu orta terimle ilgilidir. 

Fakat felâsife adına yapılan son itirazda sudurla ilgili bir izahta bulunulmuş ve Gazzâlî’nin 

sudurdan bir misal edinmesinin yanlışlığı ifade edilmiştir. Gazzâlî ise buna verdiği cevapta, 

tartışmanın tekrar âlemin kıdemi meselesine ve Tanrı’nın bilgisi meselesinin başına 

döneceğini bildiği için “bilen bilmeyenden vasıflı ve makbuldür” şeklindeki örtük bir ilkeden 

hareket ederek ilm-i ilâhî tartışmasını bitirmektedir. Gazzâlî’nin itiraz sadedinde zikrettiği 

bazı felsefi misallerde önemli kusurlar varit olmakla beraber bilmede edilgenliğin Tanrı’yı 

nasıl kusurlu kıldığının izah edilmesi konusundaki felsefi talep yerindedir. Gazzâlî, yukarıda 

aktarılan uzun itirazı veya cevabıyla on üçüncü meseleyi sonlandırmaktadır. 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin on üçüncü meselesi, filozofların iddiası olarak tasvir edilen bir 

konunun tartışılmasına, Allah’ın küllileri bilip de cüz’îleri bilmediği tartışmasına ayrıldı. 

Gazzâlî’nin İbn Sînâ’dan aktarımlarını, bu aktarımları yorumlamasını ve tartışmasını tahlil 

etmeye çalışırken bunların filozofun kendi kitaplarındaki asıllarını da göz önünde 

bulundurarak bir mukayese yapmaya çalıştık. Gazzâlî, meseleyi vaz ettikten sonra yorumlama 

ve tartışma muhtevasında, âlemin kıdemi meselesinde olduğu gibi İslâmî düşüncenin 

temsilcisi olarak kelami bakış açısıyla felsefi bakış açısını birbirine karşıt olarak 

konumlandırdı. Bu konumlandırmanın gerekçesi, ilk bölümde tahlil etmeye çalıştığımız üzere 

ancak Gazzâlî’nin kişisel deneyimlerinden elde edilebilir. Bu konumlandırma gereği Gazzâlî, 

muarızları olan felâsifenin ve özel olarak İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhî görüşlerindeki zafiyetleri ve 

mantıki tutarsızlıkları sunmaya çalıştı. Burada İbn Sînâ’dan aktarılan felsefi görüşlerin 

asıllarına uygun olduğu; fakat bunların yorumlanmasında ve tartışılmasında bir takım çürütme 

kaygılarının iş başında olduğu görüldü. Gazzâlî’nin en önemli gayesi, felâsifenin görüşünün 

de aslında en fazla kelami görüş kadar akla uygun ve savunulabilir olduğunu, ayrıca onların 

görüşlerinin burhani bir esasa dayanmadığını ve çürütülebilir olduğunu gösterebilmekti. 

Gazzâlî’nin “delillerin denkliği” (tekâfüü’l-edille) metodolojik konumlanması cihetinden 

                                                             
912 Gazzâlî, FT (TF), s. 143. 
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yaklaşıldığında, onun gayesine erişmiş olduğunu düşünebiliriz. Fakat bağımsız bir akılla onun 

çürütme teşebbüsünde ne kadar başarılı olduğunu tahlil ettiğimizde, felâsifenin ilm-i ilâhî 

görüşünün çürütülmüş olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Gazzâlî burada, daha önce 

muarızlarını küçümsemek için kullandığı akli zorlamalara ve anlamsal dönüştürmelere 

başvurmaktadır.  

Şimdi on üçüncü meseleyi Gazzâlî açısından sonlandırmadan önce, onun Tanrı’nın 

bilgisi meselesinde filozofların görüşlerini nasıl değerlendirdiğine yer vermemiz 

gerekmektedir. Meselenin sonunda, Tehâfütü’l-Felâsife yazarının tartışmayı devam ettirerek 

bitirmesi dışında özel bir değerlendirme muhtevası bulunmadığından, Gazzâlî adına 

değerlendirmeyi bizim yapmamız gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere on üçüncü 

mesele, on bir ve on ikinci meselelerle, bu ikisinin bir devamı veya mana tazammunu olması 

bakımından öncelik sonralık ilişkisiyle irtibat halindedir. Bu nedenle önceki iki meselenin 

sonlarında bulunan değerlendirmeler burada bize esin kaynağı olabilecek niteliktedir. Bu 

itibarla, belki en son yer verilmesi gereken bir içeriği, on ikinci meselenin değerlendirmesinin 

esasa ilişkin cümlelerini alarak, Gazzâlî’nin on üçüncü meseleyi değerlendirmesini 

anlamlandırabiliriz. Burada Gazzâlî, şöyle konuşmaktadır: 

…[Filozofların] İlk [olan Allah]’ın sıfatları hakkında kabul veya reddettiklerinin 

hepsi delilden yoksun olup sadece tahmin ve zandan ibarettir ki, fakihler 

zanniyyâttan sayarak bunlardan sakınırlar. Aslında ilâhî sıfatlar konusunda aklın 

hayrete düşmesinde şaşılacak bir durum yoktur. Asıl şaşılacak olan husus, 

[filozofların] kendilerine ve ortaya koydukları delillere güvenerek, temelsiz ve 

saçma olmasına rağmen, bütün bunları kesin bir bilgiyle bildiklerine olan 

inançlarıdır.913 

 Gazzâlî’nin on üçüncü meseleyi de değerlendirme biçimi aslında böyledir. Çünkü 

meselenin ilk paragrafından itibaren Tehâfüt yazarının araştırmacıya verdiği izlenim, ilmi 

ilâhîye dair felsefi izah her ne şekilde olursa olsun, felsefe veya akıl özelinde onun aksi de 

savunulabilir şeklindedir. Aristoteles ve Fârâbî gibi diğer filozofların ilmi ilâhîye dair 

görüşlerinin çürütülmesinde çok fazla bir sorun bulunmamaktadır. Çünkü bu iki filozofun ve 

belki de İbn Sînâ dışındaki filozofların büyük çoğunluğunun ortak görüşüne göre, Tanrı kendi 

varlığı dışındakini düşünmeyen, bilmeyen ve başka bir varlıktan bilgilenmek için 

etkilenmeyen tarzında nitelendirilebilir. Onlara göre Tanrı’nın böyle bir şeye gereksinimi söz 

                                                             
913 Gazzâlî, FT (TF), s. 133. 
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konusu olamaz.914 Mesele İbn Sînâ’nın görüşüne geldiğinde, aynı çürütme olanaklarının bu 

görüş için de geçerli olması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle Gazzâlî, bilfiil tabii 

illiyete (doğal nedensellik) ve bunun mantıkileştirilmiş anlamının Tanrı’ya uygulanmasına on 

yedinci meselede açıkça karşı çıktığı halde915 -nitekim o birinci meselede doğal nedensel 

değişimin İlâhî iradeye uygulanmasına açıkça karşı çıkmıştı-916 on üçüncü meselede İbn 

Sînâ’nın görüşünü çürütmek için, doğal nedenselliğe yaslanmakta, bunun mantıksal 

tazammununu Tanrı’nın bilmesine uygulamakta ve Tanrısal bilmenin değişmeden nasıl azade 

olabileceğini sormaktadır.917 Şüphesiz bunu sormasının haklı bir gerekçesi vardır ve bu 

gerekçe, tikel olayların öznelerinin kısmen inkâr edilmeksizin, Tanrı’nın başlangıçsız tümel 

bilgisinin temellendirilemeyeceğidir. Çünkü sözgelimi bir A şahsının B şahsıyla giriştiği özel 

bir tartışmanın, henüz bu tartışma gerçekleşmeden bilindiğini varsayarak, Tanrı’yı zamanların 

üzerinde ve onlardan bağımsız zihinsel bir boyutta konumlandırdığımızda, sonra da Tanrı’nın 

her şeyi sebepleriyle beraber bildiğini iddia ettiğimizde, ya bağımsız iradeleri yok saymamız 

gerekecektir veya Tanrı’nın A şahsıyla B şahsı arasında gerçekleşen bu özel tartışmayı 

bilemediğini varsaymamız gerekecektir. İşte bu noktada Gazzâlî, İbn Sînâ’ya bir itiraz yolu 

bulmakta ve en azından bu filozofun görüşünün mantıki zorlamalarının bulunduğunu kabul 

ettirmektedir. Nitekim duaların kabul edilmesi hâdisesi, bunun diğer bir örneğidir. Bundan 

önceki âlemin kıdemi bölümünde etraflıca üzerinde durulduğu gibi, İbn Sînâ, dua hâdisesini 

de reddetmemekte ve Tanrı’nın tümel biliş tarzını, duaların kabulüne de uygulamaktadır. İbn 

Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta dua olgusunu ele almakta ve şunları söylemektedir: 

[731] [Kul tarafından] edilen herhangi bir duanın kabul edilmesi imkânsız 

değildir ve bunun mümkün olmasının nedeni, dua eden kul vasıtasıyla duanın, 

İlk [Teâlâ] için malum olmasıdır. O’nun indinde malum olan, orada bu bilineni 

engelleyen başka bir şey olmadıkça varlığa gelmektedir. Bilineni engelleyenin 

misali dua eden kulun, insanlığın helâk olmasını istemesidir. Bu, 

gerçekleşmemesi gereken bir taleptir. Çünkü insanların hepsinin helâkı onlar için 

takdir edilene (mîzac) aykırı olur. O’na aynı zamanda helâk edilmeme gereği  

(mizacın doğru olduğu) malum olmaktadır, dolayısıyla [bu son] duanın kabul 

edilmesi doğru olmamaktadır. Onun sözü (Diğer taraftan): Duada insanların 

yaratılış kurallarına aykırı bir şey bulunmazsa, duanın kabulüne mani bir malum 

                                                             
914 Bkz. Aristoteles, Metafizik, s. 502-509 ve 518-522 ile bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 
47-48.  
915 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 166-177. 
916 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 19. 
917 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 135. 
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kalmaz. Bu nedenle birinin diğer birine beddua etmemesi gereklidir. Kuşkusuz 

O, geçmiş ilminden, dua eden kulun kendisince bilineni istediğini bilmektedir. 

O’na malum olan hiçbir şeyin varlığının imkânsız olması düşünülemez.918 

[583] Duanın kabul edilmesinin nedeni, İlahi hikmetle beraber olan sebeplerin 

[duayı] onaylamasıdır. Bu, kulun duasının sebebinin, sözgelimi dua ettiği şeyde 

bulunan ve varlığı Bârî Teâlâ ile beraber olan şeyin <sebebiyle> birbirini 

onaylamasından kaynaklanmaktadır…919  

İbn Sînâ, buraya alıntılanan değerlendirmesinde, özel olarak bir şahsın duasının 

takdiminin zamansal göreceliliği ile Allah’ın zamanların üstündeki sabit konumlanmasının 

değişmezliği arasında bir izah geliştirmeye çabalamaktadır. Bu filozofun izahına göre, 

Allah’ın sabit bir varlık anında yarattığı sebepler, özel bir kişinin dua ile sağladığı tüm 

değişim ihtimallerini kapsamakta ve duada kendini gösterenler sebeplerle örtüştükleri ölçüde 

birbirlerini onaylamaktadır. Böylece duanın temin ettiği değişimden etkilenmeyen bir İlâhî 

irade aynı zamanda bu duanın sağladığı değişimi yönetmektedir. Yukarıdaki örneğimize 

dönecek olursak, bir A şahsıyla bir B şahsı arasındaki tartışmanın muhtevası hür şartlarda 

ortaya çıkmış olsa bile, bu tartışmanın şartları daha önceden ayarlanmıştır. Böylelikle İbn 

Sînâ, İlâhî zâtı değişimden azade kılarak, hudusa gelen tüm başkalaşmaların hala O’nun 

kadîm ilminde bulunduğunu izaha çalışmaktadır. Burada İbn Sînâ, felsefi bir izahın mantığa 

uygunluğunu gözetirken İlâhî zâtın yetkinliğini ifade etmeyi amaçlamaktadır. İslâm 

kelamcılarının ve özel olarak Gazzâlî’nin bu noktayı göz ardı etmemeleri gerekmektedir. 

Fakat Gazzâlî, filozofun mantıki izah gayesini onun metodolojik bir tercihinden çok 

varoluşsal bir tercihi olarak konumlandırmaktadır. Yani sanki İbn Sînâ, felsefi metodolojiyi 

bir araç olarak kullanmayı değil de onun meşrulaştırılması için İlâhî zâtı tahlil etmeyi bir 

vasıta olarak kullanmaktadır. Bu nokta, on üçüncü meselenin isabetli olmayan bir noktasıdır. 

İbn Sînâ’nın izahındaki kusurlu ayrıntılar, onun gayesi ve metolojisindeki muhtevalar 

gözetilerek eleştirilebilseydi on üçüncü meselenin daha ilmi bir amaç güttüğünden söz 

edilebilecekti. Bunun dışında Gazzâlî’nin İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhî görüşünü tahlil ederek 

eleştirmek için bir takım haklı gerekçeleri bulunabilir. 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’nin yazılma gayesine uygun olacak tarzda, İbn Sînâ’yı 

eleştirmek için bir takım anlaşılabilir gerekçeleri bulunmaktadır. İbn Sînâ’nın tümel bir 

bilmeyle tikellerin bilindiği tarzındaki görüşünün, nitekim bu görüş daha önce bu bölümde 
                                                             
918 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 450-451. 
919 İbn Sînâ, a.g.e., s. 408. 
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etraflıca izah edilmişti, hâlihazırdaki başarısını teslim etmek yerine onu reddetmek için, bu 

görüşün bir takım akli kusurlarının bulunması yeterli görülmektedir. İşte Gazzâlî’nin on 

üçüncü meseleyi değerlendirme muhtevası böylelikle belirginleşmektedir. Gazzâlî’ye göre, 

İbn Sînâ da elbette Allah’ın her şeyi bildiği görüşündedir; fakat bunu, kesin delillerle ispat 

ettiğini söylediğinde, tikellerin tümel bir tarzda Tanrı tarafından bilindiği görüşüne bakılması 

gerekmektedir ve bu görüşe bakıldığında da, insanları şaşırtacak bir kusursuz işleyişe 

rastlanmamaktadır. Kesin kanıtlanmışlık iddiasının geri alınması için, bu görüşün çürütülmesi 

gerekmektedir ve argümanın kesinliğini tehdit edecek tek bir örnek böyle bir çürütme için 

yeterli olmaktadır. Böylece Gazzâlî, son kertede, İbn Sînâ’nın görüşünü çürüttüğünü 

düşünmektedir. İbn Sînâ’nın açıklamasının akli kusursuzluğunun iddia edilemeyeceği 

konusunda Gazzâlî isabetli görünmektedir; fakat bu durum teslim edildikten sonra geriye 

kalan, İbn Sînâ’nın görüşünün katiyetle reddedilmesi değildir. Oysa Gazzâlî, Tehâfütü’l-

Felâsife’nin sonunda, ilmi ilâhî için tikelleri tümel bir tarzda bilir şeklinde benimsenmiş bir 

görüşün kabul edildiğinde sahiplerini dinden çıkaracağını iddia etmektedir.920 Daha önce 

değinildiği üzere İbn Rüşd’ün yorumuna göre, Gazzâlî’nin buradaki ‘küfr’den kastı, kesinlikle 

dinden çıkmak ve ‘kâfir olmak’ değildir; çünkü filozoflar ilm-i İlâhî tahlillerinde esaslara 

bağlı kalarak tevil yapmaktadırlar, bu da Tehâfüt müellifinin kendi kıstaslarına göre onları 

kâfir yapmaz.921 Yine de Tehâfütü’l-Felâsife’de söz konusu kıstaslardan bahsedilmediğini ve 

Gazzâlî’nin dini inkâr (“küfr”) değerlendirmesinin düşündürücü olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. 

3. Tanrı’nın Bilgisi Meselesinin İbn Sînâ Felsefesindeki Asli Durumu 

İbn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisine dair görüşleri ortaya konulurken, buraya değin kendi 

metinlerinden yapılan aktarımların elverişli kıldığı unsurların göz önünde bulundurulması ve 

bütün bunların bir tekrar mantığına saplanılmaksızın yapılması uygun görünmektedir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, İbn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisi hakkındaki görüşü, filozofun 

varlık görüşünden bağımsız ele alınmamalıdır.922 Bu Müslüman filozof için her zaman iki 

öncül çok önemlidir ve felsefe yapabilmenin temelini bu iki öncülde bulabiliriz: 1- Tanrı 

                                                             
920 Gazzâlî, FT (TF), s. 225-226. 
921 Bkz. İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl, Felsefe-Din İlişkileri içinde, s. 93-95. 
922 Bkz. Rahim Acar, ‘Yaratan Bilmezse Kim Bilir? İbn Sînâ’ya Göre Allah’ın Cüz’îleri Bilmesi’, İslâm 
Araştırmaları Dergisi, sayı 13, 2005, s. 2. 
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kusursuzdur ve sonradan olanlara benzeme gereksiniminden kesinlikle uzaktır. 2- Her şeyin 

arzuladığı şey, varlıktır ve varlık, sırf iyilik ve yetkinliktir.923  

Kesin kabule dayanan ve şüphesiz benimsenen önermelerden kurulmuş olmakla 

birlikte söz konusu önermelerle arasındaki ilişkilerin varlığı da kesin olan burhânî hükümler 

gereğince,924 İbn Sînâ metafiziği bu iki temel önermeden hareketle meydana getirilir. 

Sözgelimi varlıkta kötülüğün varlığını reddeden İbn Sînâ’nın, böylelikle Tanrı’dan başka zâtı 

gereği iyilik olan bir varlığın olmadığını söylemesi ve hatta daha ileri giderek Tanrı’dan daha 

gerçek hiçbir varlığın olmadığını öne sürmesi mümkün olmaktadır.925 Bundan sonra İbn Sînâ, 

akla, akletmeye, varlığa ve yokluğa, iyilik ve kötülüğe, din ve nübüvvet olgularına ilişkin ne 

varsa, daima yukarıda belirttiğimiz iki önermeyi göz önünde bulundurarak görüş belirtecektir. 

Temel iki önermesi bu şekilde olan bir filozofun ne âlemin yaratılmasını inkâr eden bir kıdem 

görüşünü, ne de Tanrı’nın varlıktaki tikel olayları bilemediği görüşünü sahiplenmesi mantıki 

olarak mümkün değildir.926 Kısaca örnekleyerek araştırmacının bu iddiasının 

gerekçelendirilmesi gerekirse, hemen belirtmek gerekir ki, Tanrı’nın zâtı gereği iyilik olan 

İlâhî zâtının karşısında, O’ndan daha gerçek hiçbir varlığın olamayacağını öne süren bir 

filozofun, varolanlar için kötülüğün varlığını reddetmesi onun âlemin öncesizliğini 

reddettiğinin,927 sırf yetkinlik olan Tanrı’nın sadece iyilik olan kusursuz zâtına ilişkin kabulü 

de O’nun her şeyi bilebileceğinin bir delili olarak alınabilir. Çünkü sırf iyilik olan zâtının 

ötesinde bir kötülük düşünmesi söz konusu olmayan Tanrı’nın karşısında, ya bağımsız bir 

varlık vardır da kötülük ondan bilinebilir, ya da böyle gerçekliği Tanrı’dan bağımsız bir varlık 

yoktur da bu nedenle kötülük kaynaksız kalır. İşte bu koşullu akıl yürütmenin ikinci tarafını 

seçen İbn Sînâ’nın, başlangıcı Tanrı’dan bağımsız bir varlık düşünemeyeceği böylelikle 

anlaşılabilir olmaktadır. Kötülüğü inkâr edecek kadar İlâhî zâtın tekliğini gözeten ve 

mevcudiyeti sadece Tanrı’nın bir gerçekliği olarak tahayyül eden bir filozofun, hem kötülüğü, 

hem de evrenin Tanrı’dan bağımsızlığını reddetmesi, olması gerekendir. İkincisi ise elbette 

Tanrı’nın bilmesidir. Kendiliklerinde Tanrı dışındaki hiçbir şeyin varlığını bir itibar olarak 

                                                             
923 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s.100-101. 
924 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ II. Analitikler, s. 23, 27-28, 97, 117.Burhânî kıyaslara ilişkin oldukça kısa ve 
anlaşılabilir bir analiz için bkz. İlhan Kutluer, İslâm’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, İstanbul: İz 
Yayıncılık, 2. Baskı, 2001, s. 149-163. 
925 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 101. 
926 Bkz. Acar, ‘Yaratan Bilmezse Kim Bilir? İbn Sînâ’ya Göre Allah’ın Cüz’îleri Bilmesi’, İslâm Araştırmaları 
Dergisi, s. 2 ve devamı. 
927 Bkz. Ali Durusoy, İbn Sinâ Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yayınları (İFAV), 2. Baskı, 2008, s. 223. 
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almayan bir filozofun,928 Tanrı’dan bağımsız bir bilebilmeden söz etmesi olağan değildir. Bu 

nedenle İbn Sînâ, yukarıdaki iki önermeye bağlı kalarak, ilm-i ilâhîyi de, Tanrı’nın varlığının 

sırf yetkinliğine dayalı bir tasarımı olarak ele alacak ve evrende Tanrı’nın bilgisi dâhilinde 

olmayan hibir şeyi kabul etmeyecektir.929 Şimdi bu açıdan temel iki önermenin bir gereği 

olarak İbn Sînâ’da Tanrı’nın bilgisi olgusunu daha etraflıca ele alabiliriz. 

İbn Sînâ’ya göre, Tanrı sırf yetkinlik ise ve Tanrı’dan özü gereği iyi olmayan hiçbir şey 

sadır olmuyorsa, öte yandan evrendeki kötülük aslında yok ise, bu takdirde Tanrı’nın varlık 

vermesinin en iyi olarak anlaşılması gerekir. Yani varolmak, en iyi şey olmakta ve aslında 

varlık sırf yetkinlik olmaktadır.930 Durum böyle olunca da, değişime konu olan varlıkların 

yaratıcısı Allah olup da, Allah’ın onlara benzemekten uzak olması, artık bilinmesi en zorunlu 

doğrulardan olunca, bir şekilde insani bilinç düzeyinde kendi etkinliklerine işaret etmek 

zorunda olduğumuz Tanrı’nın bilmesini, değişime açıklığı çağrıştıran bütün ilişkilerden 

bağımsız dile getirmemiz ve temellendirmemiz gerekmektedir.931 İşte bu nedenle İbn Sînâ, 

zamansal olmayan varlıksal nitelikli ilk başlangıçtan bu yana Tanrı’nın bütün etkinliğinin 

kendini akletmek olduğunu belirtir.932 Elbette bu işaret, Tanrısal olanın hakikatte olan 

durumudur diyemeyiz, çünkü hiçbir şeyin hakikatini bilebilme olanağına sahip değiliz;933fakat 

bilgide aradığımız şey,  Tanrısal olanın hakikatine bir işarettir. Kendini bilen olarak Tanrı 

âkildir (akleden), bizzat bilinen olarak ma’kûldür (akledilen) ve sırf ilm-i İlâhî olarak bizzat 

akıldır.934 Burada Tanrı’ya akıl denilmesinin ve Tanrısal aynı eylemlerin aklın türevleriyle 

nitelendirilmesinin nedeni, ‘akl’ kelimesinin mana atıflarından anlaşılan basitlik, yani madde 

ve değişimi çağrıştıran bileşiklikten uzak olmadır. Filozof bunu ifade sadedinde şunları 

söylemektedir: 

766: [138E] İlk [olan Allah]’a akıl denildiğinde, burada akıldan kastedilen ancak 

basit anlamdır, yoksa ayrıntısı bulunan (mufassal) anlam değildir. Bu, 

akledilenlerin, O’nun zâtının haricinde kalması içindir. Bu da, zikrettiğimiz 

üzere, akledilenler olan bu gerekliliklerle O’nun zâtında bir çoğalmanın 

olmaması içindir. O’nun zâtından dolayı gerekli olan akletmeler, izafi bir 

                                                             
928 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 102. 
929 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 105. 
930 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 100-101. 
931 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 102. 
932 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 99-100. 
933 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 105-107. 
934 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 6-10. 
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çoğalma da değildir ki, O’nun mahiyetinde ve Varlığında şeyin çoğalması 

olsun.935 

Böylelikle konu, sadece bilen Tanrı’nın, her şeyi yaratmasına ve yarattıklarını bilmesine 

gelir. Burada da filozof, eleştirdiği Mutezile ve diğer kelamcılar gibi, Tanrı’yı insana 

benzetmek936 yerine, dilin sağladığı elverişlilik içerisinde kalarak, Tanrı’nın kendini bilerek 

sadece eylediğini, yani yarattığını937, bu anlamda O’nun eylemesinin de bir çeşit veya sadece 

bir olduğunu, O’nda herhangi bir amaç bulunmadığını ve bu tek eylemenin O’nun gerekleri 

olarak olgusallaştığını938, bu durumun ancak bir ışık kaynağından yayılan ışığın durumu gibi 

anlaşılabileceğini,939 bu anlamların O’nun için bir kusur düşündürmemesi gerektiğini, çünkü 

O’nun irade ederek ve tercihte bulunarak her şeyi yarattığını,940 sonra bütün bunlardan 

hareketle Allah’ın kendi varlığının ve eylemesinin bir gereği olarak her şeyi bildiğini,941 bu 

anlamda âyet-i kerîmenin manası gereğince varolan en ufak ölçüdeki bir varlığın bile O’nun 

bilgisinin dışında kalamayacağını,942 fakat bu bilmenin maddesel olanlarda gözlemlenebildiği 

türden zamansal olmayıp bilâkis zâtının gereklilikleri biçiminde olgusallaştığını,943 

dolayısıyla Tanrı’nın her şeyi, zâtının her şeyin sebebi olması itibariyle tümel bir bilgiyle 

bilmekte olduğunu,944 bu bakımdan tümel bir yolla bilinen şeyler içerisinde tikellerin 

kesinlikle yer aldığı ve Tanrı’nın tikelleri bilmemesinin muhal olduğunu945 söylemektedir. 

Cümlenin bu denli uzun seçilerek, İbn Sînâ’nın görüşüne işaret edilmek istenilmesinin nedeni, 

yukarıdaki iki temel önermenin, filozofun sisteminde ne kadar iş gördüğünü ifade edebilme 

kaygısıdır. Gazzâlî’nin olumsuz yöndeki iddiasının aksine İbn Sînâ açıkça, Allah’ın cüz’îleri 

bilmemesinin muhal olduğunu, böyle bir şeyi varsaydığımızda da hiçbir şeyin varlığa gelişini 

açıklayamayacağımızı, çünkü yaratma olarak varlığa getirmenin O’nun bilmesi ve kudretiyle 

ilişkili olduğunu, dolayısıyla Tanrı’nın kesinlikle cüz’îleri bildiğini söylemektedir.946 O halde 

sorun, dinin kabul ettiklerinin İbn Sînâ tarafından reddedilmesi değildir, başka türlü görülmek 

istenebilirse de, esas sorun, dinin doğrularını akli bir yolla temellendirmeye çabalayan bu 

                                                             
935 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 464. 
936 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 308-309. 
937 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 330-331. 
938 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 337. 
939 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 339. 
940 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 298. 
941 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 269-270. 
942 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 102-103. 
943 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 248-249. 
944 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 255-256. 
945 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 256. 
946 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 256. 
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Müslüman filozofun bunu ne kadar becerebildiğidir.947 Böylece konu, tikellerin Allah 

tarafından tümel bir tarzda bilinmesinin nasıl gerçekleştiğine gelir. 

İbn Sînâ felsefesinde tikellerin tümel bir tarzda nasıl bilindiğini izah ederken daha önce 

yaptığımız şekilli gösterimi ve orada yaptığımız değerlendirmeleri anımsamak faydalı 

olacaktır. Söz konusu görsel şema, filozofun ilm-i İlâhî görüşünü anlayabilmek için elzemdir. 

Aynı tabloya tekrar dönersek; 

 

                            ZAMAN  

 

 

                                            TANRI 

                                                                                                                 

                                                                                                                    (Varlıksal İlişki) 

 

Şekil 1- Tanrı’nın zamansal boyutun içerisindeki varlıksal oluşumlarla ilişkisi zamansal değil varlıksaldır. 

 

İbn Sînâ’ya göre, sürekli var etmesi, kendisini sürekli bilmesinin bir sonucu olan 

Tanrı’nın kendini akletmesi, zamandan bağımsızdır948 ve bu anlamda ancak varlıksallık 

değişkeni, zamansallık değişkeninden daha geniş bir boyut olarak tahayyül edildiğinde, 

ilişkileri salt varlıksallık esasına dayanan Tanrı’nın, zamansallarla olan varlıksal münasebeti 

daha iyi anlamlandırılabilir. Bunu temin etmek üzere şekil-1’deki gibi varlıksal bir evrenin 

içerisinde, aklen mümkün dairesel bir zamansal çerçeve ve bu çerçevenin içerisinde 

zamansallar varsayabiliriz. Bu varsayımda, Tanrı, zamansal çerçevenin kesinlikle dışında 

kalacaktır. Yalnız bu varsayımın tamamen kavramsal ve zihin açısından boyutsal olduğunu 

tekrar anımsatmak gerekir, başka türlü varlık, Tanrı’yı da içine alan, Tanrı’dan daha tümel bir 

kavram olacaktır. Zaman dairesinin içerisindeki x1 sözgelimi erkek insan olan Ahmet’in 

doğumu, x2 Ahmet’in eğitim öğretim hayatını tamamlaması, x3 Ahmet’in büyük bir düşünür 

olarak ünlenmesi ve x4 Ahmet’in ölümü olarak varsayıldığında, zaman içerisinde 

                                                             
947 Bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 158-159, özellikle 49. dipnot. 
948 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 248-249. 
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konumlanmış insani bir özbilinç (nefs) için, x1, x2, x3 ve x4 olgusal değişimleri, geçmiş, 

şimdi ve gelecek olarak üç biçimde tasarlanmak üzere merkeze alınmış bir ‘şimdi’ye göre 

anlamlandırılabileceği halde, bütün bu değişen olgusal görünümler, zamandan etkilenmeyen 

ve zamanı bilgisiyle kuşatan bir Tanrı için, zamanla ilişkileri tamamen varlık esasına dayanan 

bir konumlanmayla, varlık sabitinden hareketle, varlıksal bir eşanlılıkta bilinecektir. Buna 

göre Tanrı açısından bütün varlıksal oluşumlar ve değişimler, yani bütün zamanlar, aslında 

hiç değişmeyen ve yenilenmeyen bir ‘şimdiki başlangıç’ varlıksal anında meydana geliyor 

olmakta ve aynı varlıksal anda -nitekim bu varlıksal an, onların iradeyle yaratıldıkları 

varlıksal andır- Tanrı tarafından bilinmektedirler.  

Elbette Tanrı’nın söz konusu tümel bilme tarzı, yine nesnelere göreli varolan bilgi 

şeklinde, O’nun kudreti, iradesi ve hikmetiyle çelişir bir tarzda, bizim bilgimizi çağrıştırır 

nitelemelerle dile getirilmemelidir; çünkü O’nun bilmesi, irade etmesi, kudreti ve hikmeti 

birdir.949 İbn Sînâ için asıl olan, Tanrı’nın, sonradan olanlara benzerliğini çağrıştıracak bütün 

ifade kalıplarından kaçınmaktır. Bu nedenle O’nun maddi gerçekleşenleri akletmesi veya 

bilmesi, O’nun hiç değişmeyen varlığına ve zâtının birliğinin özellikleri olan sıfatlarına bir 

yenilik getirmez. Böylece Tanrı, bizim için sürekli tekrarlanan veya yenilenen, ama varlıksal 

olarak hep bir eşanlılıkta cereyan eden bir konumlanma içerisindedir.950 Böyle bir 

konumlanmayla Tanrı, aslında hiç değişmemiş, ama O’nun dışındaki her varlık için değişir 

görünen bir süreklilik içerisinde her tikeli doğru bir şekilde bilmektedir. Böylece Bârî Teâlâ, 

bizzat akıl, akleden ve ma’kûl olarak, kendi zâtından dolayı her şeyi tümel bir şekilde 

akletmektedir.951 

İbn Sînâ’nın, Tanrı’nın tikellerin her birini bu şekilde bildiğine ilişkin açıklaması 

yeterince anlaşılabildiğinde, sadece İslâm’ın itikadi esasları değil, felsefi zorunluluklar 

bakımından da bir sorunun kalmayacağını umuyoruz. Bu şekilde Tanrı, bütün tikelleri 

bilmekte, hatta kendisine yakaranların dualarını işiterek bunlara cevap vermektedir.952 Burada 

belki kusur olarak anlaşılabilecek ve sistemde bir boşluk olarak nitelendirilip eleştiri olanağı 

bulunabilecek tek nokta, Tanrı’nın hep aynılığı ile bize göre sürekli yenilenen olgusal 

görünümlerin, salt mantıki bir zeminde nasıl bir araya getirilerek ifade edilebileceğidir. 

Çünkü filozofun izahı gereği, her şeyin olmuş ve bitmiş olduğu veya her daim her şeyin aynı 

                                                             
949 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 19 ve devamı. 
950 Bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 163, 188. 
951 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 102-105. 
952 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 450-451. 



 

 

276

kaldığı vehmine kapılmak mümkün görünmektedir. İşte burası, İbn Sînâ sisteminde bizim 

dolduramadığımız bir noktadır. Bu bağlamda Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’nın sistemine göre 

Peygamberlerin nübüvvet ahvalinin bir müşkil olarak kalacağını tespit etmesi yerindedir. 

Çünkü İlâhî vahyin zaman-üstülüğünü ve insani değişimlere uygunluğunu bir arada izah 

etmek kolay değildir. Fakat bunun dışında, her şeyi Tanrı’ya ve Tanrı’ya dayalı Varlığa göre 

düşünen bir filozofa, Tanrı’nın tikelleri bilemediğine ilişkin olmak üzere bir eleştiri 

geliştirebilmek oldukça güç görünmektedir.953 

Buraya kadar yaptığımız tahlillerden çıkan neticeye göre, İbn Sînâ’nın Tanrı’nın 

bilgisi hakkındaki görüşünde İlâhî zâtın cüz’îler özelindeki cehaletine ilişkin bir kasıt ve 

kavrayış bulunmamaktadır. Bu yönüyle Gazzâlî’nin on üçüncü meselenin başlığına koyduğu 

muhteva ve meselenin muhtevasında gözettiği menfi felsefi tavır isabetli değildir. Bu noktada 

on üçüncü meseleyi genel olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. 

4. Tanrı’nın Bilgisi Meselesine Dair Tahlil ve Değerlendirme 

Burada artık Gazzâlî’nin, İbn Sînâ metinlerine dayanarak öne sürdükleri ile İbn 

Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisine dair görüşünün kendi muhtevası ve mana tazammunları arasında, 

Tanrı’nın bilgisi sorununun bu iki düşünürden bağımsız durumu bakımından bir 

değerlendirme yapabiliriz. Gazzâlî, filozofların, Tanrı’nın kusursuzluğuna bağlı kalabilmek 

için, O’nun sonradan olanları bilmesine dair ilâhî zâtın ahvaliyle ilişkili söylediklerinin 

içerisinde, felsefi işleyişe aşina olmayan insanların yanlış anlayabileceği birçok unsurun 

bulunduğunu dile getirmekte ve bu konuda isabetli görünmektedir.954 On üçüncü meselenin 

başında Tehâfüt yazarının, filozofların görüş birliği içerisinde olduklarını belirttiği Tanrı’nın 

sadece zâtını aklettiği değinisini böyle anlamak gerekir.955 Öte yandan Tanrı’nın bilgisinin 

küllî bir şekilde gerçekleşip, bu anlamda İbn Sînâ’nın “…[O’nun] tikelleri “idrâk eder” 

denmesi, hangi bakımdan mümkün değildir?” fasıl başlığının altında,956 Tanrı’nın bilmesinin 

insanların bildiğinden farklı olduğunu söylemesi de, Gazzâlî’nin işaret etmek istediği gibi, 

felsefi incelemelere alışık olmayanlarca yanlış anlaşılabilir. Fakat İbn Sînâ’nın eserlerinin 

sonunda veya başka bir yerinde, bunu engellemek üzere hatırlatmalarda bulunduğunu 

                                                             
953 Bkz. Acar, ‘Yaratan Bilmezse Kim Bilir? İbn Sînâ’ya Göre Allah’ın Cüz’îleri Bilmesi’, İslâm Araştırmaları 
Dergisi, s. 2 vd. 
954 Bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 208. 
955 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s.134. 
956 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 100 ve devamı. 
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söylemekte fayda vardır. Sözgelimi bu filozof, Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât adlı eserini şu 

sözlerle sona erdirir: 

Son ve Vasiyet (Hâtimetün ve Vasiyyetün) 

Ey kardeşim! Senin için bu işaretler’de gerçeğin özünü süzdüm ve kelimelerin 

inceliklerindeki hikmetlerin en hasını sana lokma lokma sundum. Artık sen de bu 

bilgiyi, bayağı insanlardan; cahillerden; parlak zekâ, eğitim ve âdetten nasibini 

almamış kişiden; kafası karışık insanlarla haşir neşir olandan; veya bu 

filozofların mülhitlerinden ve onların asalaklarından sakın! (Altını biz çizdik, 

M.Ö.) Gönlünün duruluğuna, gidişatının düzgünlüğüne, vesveselerin kendisine 

üşüşmesine izin vermediği, gerçeğe rıza ve doğrulukla baktığına güven 

duyduğun kimseyi bulduğunda, sana sorduğu şeylerden ona peyderpey, parça 

parça, bölüm bölüm ver! Böylece kendisine öğrettiklerinden, daha sonra 

karşılaşacağı şeyleri ferasetle kavramasını beklersin. Sana uyarak, kendisine 

ulaştırılanları mecrasından çıkartmayacağı konusunda onunla Allah ve iman 

üzerine ahitleş! Eğer bu ilmi ifşa ve zayi edersen, benimle senin aranda Allah 

vardır! Allah vekil olarak yeter! (Altını biz çizdik, M.Ö.)957  

İbn Sînâ bu sözleri ile ancak akılca ve anlayış gücü olarak kendini geliştirmiş insanlara 

hitaben bir takım felsefi görüşler ortaya koyduğunu, bu eserin muhtevasında dile 

getirdiklerinin birçok insan tarafından yanlış anlaşılabileceğini belirtmektedir. Bu konuda 

menfi bir hâdiseye mahal vermemek için eserin hitap ettiği şahıslarla sınırlı kalması 

gerektiğini öğütlemekte ve vasiyet etmektedir. Felsefi terminoloji ve mantıki bağlamlar ihmal 

edildiğinde buradaki felsefi görüşlerin yanlış anlaşılmaları muhtemeldir ve filozof, bu konuda 

önceden bir uyarıda bulunmaktadır. 

Şimdi bütün yanlış anlamalardan bağımsız bir tahlil yapmak gerektiğinde, on üçüncü 

meselede, filozoflardan özellikle İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhiye dair görüşlerinde tutarsız ve 

kusurlu olduğunu ortaya koymaya çalışan Gazzâlî’nin, bu konuda yeterince başarılı 

olamadığını söylemek gerekmektedir. Yukarıda ilgili başlıklar içerisinde mukayese ve tahlil 

yapılarak ortaya konulduğu üzere, İbn Sînâ, Tanrı’nın, tikelleri bilmediğini hiçbir şekilde 

söylememekte veya böyle bir şeyi ima edecek bir ifade serdetmemektedir. İbn Sînâ açıkça 

Tanrı’nın her şeyi bildiğini söylemektedir. Gazzâlî ise, bunun farkında olmakla beraber İbn 

Sînâ’nın görüşünün yetersiz olduğunu iddia etmektedir. Ne var ki İbn Sînâ’nın görüşü, 

kelamcıların aynı konuya ilişkin görüşlerine göre hem anlaşılabilmek bakımından daha açıktır 

                                                             
957 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler  (el-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 204. 
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hem de akla daha yatkındır. Zaten filozofun iddiası da hakikati her neyse o olduğu gibi ortaya 

koymak değil, insan aklı ve dilinin mümkün sınırları içerisinde en iyi işlenmiş bir açıklamayı 

önerebilmektir. Bu bakımdan İbn Sînâ, Tanrı’nın tikelleri tümel bir tarzda bildiği görüşünde, 

İbn Sînâ metafiziğinin bütün unsurları göz önünde bulundurulduğunda tutarlıdır ve bu 

görüşün İslâm itikadına aykırı bir yanı bulunmamaktadır. 

Geriye tek bir şey kalmaktadır ki, bu da, Gazzâlî’nin söz konusu görüş sahiplerini, 

yani İbn Sînâ gibi düşünenleri, dinden çıkmakla itham etmesidir.958 Burada Gazzâlî’nin, 

Tanrı’nın sadece kendisini bilip de gayrını bilmediğini öne süren felsefi görüşü göz ardı edip 

de İbn Sînâ’nın görüşünü hedef alması da anlamlıdır. İbn Sînâ’nın görüşünün burada açıkça 

‘küfr’le itham edilmesi konusunda Gazzâlî’nin haklı bir gerekçesinin bulunduğunu söylemek 

zordur. Bu nedenle Gazzâlî, dinden çıkma ithamında isabetli değildir. Öte yandan Tehâfütü’l-

Felâsife’nin sonunda dinden çıkmakla suçlanan söz konusu görüş sahiplerinin, gerçek dini 

ahvali ve akibetleri hakkında İbn Rüşd’ün yaptığı yorum kayda değerdir. Filozofun yorumu 

sadece on üçüncü meselede değil, birinci ve yirminci meselelerde de caridir. İbn Rüşd’e, 

Gazzâlî’nin eserinde, felâsifeyi tekfir ettiği “üç mesele”yle ilgili bir soru gelmiş, gerek birinci 

mesele, gerekse on üçüncü ve yirminci mesele, tevil konusuyla doğrudan irtibatlı olduğundan, 

hem sorunun ortaya konuluşunda, hem de İbn Rüşd’ün soruya verdiği cevapta, tevil üzerinden 

bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu araştırmanın ilk bölümünde etraflıca yer verildiği ve daha 

sonra tekrarlandığı gibi, İbn Rüşd’ün Gazzâlî adına söz konusu soruya verdiği cevapta, 

Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’de kastettiği ‘küfr’ün anladığımız manada dinden çıkmayı 

gerektirmediği, bunun başka türlü anlaşılması gerektiği belirtilir.959 İbn Rüşd’ün bu yorumuna 

rağmen Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’nın ilm-i ilâhî görüşünü ‘küfr’le itham etme konusunda isabetli 

olmadığını bir kez daha anımsatmakta fayda vardır.  

 

 

 

 

 

                                                             
958 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 225-226. 
959 Bkz. İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl, Felsefe-Din İlişkileri içinde, s. 93-95. 
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IV. BÖLÜM: “ÜÇ MESELE”NİN ÜÇÜNCÜSÜ: CİSMÂNÎ 
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Bu bölümde Tehâfütü’l-Felâsife’nin yirminci meselesi olan cismânî haşir meselesinin 

muhtevasını mukayeseli bir tarzda tahlil etmeye çalışacağız. “Üç mesele”nin üçüncüsü olan 

cismani haşir (bedenli dirilme) tartışmasında, Gazzâlî’nin İslâm filozofları adına aktarıp 

yorumladıkları ile söz konusu filozofların kendi eserlerinde yer alan görüşleri karşılaştıracak 

ve hem Tehâfüt yazarının aktarımlar konusundaki titizliğini, hem de felâsifenin cismani haşir 

ile ilgili görüşlerini değerlendirmeye çabalayacağız. Yirminci meselede filozoflar adına 

yapılan aktarımların temel kaynağının İbn Sînâ’ya ait bir eser olması nedeniyle, aslında 

Gazzâlî’nin tahlilleriyle bu filozofun görüşlerini mukayeseli olarak analiz edeceğiz. Gazzâlî, 

insan nefislerinin bedenlerini terk ettikten sonra tekrar bedenlerine iade edilmek yerine sadece 

ruhani olarak diriltilecekleri şeklindeki felsefi bir görüşü çürütmeye çalışmak bakımından İbn 

Sînâ’nın ruhani haşir yorumuna dayanmaktadır. Bu bölümde de önce incelediğimiz meselenin 

felsefi ve kelami kaynakları üzerinde duracak, ardından Gazzâlî’nin aktarımları ve 

yorumlarıyla kaynak metinlerin içeriklerini karşılaştıracak ve neticede İbn Sînâ’nın söz 

konusu meseleye dair görüşünün muhtevasına yer vererek bedenli dirilme tartışmasını 

değerlendireceğiz. 

İnsanların ölümden sonraki yaşamlarına ilişkin olmak üzere insan ruhlarının dirilmede 

bedenlerle beraber olup olmadıklarının sorunlaştırıldığı yirminci mesele, sırasıyla on sekiz ve 

on dokuzuncu meselelerle irtibat halindedir. Felsefi muarızların nefse (ruha) dair temel 

öncüllerinin on sekiz ve on dokuzuncu meselelerde çözümlenmiş olması ve bu öncüllerin ve 

onların mantıki tazammunlarının akli kesinliklerine önceden itiraz edilmiş olması bakımından 

yirminci mesele, sorunu daha rahat işlemek bakımından güçlendirilmiş bulunmaktadır. Tıpkı 

on üçüncü meselenin kendinden önceki iki meseleyle irtibatlı olarak ortaya konulmuş olması 

gibi bu yirminci meselenin de bu şekilde ortaya konulması, Gazzâlî’nin işleyişini tahlil 

edebilmek bakımından önemlidir. Yeri geldikçe bu irtibatlar üzerine yoğunlaşılacaktır; ama 

burada tanıtıcı bir giriş sağlaması bakımından şunlar söylenilmelidir: Filozofların meâda dair 

görüşleri ile onların ruh veya nefsi anlamlandırma muhtevaları arasında bir münasebet 

bulunmaktadır.960 İnsan nefsi olarak nâtık nefsin, cisim olmayan ruhani ve bağımsız bir 

cevher olmasının akli ispatının on sekizinci meselede çürütülmeye çalışılmış olması,961 

                                                             
960 Bunu anlamak için İbn Sînâ’nın el-Mebde’ ve’l-Meâd adlı eserinin meâd bölümünün muhtevasını ve 
Fârâbî’nin Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila adlı eserinin meâd bölümünün muhtevasını incelemek yeterlidir. 
Her iki eserin de meâd içeriğinde, meâda dair bütün kavrayışlar, bir nefis görüşünün yansımaları olarak 
yorumlanabilecek nitelikte nefis veya ruhun anlaşılma muhtevasına görelidir. Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-
Meâd, s. 109-115; Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 131-145. 
961 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 182-199. 
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bundan sonra nâtık nefsin var olduktan sonra yok olmasının imkânsız oluşunun da akli 

kanıtlanmasına on dokuzuncu meselede itiraz edilmiş olması,962 yirminci meselede, mutluluk 

veya mutsuzluğun yaşanması için meydana gelecek dirilmenin, cesetli bir dirilme değil de salt 

ruhani bir dirilme olduğunu öne süren görüşün, ruhsal nitelikli yoğunlaşmalarının bulunduğu 

argümanları çürütebilmek için olabildiğince mümkün bir işleyiş olanağı sağlamaktadır. 

Burada önemli bir noktaya da değinmek gerekir: On dokuzuncu meselenin sorunlaştırdığı 

nefis görüşü bağlamında, Fârâbî’nin göz ardı edildiğini, çünkü bu filozofun bütün nâtık 

nefislerin kalıcı olmadığı, sözgelimi halkı cahil toplumların insanlarının nefislerinin yok 

olacağı görüşünü ileri sürdüğünü,963 sırf nâtık nitelikli olduğu için nefsin kalıcı olduğu 

görüşünün İbn Sînâ’ya ait olduğunu964 belirtmek lazımdır. Nitekim on dokuzuncu meselede, 

nefsin kalıcı olduğunun felsefi olarak kanıtlanması sadedinde İbn Sînâ’nın adı bilfiil 

anılmaktadır.965 Bu durum da, Tehâfütü’l-Felâsife yazarının, yirminci meselede esas itibariyle 

İbn Sînâ’nın meâd görüşlerini sorunlaştırdığını göstermektedir. Nitekim aşağıda geleceği 

üzere, İbn Sînâ’nın meâd görüşünde, nefislerin bedenlerle eşzamanlı yaratıldıklarının kabul 

edildiğini, bu konuda, nefislerin bedenlerden önce var olduklarını savunan Eflatuncu görüşün 

İbn Sînâ tarafından reddedilmiş olduğunu söylemek gerekmektedir.966 Bu vakıa, Tehâfütü’l-

Felâsife’de yer alan on dokuzuncu meselede doğrudan zikredilerek İbn Sînâ’nın adı 

verilmekte,967 ayrıca bu filozofun meâd görüşünün bir bileşeni olarak tenâsüh görüşünün 

reddedilmesinde önemli bir işlev görmektedir.968 On sekiz ve on dokuzuncu meseleyle olan 

bu irtibatlarının dışında yirminci meseleyle ilgili ilk elde bilmemiz gereken önemli bir nokta, 

bu meselede de Gazzâlî’nin felâsifeyi Müslümanların yolundan ayrılmakla itham ediyor 

oluşudur.969 Bu öyle bir görüş ayrılığıdır ki, sahiplerini İslam dininin dışına çıkarmaktadır.970 

Yirminci mesele, eserde kapladığı yer bakımından Tanrı’nın bilgisi meselesinden daha 

hacimlidir ve Tehâfütü’l-Felâsife’de âlemin kıdemi meselesinin yarısı kadar bir yer işgal 

etmektedir. 

                                                             
962 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 200-206. 
963 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 142-143. 
964 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd adlı eserinde nâtık nitelikli bütün nefislerin muhakkak kalıcı olduklarını 
açıkça belirtir. “…Çünkü her nâtık nefis kalıcıdır…” Bkz. a.mlf., el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 114.  
965 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 201. 
966 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 121-125. 
967 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 201. 
968 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 108-109. 
969 Bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 107. 
970 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 225-226. 
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Ölümden sonra insan ruhlarının bedenleriyle beraber diriltilmeyeceklerine ilişkin 

yirminci meselede sorunlaştırılan felsefi görüşlerin, tıpkı on üçüncü meselede olduğu gibi 

birbirine bağımlı veya bağımsız metafizik sistemler ortaya koymuş bulunan birçok filozofa 

değil de, sadece bir filozofa, İbn Sînâ’ya ait olduğunu belirtmek gerekmektedir. Çünkü 

bedenli dirilmenin tahlil edilerek reddedildiği971 veya kabul edildiği972 felsefi meâd içerikleri 

açıkça sadece bu filozofun metinlerinde bulunabilmektedir.973 Aşağıda ayrıntılı bir tarzda yer 

verileceği üzere İbn Sînâ, erken dönem eserlerinde bedenli dirilmeyi reddetmekte, geç dönem 

eserlerinde ise kabul etmektedir. Gazzâlî, yirminci meselede, filozofumuzun erken dönem 

eserlerini nazarı itibara almıştır. Öte yandan Eflatun’un net olmayan meâd görüşünde tenasüh 

görüşünün kabul edildiği974, Aristoteles’in ise tenasüh görüşünü reddetmek dışında meâda 

ilişkin bir görüşünün bulunmasının güç olduğu, ayrıca ruhun ölümsüzlüğüne dair Platonik 

görüşün bu filozof tarafından reddedildiği975 bilinmektedir. Fârâbî’nin de, hem bütün nâtık 

nefislerin kalıcılığını kabul etmemesi,976 hem de bu filozofun ölüm sonrasına dair 

görüşlerinde açık bir bedenli veya bedensiz dirilme sorunlaştırmasının bulunmaması, yirminci 

meselenin esas itibariyle İbn Sînâ’nın meâd görüşlerine göre vaz edildiğini göstermektedir. 

Fârâbî ile İbn Sînâ’nın nefse dair felsefi yorumlarında bir paralellik bulunmakla beraber bu iki 

                                                             
971 İbn Sînâ gençlik dönemi incelemelerinde cesetli dirilme görüşünü reddeder. Nitekim Gazzâlî’nin yirminci 
meselesinin kaynakları da ağırlıkla bu metinlerdir. Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 112-113; a.mlf., el-
Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 104 ve devamı. Metnin ilerideki paragraflarında söz konusu eserlerin durumu 
incelenecektir. 
972 İbn Sînâ’nın olgunluk dönemi felsefi metinlerinde, gençlik dönemindeki görüşlerinin aksine İslam şeriatının 
öngördüğü bedenli dirilmenin imalı bir şekilde kabul edildiği veya bir orta yolun bulunduğu görülür. Bedenli 
dirilmenin kabulüne yönelik imalı anlatımlar için bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 169-179; a.mlf., 
Kitâbü’n-Necât, c. 2,  s. 151-170; göksel koşullara uygun farklı bir bedende dirilmenin kabul edildiği veya 
bunun ima edildiği anlatımlar için bkz. a.mlf., İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 177-181; 
a.mlf., Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 424, 634, 635 ve 636. maddeler; a.mlf.,  el-Mübâhasât, s. 314-315, 883. soru ve buna 
verilen cevap. 
973 İslâm felsefesi araştırmacısı Mehmet S. Aydın, yirminci meselede esas itibariyle Fârâbî’nin de hedef alındığı 
kanısındadır ve bu filozofun da bedenli dirilmeyi açıkça reddettiğini ifade etmektedir. Filozofun Risâle fî’l-
Akl’da geçen şu sözlerini buna delil olarak göstermektedir: “Bu durumda (yani aklın en yüksek yetkinlik 
derecesine ulaşması halinde) insan, maddeye muhtaç olmaz… O, bedenî organlarından hiçbirini kullanmaz.” 
Bkz. Mehmet S. Aydın, ‘İbn Sina’nın Mutluluk (es-Sa‘âde) Anlayışı’, İslâm Felsefesi Yazıları, İstanbul: Ufuk 
Kitapları, 2000, s. 56. Fakat belirtmek gerekir ki, öncelikle Fârâbî bu risalesini meâdı ele almak üzere değil, 
Aristoteles’in dörtlü akıl ayrımını (potansiyel akıl, fiil akıl, kazanılmış akıl, faal akıl) ve ay-üstü âlem ile insanın 
akletmesi arasındaki ilişkileri incelemek üzere kaleme almış bulunmaktadır. Bkz. Herbert A. Davidson, ‘Risâle 
fî’l-‘Akl’; çeviren: Eyüp Şahin, AÜİFD XlV(2004), sayı II, s. 271-277. Fârâbî’nin alıntılanmış ifadelerine 
gelince, bunların bağlamı önemlidir. Bu cümlelerin anlamsal koşullarını belirleyen temel unsur, insanın uhrevi 
yaşamı olmadığı gibi esas itibariyle akli eylemin maddi-bedensel olana muhtaç olmaması ortaya konulmak 
istenilmektedir. Fakat bedenli dirilme hakkında herhangi bir yorum yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu cümlelerin 
ancak dolayımından böyle bir sonuca ulaşılabilir, doğrudan ulaşılamaz. Bkz. Fârâbî, Risâle fî’l-Akl; yayına 
hazırlayan: Maurice Bauyges, Beyrut: Dârü’l-Maşrik, 2. Basım, 1983, s. 31-32.  
974 Bkz. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 2, s. 375-378. 
975 Bkz. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 3, s. 210-215. 
976 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 142-143. 
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filozofun meâda ilişkin tahlilleri ve görüşleri arasında bir takım önemli farklılıklar 

bulunmaktadır977 ve bunlar, Gazzâlî’nin yirminci meselede ikinci filozofun görüşlerini tercih 

etmesini ve bu görüşleri tahlil etmesini intaç ettirmiştir. 

Bu noktada İbn Sînâ’nın meâd görüşünün temel öncüllerindeki sürekliliğin aksine bu 

öncüllerin bedenli veya bedensiz dirilme özelindeki yansımasında, gençlik dönem eserleriyle 

olgunluk dönemi eserleri arasında belirgin bir farkın bulunduğu ve Gazzâlî’nin bunlar 

içerisinden gençlik dönem eserlerini, yani bedenli dirilmenin insan nefisleri için mümkün 

olmadığı görüşünü baz aldığı belirtilmelidir. İnsan nefsinin bağımsız bir cevher olup düştüğü 

bedeni yönettiği ve varolması bedenle beraber sonradan olsa da aslında ölümsüz olduğu, 

nefisle ilgili olmak üzere akli hazların bedensel hazlardan daha üstün ve şerefli oldukları, 

dünyevi bedenlerin insan nefislerinin mutluluğu için bir engel olduğu ve bedenlere alışmaları 

dolayısıyla nefislerin bütün bu gerçekleri unutmuş oldukları gibi birçok ortak öncül, İbn 

Sînâ’nın konuyla ilgili bütün eserlerinde ortak hareket noktaları olarak göze çarparlar.978 İşte 

Gazzâlî açısından on sekiz ve on dokuzuncu meseleler bu öncüllerin çözümlenerek, akli bir 

kesinlikle bunların ortaya konuldukları iddiasının reddedildiği meselelerdir.979 Fakat bu ortak 

öncüllerin, İslâm’ın sonraki hayatta bedenli dirilmeye ilişkin vaadi göz önünde 

bulundurularak, bedenli dirilme veya ruhsal dirilme biçiminde farklılaşmak üzere iki meâd 

tavrını ortaya çıkardığı görülmektedir. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd adlı eserinde ruhsal 

dirilmeyi, alternatif bütün görüşleri reddetmeye girişmeksizin kısmen işler,980 el-Adhaviyye 

fî’l-Meâd adlı eserinde ise bedenli dirilme görüşünü ayrıntılı bir biçimde ele alır ve eleştirerek 

reddeder.981 Yahya J. Michot’un ifade ettiği gibi, Tehâfütü’l-Felâsife’nin yirminci 

meselesinde Gazzâlî’nin esas aldığı metin, İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eseridir 

ve bütün felsefi aktarımlar bu eser üzerinden sağlanmaktadır.982 el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı 

metin üzerine yoğunlaşmayı bir sonraki paragrafa bırakarak devam etmek gerekirse, İbn 

                                                             
977 Aygün Akyol, “Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Meâd Meselesi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
2010/2, c. 9, sayı: 18, s. 129-130. 
978 Örnek olarak karşılaştırmalı bir şekilde bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 151-170 ve a.mlf., el-Mebde’ 
ve’l-Meâd, s. 108-115. 
979 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 182-199 (on sekizinci mesele) ve s. 200-206 (on dokuzuncu mesele). 
980 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 112-113. 
981 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 97-114. 
982 Bkz. Yahya J. Michot, ‘A Mamlûk Theologian’s Commentary on Avicenna’s Risâla Adhawiyya’, Journal Of 
Islamic Studies, 14:2 (2003), s. 149-203, Oxford Center for Islamic Studies 2003, s. 150. Master tezinde İbn 
Sînâ’da meâd teorisini çalışan Fatma Nuriye Kurşunluoğlu’nun da, Gazzâlî’nin, bu filozofun el-Adhaviyye fî’l-
Meâd adlı eserinden faydalandığı görüşünde olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bkz. Fatma Nuriye 
Kurşunluoğlu, ‘İbn Sina’da Meâd’, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2006, s. 74. 
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Sînâ’nın olgunluk dönemi eserlerinde bedenli dirilmenin reddedildiği ve ruhsal nitelikli bir 

meâdın işlendiği herhangi bir muhtevayla karşılaşılmaz. Filozofun meâd görüşlerindeki bu 

esaslı değişikliğin tahlili ilerideki başlıklar altında yapılacağı için, burada sadece görüşlerin 

farklılaşmasına değinmek gerekmektedir. Filozofun olgunluk dönemi eserlerinde,983 yani 

Kitâbü’ş-Şifâ, Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât, Kitâbü’n-Necât, Kitâbü’t-Ta’lîkât ve el-

Mübâhasât gibi eserlerin meâda dair bölümlerinin hiçbirinde bedenli dirilme görüşünün 

mutlak bir anlamda reddedilerek salt ruhsal dirilme görüşünün savunulduğu görülmez. Şimdi 

buradan itibaren biraz el-Mebde’ ve’l-Meâd adlı esere ve özellikle de el-Adhaviyye fî’l-

Meâd’a yoğunlaşmak faydalı olacaktır. 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin yirminci meselesine özgü bir durum, İbn Sînâ’nın tahlil edilen 

meâd görüşüne ilişkin iki farklı muhtevanın bulunmasıdır. Gazzâlî’nin bedenli dirilme 

meselesini ele alırken dayandığı iki metin, yani el-Mebde’ ve’l-Meâd ve özellikle el-

Adhaviyye fî’l-Meâd, İbn Sînâ tarafından kaleme alınmış ve bizi burada ilgilendiren iki 

önemli metindir. Çünkü İbn Sînâ’nın öncülleri aynı; fakat mantıki tazammunları farklı iki 

temel meâd tavrı söz konusu olup Gazzâlî bunlardan birini baz almakta ve Tehâfütü’l-Felâsife 

yazarının temel aldığı felsefi görüşler bu iki eserde bulunmaktadır. Bu durum, üç önemli 

bağlam yaratmaktadır. Birincisi, Gazzâlî’nin neden bu iki temel meâd tavrından birini tercih 

etmiş olduğuna ilişkindir. İkincisi, İbn Sînâ’nın neden iki farklı tavrı ortaya koyan eserler 

kaleme aldığına ve onun gerçek görüşünün ortaya konulması için hangi eserlerinin tercih 

edilmesi gerektiğine ilişkindir. Üçüncüsü ise, Gazzâlî’nin bir tavrı tercih etmiş olup da ikinci 

tavrı göz ardı etmesinden İbn Sînâ’nın takiyyeci bir felsefi politikaya sahip olduğunun 

çıkarılmasının tahlil edilmesine ilişkindir. Bu üç bağlamı bir arada ve iki metnin özel 

koşullarını anlama kaygımızdan uzaklaşmadan gözetmek ve bu iki eserin ortak tavrını tahlil 

etmek gerekmektedir.  

Mevcut iki meâd tavrından, İslâm’a aykırı olan ruhsal dirilme içeriğinin Gazzâlîce 

tercih edilmiş olmasının en önemli nedeni, özellikle el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ta ruhsal meâd 

anlayışı işlenirken İslâm kelamcılarının bedenli dirilme anlayışlarının olabildiğince kışkırtıcı 

bir üslupla eleştirilmiş olmasıdır.984 Bundan önceki iki bölümde âlemin kıdemi ve Tanrı’nın 

bilgisi meselelerinin incelendiği pasajlarda açıkça görünür olduğu gibi, birinci mesele ve on 

                                                             
983 İbn Sînâ eserlerinin kronolojik bir takibi için bkz. Gutas, Avicenna and The Aristotelian Tradition, s. 79-145, 
özellikle s. 145. 
984 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 97-114. 
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üçüncü meselede kelamcı ahvâl ve hudûs yaklaşımlarına İbn Sînâ’nın yönelttiği felsefi 

itirazlarla belirginleşen iki temel görüşün gözden düşürülmesi için, İbn Sînâ’ya ait felsefi 

âlemin kıdemi ve Tanrı’nın bilgisine dair görüşlerinin çürütülmesi için uğraşılmıştı. Yani 

tartışmanın bir tarafında kelamcılar diğer tarafında da İbn Sînâ bulunmaktaydı. Yirminci 

meselede de aynı olgusal karşıtlığın sergilenebilmesi ve İbn Sînâ’ya kelamcılar adına bir 

cevabın verilebilmesi için özellikle el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ın içeriğinin sorunlaştırılması 

gerekiyordu. Gazzâlî açısından durum böyledir. Öte yandan İbn Sînâ açısından bu iki metne, 

yani el-Mebde’ ve’l-Meâd ile özellikle el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserlere yaklaşıldığında, 

her iki metinde de sergilenen meâd görüşünü önceden şartlandıran temel kaygının, ruh göçü 

(tenâsüh) görüşünün çürütülmesi olduğu görülmektedir. Hem bu iki eserde yer alan meâd 

fikrinin dayandığı temel öncüller bakımından, hem de özellikle el-Adhaviyye fî’l-Meâd’da 

oldukça somut bir biçimde görünür olduğu gibi en fazla değinilen sorunun ruh göçü görüşü 

olması bakımından, her iki metnin de ruh göçünün çürütülmesine şartlanmış bir yazar 

kaygısıyla kaleme alındığı bellidir. Sözgelimi Eflatun’un ruhların veya nefislerin varlığının 

bedenlerden önce olduğuna dair görüşünün,985 İbn Sînâ tarafından açıkça reddedilmesinin ve 

insan nefislerinin varlığının bedenlerle beraber sonradan (hâdis) olduğunun ispatlanılmasına 

çalışılmasının, ruh göçü görüşünün reddedilmesini sağlamak dışında hiçbir felsefi gerekçesi 

bulunmamaktadır.986 Ayrıca ruh göçü yaklaşımına değininin ve bu yaklaşımın 

sorunlaştırılmasının el-Adhaviyye fî’l-Meâd’da kapladığı yer, diğer meâd görüşlerinden farklı 

olarak, tenasüh tartışmasına ayrılmış müstakil bir faslın içerisinde olabildiğince hacimlidir.987 

Yeni-Eflatuncular yoluyla özellikle ruh görüşünde Eflatun’dan etkilenmiş olan ve bu yönüyle 

metafiziğinde ruhçu bir yoğunluk hissedilen İbn Sînâ’nın,988 Eflatun’un yaklaşımını 

çürütmeye çalışmasının, bu ruh göçü görüşüne göreli felsefi konumlanmasıyla yakından 

ilişkisi vardır. Nitekim bu İslâm filozofunun gerek el-Mebde’ ve’l-Meâd adlı eseri, gerekse de 

el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserinin yazıldığı tarihsel koşullar göz önünde 

bulundurulduğunda bu durum daha iyi anlaşılabilir olmaktadır.  

Ruhsal meâdın ilk işlenildiği eser olan el-Mebde’ ve’l-Meâd adlı eser, Dimitri Gutas’a 

göre miladi 1013 (hicri 403) yılında, İbn Sînâ’nın Cürcân’daki hamisi Ebû Muhammed eş-

                                                             
985 Bkz. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 2, s. 364-366. 
986 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 108-109; a.mlf., el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 122-125. 
987 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 114-126. 
988 Bkz. el-Câbirî, Felsefî Mirasımız ve Biz, s. 114, 135-147; Akyol, ‘Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Meâd 
Meselesi’, s. 130. 
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Şîrâzî için kaleme alınmıştır.989 Yahya J. Michot’un belirttiğine göre, el-Adhaviyye fî’l-Meâd 

ise İbn Sînâ’nın Rey’de olduğu miladi 1014-1015 (hicri 404-405) yıllarında, Büveyhî vezir 

Ebû Saîd el-Hemedânî için yazılmıştır.990 İbn Sînâ’nın gençlik dönemine rastlayan birkaç yıl 

içerisinde kaleme alınan bu iki metinden birincisinde kısmen ve aykırı görüşlere ayrıntılı bir 

biçimde yer verilmeksizin işlenilen bir konunun, ikincisinde özellikle ruh göçü üzerinden 

daha güncel olan bir yoğunlaşmayla alternatif bütün görüşlerin sert bir şekilde eleştirilerek 

ortaya konulmuş olması anlamlıdır. Her iki dönemde de filozofun çevresinde, kendilerinin 

görüşlerini kabul etmediğini söylediği İsmâilî dailerinin bulunduğu burada kesinlikle 

anımsanmalıdır.991 Nitekim ikinci metin, filozofun, Büveyhî Mecdüddevle Rüstem ve onun 

çevresindekilerin hizmetinde bulunduğu 1014-1015’li yıllarda,992 vezir Ebû Saîd el-Hemedânî 

için yazılmıştır. İbn Teymiyye’nin el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ın yazılma nedeni için öne sürdüğü 

gerekçe de göz önünde bulundurulur, yani İbn Sînâ’nın bu metni gerçekten de bir takım 

parasal ve konumsal nedenlerle kaleme aldığı doğru kabul edilirse,993 -çünkü Yahya J. 

Michot, bu sırada filozofun toplumsal ve konumsal güçlükler içerisindeyken bu eserin 

yazıldığını söylemektedir-994 bu takdirde gerçekten de İbn Sînâ’yı şartlandıran bir takım 

toplumsal unsurların bulunduğunu söyleyebilmek için yeterince gerekçemiz var demektir. 

Çünkü Robert Wisnovsky, İbn Sînâ’nın azade kalamadığı İsmâilîlerden bazılarının bir tür ruh 

göçünü kabul ettiklerini haber vermektedir.995 Nitekim İbn Sînâ’nın kendisi de el-Adhaviyye 

fî’l-Meâd’ta, Müslüman tenasühçülerin argümanlarına ve Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini nasıl 

yorumladıklarına değinmektedir.996 Bu durumda birinci metnin ve özellikle ikinci metnin 

kaleme alınma şartlarında, filozofun içerisinde bulunduğu toplumsal koşulların etkili 

olduğunu; bu toplumsal koşullar içerisinde özellikle tenâsühçü görüşün revaçta olmasının, 

hem İbn Sînâ’dan ruh göçüne göreli bir üslubun sadır olmasında, hem de akli kavrayışı ileri 

derecede gelişmiş bu filozoftan meâda dair bir eserin yazılmasının istenilmesinde etkili 

olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla dönemindeki ruh göçü fikrinin ortaya koyduğu nazari 

izahları çürütmek isteyen İbn Sînâ, bu görüşün mümkün teorik açıklamalarını ima eden ne 

kadar görüş varsa, Eflatun’un nefsin ezeliliği görüşü ve İslam kelamcılarının bedenli dirilme 

                                                             
989 Bkz. Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition, s. 98-99. 
990 Bkz. Michot, ‘A Mamlûk Theologian’s Commentary on Avicenna’s Risâla Adhawiyya’, s. 150. 
991 Bkz. el-Câbirî, Felsefî Mirasımız ve Biz, s. 93. 
992 Bkz. Gutas, ‘İbn Sînâ’nın Hayatı’, İbn Sînâ’nın Mirası içinde, s. 8. 
993 Bkz. Michot, ‘A Mamlûk Theologian’s Commentary on Avicenna’s Risâla Adhawiyya’, s. 150.  
994 Bkz. Michot, a.g.m., s. 150. 
995 Bkz. Wisnovsky, ‘İbn Sînâ ve İbn Sînâcı Gelenek’, İslam Felsefesine Giriş içinde, s. 108. 
996 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 120. 
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görüşleri gibi, hepsini reddeden ve yoğunlukla tenâsühe göreli bir işleyiş tarzını benimseyen 

özellikle el-Adhaviyye fî’l-Meâd gibi bir metinsel muhteva ortaya koymuş olmaktadır. Elbette 

daha sonra ortaya konulacağı gibi, ruhsal meâdın bu eserde savunuluyor olmasının önemli bir 

nedeni de, ruhun bağımsız varlığını reddeden ve sadece bedenle dirilmeyi içeren kelamcı 

görüşün İbn Sînâ’nın yaşadığı dönemde tedavülde bulunmasıdır.997 Çünkü Mehmet 

Dalkılıç’ın da belirttiği gibi, Gazzâlî öncesi İslâm kelamında ruhtan anlaşılan mana, felâsifede 

olduğu gibi varlığı bedenden bağımsız bir cevhere tekabül etmemekte ve daha çok ruhun, 

varlığı bedene göre tamamen arazi olan bir olgu olarak anlaşılmasına yöneliktir. İslâm 

kelamcıları, felâsifenin ruhu anlama ve anlamlandırma tarzına muhaliftir.998 Gazzâlî’nin ise 

mevcut ruh görüşünde, İslâm kelamını bırakarak Fârâbî ve özellikle İbn Sînâ gibi filozofların 

ruh görüşlerini esas aldığını belirtmek gerekir.999 Böylelikle el-Adhaviyye fî’l-Meâd yayıncısı 

Hasan Âsî’nin, Süleyman Dünyâ’ya dayanarak belirttiği hususlar, yani İbn Sînâ’nın sıradan 

insanlar için farklı konuştuğu, seçkin insanlar için farklı konuştuğu, Gazzâlî’nin bu nedenle 

seçkinleri baz alan el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ı esas almış olduğunu içeren değerlendirmeler1000 

isabetli görünmemektedir. Çünkü Hasan Âsî’nin ima ettiği türden bir görüşün gizlenmesi ve 

gizlenmiş asıl felsefi görüşün el-Adhaviyye fî’l-Meâd ve Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’ta 

ortaya konulmuş olduğu savı, İbn Sînâ’nın farklı metinlerinde görünen farklı meâd tavırları 

dışında hiçbir gerekçeden destek almamaktadır. Nitekim Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’ın 

içeriğine bakıldığında, burada ruhsal meâdın savunulmadığı, sadece dünyadaki bedende tekrar 

dirilişin mümkün olmadığının ifade edildiği görülmektedir.1001 İbn Sînâ’nın takiyye yaptığı 

yönündeki bir iddiayı gerekçelendirmek üzere kullanılabilecek yegâne delil, filozofun el-

Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserinde yer alan uzun bir cümledir. Söz konusu cümlede, kendisine 

hikemi dirayet verilen kişinin, aslında nassların zahirine uygun olmayan hakiki bilgiyi, gizli 

gayelerin ayıplanmaması için reddediyor göründüğü ve bu konuda onun şeriatta da bir ruhsat 

bulabileceği belirtilmektedir. Mecusi ve Manişeistler’de olduğu gibi İslâm şeriatında da 

gerçeklerin anlaşılması için getirilmiş misaller, halk tarafından gerçeğin kendisi 

sanılmaktaysa da hakîm toplumsal yaşamda buna saygı duyulması gerektiğini bilir.1002 

                                                             
997 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 97 ve devamı. 
998 Bkz. Mehmet Dalkılıç, İslâm Mezheplerinde Ruh, İstanbul: İz Yayıncılık, 2004, s. 33-34, s. 182-247. 
999 Bkz. Dalkılıç, a.g.e., s. 228. 
1000 Bkz. Hasan Nâsî, ‘İbn Sînâ’nın Felsefesinde Meâd’, el-Adhaviyye fî’l-Meâd içinde, s. 62-70. 
1001 Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 177-181. 
1002 İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 106. 



 

 

288

İbn Sînâ’nın bu değerlendirmesi, şeriatlarda bulunan zahiri hakikatlerin sembolik bir 

tarafının bulunduğunu ve insanların kolaylıkla anlayamayacakları hakikatlere nüfuz etmiş bir 

hakîmin, söz konusu sembolik tarafların içerdiği hususlarla bazen çelişen bilgilerini oldukları 

haliyle ikrar etmemesi gerektiğini dile getirmektedir.  Yani İlâhî vahiyle gelenler, içinde 

herhangi bir bozulmanın bulunmadığı sembolik hakikatlerdir ve söz konusu sembolik 

hakikatlerin arkasında esas hakikatler mevcuttur. Hikemî dirayete sahip kişi bu esas 

hakikatlere nüfuz eder; fakat insanlar arasında bir ayıplamaya ve müşkile maruz kalmamak 

için bildiklerini inkâr etmek durumunda kalabilir. Takiyye hususunda İbn Sînâ’nın metinleri 

içerisinden bulunabilecek en güçlü kanıt, aktardığımız cümlenin geçtiği pasajdır. Fakat burada 

söylenilenler herhangi bir şekilde şeriatın kabul ettiğinin halka hitap ettiğini, bu yönüyle 

bedenli dirilme görüşünün halk için olduğunu, bu arada ruhsal nitelikli meâd görüşünün üstün 

anlama yetisine ulaşmış insanlar için geçerli olduğunu göstermemektedir. Buna göre, gerek 

Hasan Âsî ve Süleyman Dünyâ gibi Arapça yazan araştırmacıların, gerekse Oliver Leamann 

ve Leo Strauss gibi İngilizce yazan doğubilimcilerin paylaştıkları ortak bir tema olarak, 

felâsifenin, yani Fârâbî ve İbn Sînâ’nın gerçek felsefi görüşlerini halktan gizledikleri, bunların 

aslında İslâm inancına karşı oldukları görüşü1003 yeterince gerekçelendirilebilmiş bir görüş 

değildir. Çünkü İbn Sînâ’nın kendi ifadeleri ve değerlendirmeleri böyle bir iddiayı 

gerekçelendirecek bir içeriğe sahip görünmemektedir. Ayrıca özellikle el-Adhaviyye fî’l-Meâd 

adlı İbn Sînâ metninin farklı tarzlarda yorumlanabilecek tarihsel bir arka planı bulunmakta, 

filozofun gençlik dönemine ait olan bu eser ayrıca İbn Sînâ’nın diğer kitapları arasında 

iddiaları itibariyle tek kalmaktadır. Bu durumda İbn Sînâ’nın özellikle meâd konusundaki iki 

farklı tavrından hareket ederek bir çeşit takiyye nitelendirmesinde bulunabilmek kolay 

görünmemektedir.  

Yirminci meselenin muhtevasına yoğunlaşmadan önce belirtilmesi gereken ilginç bir 

nokta vardır. Bilindiği gibi Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’yi yazmadan önce, bu eserde 

eleştireceği felsefi görüşlerin etraflıca tanıtımı ve felâsifenin kendi üslubuyla ortaya 

konulması sadedinde Mekâsidü’l-Felâsife’yi kaleme almıştır.1004 Gazzâlî’nin de Mekâsidü’l-

Felâsife’nin hemen başındaki mukaddimede belirttiği gibi, bu eserin yazılmasındaki amaç, 

                                                             
1003 Bkz. Leamann, Ortaçağ İslâm Felsefesine Giriş, s. 317-338. Türkçe yazan önemli bir İslam Felsefesi 
araştırmacısı olarak, değerli bilim adamı Mehmet S. Aydın’ın da özellikle İbn Sînâ için olmak üzere benzer bir 
nitelemeyi, yani ‘takiyye’ nitelendirmesini haklı çıkaracak bir yoruma yakın olduğuna burada işaret etmek 
gerekir. Bkz. Aydın, ‘İbn Sina’nın Mutluluk (es-Sa’âde) Anlayışı’, İslâm Felsefesi Yazıları içinde, s. 58-59.  
1004 Bkz. Hourani, ‘The Chronology of Ghazâlî’s Writings’, Journal of the American Oriental Society, s. 227. 
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daha sonra Tehâfütü’l-Felâsife’de eleştireceği felsefi konumlanmanın ve felsefi nitelikli 

görüşlerin ne denli tartışmaya açık olduğunun bir eser içerisinde anlaşılabilir bir üslupla 

açıkça gösterilmesidir.1005 Bu arada elbette bizim buradaki değinimizi pek ilgilendirmeyen bir 

kaydı anımsamakta da yarar vardır. L. E. Goodman’in de gayet açıklıkla ifade ettiği gibi, 

Gazzâlî’nin Mekâsidü’l-Felâsife adlı eseri, İbn Sînâ’nın Farsça kaleme aldığı eseri 

Dânişnâme-i Âlâ-i’nin bir Arapça çevirisi olup, Gazzâlî, bu filozofun eserini bir takım 

düzenlemeler ve başına eklediği bir mukaddimeyle Arapçaya kazandırmıştır.1006 Bu önemli 

ayrıntı dışında bizim araştırmamızı esas ilgilendiren nokta, daha sonra Tehâfütü’l-Felâsife’de 

eleştirilen konuların başında gelen âlemin kıdemi ve Tanrı’nın bilgisi gibi meselelerin 

Mekâsidü’l-Felâsife’de ortaya konulduğu halde, bedenli veya ruhsal dirilme meselesine dair 

herhangi bir değininin bulunmamasıdır.1007 Daha önce İbn Sînâ’nın bütün eserlerinde ortak 

olduğu belirtilmiş olan nefse dair görüşlerin bütünüyle yer aldığı bu eserde,1008 ruh göçü 

görüşünün çürütülmesine dair içerikler de bulunmakta;1009 fakat ruhsal meâda ilişkin herhangi 

bir işleyişe rastlanılmamaktadır. İbn Sînâ, Dânişnâme-i Âlâ-î’de meâd konusuna değinmemiş 

olup, Mekâsidü’l-Felâsife bu eserin Arapça bir tercümesi olsa bile, daha sonra Tehâfütü’l-

Felâsife’de felsefi meâd anlayışını eleştirecek olan Gazzâlî’nin bu eserde felsefi meâda da yer 

vermesi gerekirdi. Fakat yirminci meselede sorunlaştırılan ruhsal dirilme olgusunun 

Mekâsidü’l-Felâsife’de işlenmiyor oluşu, ruhsal dirilmenin felâsifenin tamamı veya İbn 

Sînâca temelden savunulan bir görüş olduğu varsayımını tartışmaya açmamıza yol verecek 

kadar anlamlıdır. Bu ayrıntıdan hareketle, Gazzâlî’nin de meâd konusunda İbn Sînâ’nın ve 

genel olarak felâsifenin esas aldığı görüşe ilişkin olmak üzere, kesin bir kanaat sahibi 

olmadığını öne sürmek mümkün görünmektedir. Nitekim daha önce de söylediğimiz gibi 

Tehâfüt yazarının, yirminci meselede felsefi ruhsal dirilme görüşünü sorunlaştırmasının en 

mantıklı gerekçesi, İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye fî’l-Meâd’da kelamcı meâd görüşünü esaslı bir 

şekilde tartışmaya açarak eleştirmesi olabilir. Bu şekilde yirminci meseleye zemin hazırlayan 

ilmi gerekçelerin, çokça sanıldığı üzere sadece İbn Sînâ’nın ruhsal dirilme görüşünün İslâm’a 

                                                             
1005 Bkz. Gazzâlî, Mekâsidü’l-Felâsife, s. 5, 9-10. 
1006 Bkz. L. E. Goodman, Avicenna, s. 38. Goodman’in buradaki değerlendirmesi aynen şöyledir: “Gazzâlî, 
herhangi bir yerde bu eserin İbn Sînâ’ya ait olduğunu söylemese de, bu eser, İbn Sînâ’nın Farsça kaleme aldığı 
Dânişnâme adlı eserin birebir Arapçaya çevirisiydi.” 
1007 Âlemin kıdemi meselesine yönelik temaslar için bkz. Gazzâlî, Mekâsidü’l-Felâsife, s. 134-161; Tanrı’nın 
bilgisi meselesine dair işleyişler için bkz. s. 132-134. 
1008 İnsan nefsine dair değiniler için bkz. Gazzâlî, a.g.e., s. 201-209. 
1009 Bkz. Gazzâlî, a.g.e., s. 209-210. 
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aykırı olması1010 veya metafiziksel konularla şeriata dair konuların birbirinden ayırt 

edilmeyerek dinin aklileştirilmeye çabalanmasıyla1011 sınırlı olmadığını söyleyebiliriz. 

Bundan sonra artık Tehâfütü’l-Felâsife’nin yirminci meselesinin yani bedenli dirilme 

(cismânî haşir) tartışmasının muhtevasına yoğunlaşabiliriz. On sekizinci ve on dokuzuncu 

meselelerde, felâsifenin ruh konusundaki görüşlerinin akli dayanaklarını tartışmaya açan 

Gazzâlî,1012 İslam kelamcıları, İslâm’ın kutsal metinsel içeriklerine (Kur’ân-ı Kerîm âyetleri 

ve Peygamber sözlerine) dayanarak bağımsız bir ruhun varlığını en azından genel itibariyle 

işlemedikleri halde,1013 ruhun var olduğunu belirtmekte, ancak ruhun neliğinin ve 

ölümsüzlüğünün akılla ispatlanamayacağını öne sürerek böylece yirminci meselede ruhsal 

dirilmeyi sorunlaştıracağı zemini var etmektedir. Yirminci meselede Gazzâlî, felâsifenin, 

insanların öldükten sonra bu dünyada yaptıklarının karşılığını almak üzere tekrar dirileceğine 

kani olmakla beraber dirilişin keyfiyeti konusunda farklı bir düşünce geliştirerek, bedenlerin 

dirilmeyeceğini, sadece insan ruhlarının dirileceğini, dolayısıyla ruhsallıkla sınırlı bir 

karşılıklandırmanın söz konusu olabileceğini içeren bir görüşte bulunduklarını belirtmekte ve 

bu yaklaşımı çürütmeye çabalamaktadır.1014 

1. Gazzâlî’nin Cismânî Haşir Meselesinde Filozofların Görüşlerini Aktarması 

Burada öncelikle Gazzâlî’nin meseleyi nasıl başlıklandırdığını, ardından cismani haşir 

meselesinin nasıl tanıtıldığını ve daha sonra felâsifenin bu meseleye dair görüşlerinin nasıl 

aktarıldığını ortaya koymamız gerekmektedir. 

Daha önce de belirtildiği üzere, yirminci mesele, on sekiz ve on dokuzuncu meselenin 

bir devamı niteliğindedir. On dokuzuncu meselede ruhun müstakil varlığının ebediliği 

vakıasının salt akli bir istidlalle kati bir surette temellendirilmesini eleştiren Gazzâlî’nin bu 

meseledeki temel muarızı tek başına İbn Sînâ değildir; çünkü meselenin muhtevasında İbn 

Sînâ’nın nefs yorumu, bizzat bu filozofun ismi anılarak Platonik ezelî nefs görüşüne karşı bir 

delil olarak kullanılmaktadır.1015 Kendisinden önceki iki mesele yirminci meselenin arka 

planını oluşturmakla beraber bu son meselede Gazzâlî’nin temel muarızı aslında tek başına 

                                                             
1010 Bkz. Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve din Münasebeti, s. 116-117. 
1011 Bkz. Hilmi Yavuz, ‘Gazali ve Felâsife’, İslam’ın Zihin Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları, 3. Baskı, 2009, s. 
26-28. 
1012 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 182-206. 
1013 Bkz. Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh, s. 33-34. 
1014 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 207-224. 
1015 Gazzâlî, FT (TF), s. 201. 
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İbn Sînâ’dır. Bu durum, Gazzâlî’nin aktarımlarıyla İbn Sînâ’nın kendi felsefi görüşlerinin 

mukayesesi ve tahliliyle daha iyi tayin edilebilecektir. 

Gazzâlî, bu meselenin başlığını, “[Cesetlerin] Dirilişini, Ruhların Bedenlere İadesini, 

Maddi Ateşin, Cennet ve Huriler ile İnsanlara Vaat Edilen Diğer Şeylerin Varlığını İnkâr 

Etmelerinin, Ayrıca Bu Gibi Şeylerin, Ruhani Ödül ve Cezayı Halkın Geneline Anlatmak İçin 

Cismaniyetin Birer Sembol Olduğu Şeklindeki Görüşlerinin Çürütülmesi Üzerine” (“fî İbtâli 

İnkârihim li-Ba’si’l-Ecsâd, ve Reddi’l-Ervâhi ilâ’l-Ebdân, ve Vücûdi’n-Nâri’l-Cismâniyyeti, 

ve Vücûdi’l-Cenneti ve’l-Hûri’l-‘În, ve Sâiri mâ Vuide bihi’n-Nâsü; ve Kavlihim İnne Külle 

Zâlike Emsiletün Düribet li-Avâmi’l-Halki li-Tefhîmi Sevâbin ve ‘İkâbin Rûhâniyyîne, Hümâ 

e’lâ Rütbetin mine’l-Cismâniyyeti”) tarzında isimlendirmiştir.1016 Bu isimlendirme, İslâm 

filozoflarının görüşlerinin; ama önceki değinilerden artık çok daha iyi anlaşıldığı üzere 

aslında İbn Sînâ’nın meada dair görüşlerinin, kitabi İslâm’a göre ortaya konulmuş İslâmi 

meâd görüşüne, yani İslâm kelamcılarının ve bütün Müslümanların cismani haşir görüşlerine 

aykırı olduğuna, bu aykırı görüşlerin temellendirildiğine ve söz konusu temellendirmenin 

yanlışlıklarının da burada ortaya konulacağına işaret etmektedir. Aslında başlık, takiyye 

iddialarıyla ters düşmektedir; çünkü Gazzâlî, bu meselede her ne kadar İbn Sînâ felsefesinin 

iç yüzünü deşifre ettiğine okuru ikna ediyor gibi görünse de başlık, bir deşifreye değil, bir 

tutarsızlığın ispatlanmasına işaret etmektedir. 

Gazzâlî, meseleye başlıktaki isimlendirmeyi gerekçelendirecek bir muhtevayla 

başlamayı tercih etmekte, daha sonra da bu girişi felâsifenin görüşleri açısından izah ederek 

temellendirmeye çalışmaktadır. Gazzâlî, felâsifenin görüşünü tanıtırken bu meâd yorumunun, 

bütün Müslümanların inancına aykırı olduğunu öne sürmektedir. Gazzâlî’ye göre, bu 

bağlamda önce felâsifenin ahiret hakkındaki inançlarını anlatıp, sonra da bu inançlardan İslâm 

itikadına aykırı olanların tahlil edilmesi uygun olacaktır. Felâsifeye göre nefis, öldükten sonra 

ya tasviri mümkün olmayan bir zevk veya yine tasviri mümkün olmayan bir elem görecektir. 

Bazısı bu zevk veya acının sürekli olacağını, bazısı da azabın çok uzun bir süre devam 

ettikten sonra nihayete ereceğini belirtmektedirler. Zevk veya eleme düçar olmalarının 

çeşitliliği bakımından insan nefisleri, bu hayattan sonra bir takım tabakalara ayrılırlar. Bu 

sınıflar dünyevi insan sınıflarına benzemektedir. Orada ebedi zevk alacak olanlar, arınmış 

olgun nefislerdir. Ebedi acı çekecek olanlar ise kirlenmiş olgun nefislerdir. Acı çekenler, 

                                                             
1016 Gazzâlî, FT (TF), s. 207. 



 

 

292

ancak temizlenip arındıktan sonra saadete erişebilirler. Buna göre insana düşen iki şey 

bulunmaktadır: Olgunlaşmak için bilgi edinmek ve arınmak için iyi davranışta bulunmak.1017 

Gazzâlî’nin bu tanıtımı üzerine kısa bir tahlilde bulunmamız gerekmektedir. Burada en 

çok dikkati çeken nokta, Gazzâlî’nin, felâsifenin meâd görüşünün tüm Müslümanların ortak 

itikadına (“li-‘i’tikâdi’l-Müslimîne kâffe”) aykırı olduğunu ifade etmesidir. Söz konusu 

ifadeyle kastedilen muhtemel mana, ‘ölümden sonra geçen bir sürenin ardından meydana 

gelecek kıyamet hadisesini müteakiben insanların ruhlarının cesetlerine iade edilerek 

diriltilmesi ve hesaba çekilmek üzere mahşer meydanına doğru yürümeleri’ şeklinde 

özetlenebilecek ortak İslâm itikadıdır.1018 Fakat söz konusu ortak itikada ait içeriğin 

Gazzâlî’den önceki haliyle bu bilginden sonraki halinin aynı mana tazammunlarına sahip olup 

olmadığını irdelemek, yani bu özet muhtevada yer alan unsurların, İslâm itikadının tarihi 

başlangıcından beri hep Müslümanların ittifak ede geldikleri hususlar içerisinde bulunup 

bulunmadığını görmek gerekmektedir. Böyle bir soru üretmemizin gerekçesi, İslâm kelamının 

“ruh” kavramı etrafında çeşitli görüş ayrılıklarına medar olmasıdır. Çünkü kelami 

kaynaklarda filozofların anladığı anlamda bir ruhun varlığının kabul edildiği veya kitabi 

İslam’ın sözcülüğünü yapan bilginlerin ‘ruh’ kavramıyla kastettiklerinin tam olarak 

filozoflarınkine tekabül ettiğine dair bir veri mevcut değildir.1019 Gazzâlî’ye gelinceye değin -

çünkü bu meselenin içeriğinden de anlaşılabileceği gibi Gazzâlî’nin ruh kavramından anladığı 

içerik, Eş’arî geleneğinden çok farklıdır-1020 filozofların ruh kavramından anladıklarıyla 

kelamcıların ruh kavramından anladıkları birbirinden çok farklıdır. Her ne kadar Gazzâlî, 

kendisinin daha sonra yerleşik hale getirdiği ruhla cesedin kıyametin ardından birleşerek 

insanın cesetli ruhuyla hesap meydanına doğru yürüyeceği konusunda filozoflara yönelttiği 

eleştirilerde haklıysa da, önceki dönem kelamcılarında ruhun bir çeşit canlılık anlamında 

kullanılan bir kendilik1021 olduğuna işaret etmeliydi. Dolayısıyla insan ruhlarının cesetleriyle 

beraber dirilmeleri konusundaki İslami inançta, ruhun tanımı konusunda bir görüş birliği söz 

konusu olmadığından, ‘bütün Müslümanların inancı’ ifadesi bir ayrıma işaret etmesi 

                                                             
1017 Gazzâlî, FT (TF), s. 207. 
1018 Bkz. Gölcük, Toprak, Kelam, s. 471-475. 
1019 Bkz. Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh, s. 33-34. 
1020 Fargang Zabeeh, Avicenna’s Treatise on Logic, Martinus Nijjhof, The Hague 1971,  s. 20. 
1021 Bkz. Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh, s. 186-223. Bu konuda tek istisna Mutezili kelamcı Muammer b. 
Abbâd’tır (öl. H. 220/M. 836) ve felâsifeden önce ruhun manevi ve bağımsız bir varlık olduğunu söyleyen bu 
bilginin görüşleri Gazzâlî öncesi dönemde pek kabul görmemiştir. Bkz. a.g.e., s. 203-204, 224. 
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bakımından tartışmalı olmaktadır. Bunun dışında tanıtım muhtevasında yer alan temalar 

aşağıdaki tarzda dile getirilebilir: 

a- İnsanın mükâfatlandırılması veya cezalandırılmasıyla ilgili gerçek içerikler, betimi 

mümkün olmayacak derecede ay-altı dünya koşullarından farklıdır. Sonraki pasajlarda 

rahatlıkla görülebileceği gibi yazar ilkin buna itiraz etmez. Yalnız konu, Kur’ân-ı Kerîm 

ve Sünnet’te yer alan duyusal betimlerin ne kadar kesin olduklarının soruşturulmasına 

geldiğinde, sonraki pasajlardan rahatlıkla anlaşılabileceği gibi Gazzâlî, bu duyusal 

betimlerin özellikle Kur’ân’da tuttukları yekûnu göz önünde bulundurarak, aklın 

sınırlarını kendisi de kabul ettiği halde, bu değerlendirmeyi şiddetle eleştirir. 

b- İnsan için kurtuluş öncelikle entelektüel niteliklidir. Yani arınmak her ne kadar iyi 

davranışla gerçekleşen bir olguysa da insan için kayda değer olmanın yolu akli veya 

bilgisel olgunlaşmadır. Gazzâlî buna kısmen karşı çıkar. Çünkü eserin hemen başında 

halktan taklit yoluyla hakikate bağlananların, bunlara göre daha zeki ve bilgili; ama 

özenti ruhlu olan insanlara göre kurtuluşa daha yakın olduklarını belirtir.1022 Oysa Fârâbî, 

Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila adlı ünlü eserinde, bu anlamda olgunlaşmamış yani 

bilgi sahibi olmayan insanların yok olacaklarını, bir daha dirilmeyeceklerini iddia 

eder.1023 Gazzâlî’nin bu iddiayı görüp görmediği ayrıca tartışılabilirse de -bize göre 

Tehâfütü’l-Felâsife yazarı bu iddianın gayet farkındadır-1024 İbn Sînâ’nın, el-

Adhaviyye’de ve başka eserlerinde bu yaklaşımı reddettiğini belirtmek gerekir.1025 Bütün 

bunlardan anlaşıldığına göre İslam filozofları için entelektüel yetkinlik çok önemlidir ve 

kurtuluş için merkezi bir yer işgal etmektedir. Sonraki pasajlar bu gerçek ışığında 

değerlendirildiğinde daha iyi anlaşılabilir. 

c- İnsanın ölümden sonraki akıbetine ilişkin değerlendirmede, olgunlaşmak ve arınmaya 

yapılan vurgu önemlidir. Olgunlaşmak bilgiyle, yani akli aydınlanmayla, arınmak ise iyi 

davranışla, yani nefsin ahlaki reziletlerden kurtulmasıyla gerçekleşecektir. Burada da iki 

nokta önemlidir: Birincisi,  kurtuluşa ilişkin bu açıklamada tutulan yolun akliliğidir. 

Gazzâlî bunu kabul etme konusunda isteksizdir. Nitekim sonraki pasajlarda bunun kesin 

olarak yalnızca din sayesinde öğrenilebileceğini iddia edecektir. İkincisi ise, dinde çok 

esaslı ve evrensel bir yeri bulunan ibadetlerle yapılacak ilişkilendirmelerdir. Bu ikinci 
                                                             
1022 Gazzâlî, FT (TF), s. 1-2. 
1023Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 142-143. 
1024 Fârâbî’nin eserlerini Gazzâlî’nin okumuş olup olmamasıyla ilgili olarak bkz. Birinci Bölüm. 
1025 İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 130-131; a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 178-179. 
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noktada ibadetlerin varlığına ilişkin illet veya hikmetin, sıradan insanlarla (avam) 

ilişkilendirildiği ölçüde konunun ne denli sorunlu bir hale evrilebileceği gayet açık 

görünmektedir. Başka eserlerinde ilm-i kelamın öğretilmesiyle ilgili benzer bir ayrıma, 

seçkinler ve sıradanlar ayrımına Gazzâlî de yer vermekle beraber,1026 burada söz konusu 

olan bütün Müslümanları ilgilendiren evrensel bir yükümlülük olduğundan, yazar, nefsin 

arınmasıyla ilgili seçkin-sıradan (havas-avam) ayrımına karşı konumlanmış bir 

durumdadır.1027 

Gazzâlî’nin tanıtımından çıkardığımız yukarıdaki maddelerin muhtevası, İslam 

filozoflarının eleştirilen görüşlerinin bir özü veya çıkış noktası niteliğindedir. Gerek 

Fârâbî’nin Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila’sındaki şehirler sınıflaması ve şehir 

halklarının akıbetleriyle ilgili bölümler,1028 gerekse İbn Sînâ’nın insanın ölüm sonrası 

akıbetini ele alan metinlerinden ilgili bölümler beraber okunduklarında1029, Gazzâlî’nin 

tanıtım naklinin isabetli olduğu görülmektedir. Nefse ait öncüller ve meâd yorumunda 

gözetilen hususlar bakımından Fârâbî ve İbn Sînâ benzeşmekteyse de, ikinci filozofun önemli 

noktalarda birincisinden ayrıldığını belirtmekte yarar vardır.1030 Buna göre Gazzâlî, kendi 

dönemine yakın son etkili İslâm filozofu olması hasebiyle ve daha önce temas ettiğimiz daha 

özel nedenlerle İbn Sînâ’nın meâd görüşlerini temel almaktadır. Bundan sonra yirminci 

meselenin muhtevası, İbn Sînâ’nın meâd görüşlerinin temellendirilmesini nakledecek ve sonra 

tartışmaya başlayacaktır. Şimdi Gazzâlî’nin tanıtımla beraber aktarımda dile getirdiği 

muhtevanın kendisine geçebiliriz. 
                                                             
1026 Örnek olarak Gazzâlî’nin İlcâmü’l-Avâm an İlmi’l-Kelâm adlı muhtasar eserinin hem adı hem de içeriği, her 
ne kadar bu ayrım insanların bilgi durumlarına göreli ortaya konulmuş da olsa, böyle bir seçkin-sıradan 
ayrımının Gazzâlî’de de bulunduğunu göstermektedir. Bkz. Gazzâlî, İlcâmü’l-Avâm an İlmi’l-Kelâm, 
Mekâsidü’l-Felâsife içinde, s. 223-269. 
1027 Burada daha önce birinci bölümde geçtiği üzere tekrar Ahmet Arslan’ın bir iddiasına yer vermekte yarar 
vardır. Bu araştırmacıya göre, İbn Sînâ, seçkin-sıradan ayrımıyla, felsefede derinleşen seçkinlerin gerçekten de 
ibadetlerden, sözgelimi namaz ibadetinden, muaf olabilecekleri kanısında olduğunu öne sürmektedir. Buna göre 
din ve ibadetler gerçekte halk yığınları (avam) için, felsefe ise seçkinler içindir ve “filozof isterse dinden 
müstağni kalabilir, hatta onun için bu zorunludur”. Bu konuda filozofun el-Adhaviyye fî’l-Meâd’taki kelam ve 
Müslüman tenasühçülük karşıtı seçkin-sıradan ayrımını, diğer eseri olan Kitâbü’n-Necât’ın sonundaki nübüvvet 
ve namaz değinilerine bağlayan Ahmet Arslan, buradan seçkinlerin dinsel ritüellerden muaf olduğu sonucunu 
çıkarmaktadır. Bu araştırmacı daha sonra İbn Sînâ’nın bu iddiasının Gazzâlî’yi kışkırttığını belirtmektedir. Aynı 
yerlere biz baktığımızda, aynı sonuca ulaşamadık. İbn Sînâ, herhangi bir şekilde ibadetlerden muaf bir akli 
seviyeden söz etmemekte, aksine ibadetlerin her seviyede zorunlu olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Ahmet 
Arslan’ın iddiası için bkz. Ahmet Arslan, ‘İbni Sînâ ve Spinoza’da Felsefe-Din İlişkileri’, İslâm Felsefesi 
Üzerine içinde, s. 103, 105, 106-107 ve 113. İbn Sînâ’nın felsefi seçkinlerin ibadetlerle ilişkisini ortaya koyduğu 
açık bir değini için bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 191-194.  
1028 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 146-174. 
1029 el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ın son bölümünün (s. 152-157) yanı sıra örnek olarak bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ 
Metafizik II, s. 191-194; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, s. 151-170. 
1030 Akyol, ‘Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Meâd Meselesi’, s. 129-130. 
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Gazzâlî’ye göre, felâsifenin bilgiye ve amele yaptığı vurgunun ayrıntılarına yer 

vermek gerekmektedir. Bilgiye duyulan ihtiyacın nedeni, aklın akledilirlere ulaşmak 

arzusudur. Arzu gücünün zevki arzu edilen şeyi elde etmekle, görme gücününki güzel bir 

manzarayı seyretmekle gerçekleştiği gibi, akıl gücünün gıdası ve aldığı zevk de akledilirlerin 

idrakiyle mümkün olmaktadır. Aslında dünyevi hayatta her nefis, akledilirlere ulaşmak ister 

ve onlara ulaşamadığında acı duyar. Fakat bedensel işlerle meşguliyet, insana bu acıyı 

unutturur. Bedenle olan meşguliyet ve nefsinin ihtiyaçlarını unutma hali bitince, akledilirlere 

ulaşamamış olanlar büyük bir acı duyarlar. Akledilirleri algılayan nefis ise bazen bundan 

yapısının gerektirdiğinin altında bir zevk elde eder. Bunun nedeni, yine bedensel 

meşguliyetlerin yol açtığı alışkanlıklardır. Bu, tıbbi bir rahatsızlık dolayısıyla tat alma duyusu 

zedelenen bir hastanın durumuna benzer. O, güzel ve tatlı şeyleri kekremsi bulmakta ve 

ziyadesiyle haz alması gereken şeylerden tiksinecek bir hale gelmektedir. Bilgiyle olgunlaşan 

nefisler, ölüm sonucu bedensel yüklerden kurtulduklarında, tıpkı hastalıkları atlatmış kişinin 

yemeklerden aldığı zevkin sınırsızlığı gibi bir anda büyük bir zevke erişirler. Bunun bir misali 

de uykuda olduğu veya baygın yattığı için yanında bulunan maşukunu fark edemeyen kişinin 

durumudur. Uykudan uyandığı veya baygınlıktan kurtulduğu vakit bu âşık, tasviri mümkün 

olmayan bir zevk duymakta ve âşık olduğuna kavuşmaktadır. İşte ruhani zevkler bu tarzda 

bedensel hazlardan üstündür. Fakat bir takım misallere ve sembolik tasvirlere başvurmaksızın 

ruhani zevklerin farklılıklarını ve üstünlüklerini anlatmanın bir yolu bulunmamaktadır. 

Nitekim yine sözgelimi çocuğa ve cinsel güçten yoksun birine cinsel münasebetten duyulan 

zevki anlatabilmenin bir yolu yoktur. Bunu mutlaka temin etmek istersek çocuğa en sevdiği 

oyundan, cinsel gücü gelişmemiş kişiye de en sevdiği yemekten örnek verebiliriz. Buna 

rağmen her iki kişi de, cinsel münasebetten elde edilen zevkin ancak tadılarak 

anlaşılabileceğini kavrar. Akli hazların cismani zevklerden üstün olduğunu kanıtlamanın iki 

delili bulunmaktadır: İlki, Meleklerin hali vahşi hayvanlardan ve domuzlardan daha üstün 

olmasına rağmen onlar, cinsel münasebet ve yeme-içme gibi maddi zevklere sahip değillerdir. 

Onlar, mevcudiyetin hakikatini bilme, kendilerine has olgunluk ve güzelliğin farkında olma, 

mekân ve varlık mertebesi bakımından değil, sıfatları itibariyle âlemlerin rabbi olan Allah’a 

yakın olmaya ilişkin bilginin hazzını idrak ederler. Meleklerin bu üstünlüklerine rağmen 

insanların ve hayvanların maddi zevkleriyle ilgilenmemeleri, akli hazların bedensel hazlardan 

üstün olduklarının bir delilidir. İkincisi, İnsan bazen kendi yaşamında akli hazları cismani 

hazlara üstün tutabilmektedir. Mesela hasmını mağlup eden ve onun yenik düşmesinden 
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sevinç duyan kimse, bu neticeyi elde edebilmek için cinsel münasebetten ve yeme-içme 

zevkinden mahrum kalmaktadır. Yine mesela saltanat ve başkanlığa niyetlenmiş birisi, bu 

hedeflerine ulaşmakla sevgilisine kavuşmak arasında kalsa hedeflerini tercih edecektir. Bu 

kişinin hedeflerine ulaşması, sevgilisine kavuşamamanın verdiği acıyı unutturacak ve kişi, 

saltanata ve başkanlığa erişmenin mutluluğunu yaşayacaktır. Bunun gibi bazen bir kahraman, 

ölümden sonra da anılacak olmanın verdiği hevesle düşmanını küçümseyip ölüm pahasına 

kalabalık bir savaşçı topluluğuna saldırır. Buna göre, âhirete ilişkin akli hazların, dünyevi 

olan cismani hazlardan üstün olduklarının kabul edilmesi gerekmektedir. Din de bu doğruyu 

kabul etmekte ve hatta yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de meâlen “Onlar için göz nuru değerinde 

nelerin saklandığını hiç kimse bilemez” buyurmaktadır (Kur’ân-ı Kerîm, 32/17). İşte bilgiye 

duyulan ihtiyacın nedeni budur. Sırf akli olan ilimler bu neviden faydalı bilgilerdendir. Bunlar 

yüce Allah, sıfatları, melekleri, kitapları ve varlığın O’ndan nasıl meydana geldiği hakkındaki 

bilgilerin tamamıdır. Bunun ötesinde gramer, lügat ve şiir gibi bilgiler şayet Allah’a 

götürüyorlarsa yararlıdırlar. Geriye kalanlar ise sanatlar olarak anlaşılmaktadır.1031 

Gazzâlî’nin aktarımına göre felâsife, insanların iyi davranış (amel) ve ibadetlere de 

ihtiyaçları bulunduğu düşünmektedir. Nefsin arınması için bu ikisine gereksinim 

duyulmaktadır. Zira nefis bedende bulunduğu sürece, onun mevcudiyetin hakikatini idrak 

etmesi engellenmiştir. Bu durum, nefsin bedene yayılmış olmasından değil, bedenle meşgul 

olup ona ilişkin istek ve arzulara iltifat etmesinden ileri gelmektedir. İnsan, bedensel zevk ve 

meşguliyetlerin peşinden koştukça bunlara olan ilgisi artar ve bedensellere alışır. Beden 

öldüğünde ise iki açıdan bunlar nefse zarar verirler. Öncelikle bunlar, nefse özgü hazlar olan 

meleklerle yakınlık kurma ve ilahi güzel varlıklardan haberdar olma gibi şeylere engel olur. 

Beden öldükten sonra insan nefsi, bedensel meşguliyetlerden mahrum kalınca artık bunları da 

unutamaz ve büyük bir acı duyumsar. İkinci olarak, bedensel araçlarını kaybettiği halde insan 

nefsi bedensel meşguliyetlerin sağladığı alışkanlık ve ihtiraslarla beraberdir. Nefsin bu 

durumu, saltanata, âşık olduğu birine, çocuğa veya hacimli bir mülkiyete sahip olup da 

bunları aniden kaybeden kimsenin durumuna benzer. Bunlara tekrar kavuşma ümidi de 

olmayınca bu kişi büyük bir acı duyacaktır. İnsan nefsinin durumu da böyledir. İnsan nefsi, 

ancak dünyadan yüz çevirdiği, bütün mevcudiyetiyle ilme ve takvaya yöneldiği takdirde 

kurtulabilir. Bunları yapan bir insan nefsi, daha dünyadayken uhrevi ilişkilerini güçlendirmiş 

olacak ve mutluluğa erişecektir. Öldüğünde ise meşakkatli bir zindandan kurtulmuş ve bütün 

                                                             
1031 Gazzâlî, FT (TF), s. 207-210. 
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arzularına kavuşmuş gibi olur ve işte bu, onun cennetidir.  Bedensel tüm nitelikleri nefisten 

soyutlamak ve onları yok etmek imkânsızdır. Çünkü bedensel mecburiyetler nefse hoş 

gelmektedir. Fakat nefsin bedene olan ilgisini zayıflatmak mümkündür. Bu yüzden Allah, 

“İçinizden oraya uğramayacak herhangi bir kimse yoktur. Bu, Rabbin indinde kesinleşmiş bir 

hükümdür” (Kur’ân-ı Kerîm, 19/71) diye buyurmaktadır. Bedensel ilgileri zayıflamış bir 

nefis, ölümden fazla bir acı duymaz ve dünyadan ayrılışın üzüntüsünden kurtulur.1032 

Gazzâlî’nin aktarımına göre felâsife, nefse ait niteliklerin ortadan kaldırılmasının 

imkânsız olması bakımından ahlaki olarak dinin iki aşırı ucun ortasını tavsiye ettiğini 

söylemektedir. Mesela ılık su, sıcak ile soğuk arasında olup iki aşırı uçtan uzaktır. Bunun gibi 

cesaret de korkaklık ile saldırganlık arasında, cömertlik de cimrilik ile savurganlık arasında 

dengeli birer davranış olarak bilinmektedir. Mal varlığına göre ihtiyaçlarını gidermek ve 

harcamaktan çekinmemek, insanı cimrilik ve savurganlıktan; kendini koruma özelliğini ölçülü 

bir tarzda kullanmak da insanı korkaklık ve saldırganlıktan muhafaza etmektedir. Bütün 

ahlaki konularda böyle ölçülü davranmak gerekmektedir. Ahlak ilmi bunları tahlil eden 

kapsamlı bir alan olduğu gibi din bu konunun ayrıntıları üzerinde incelikle durmaktadır. 

Ahlaki güzellikleri elde etmenin yolu dinin koyduğu davranış kurallarına ve ahlaki kanunlara 

riayet etmekle gerçekleşir. Böylece insan nefsanî arzularına yenik düşmez. Aksi takdirde 

Allah’ın buyurduğu şekilde kişi, “Nefsânî arzularını kendisine ilah edinmiş olur” (Kur’ân-ı 

Kerîm, 25/45). Fakat o, dinin buyruklarını gözettiği takdirde kendi heva ve hevesine uymaz, 

böylece ahlakı güzelleşir. Hem ahlak hem bilgi konusunda bu üstün niteliklerden mahrum 

kalan kimse helak olmuştur. Bu bağlamda yüce Allah, “Nefsini arındıran kurtuluşa ermiş, onu 

kirleten ise kaybetmiştir” (Kur’ân-ı Kerîm, 91/8-9) buyurmuştur. Buna göre, bilgi ve 

davranışlara ait bu iki erdemi kendisinde bir araya getiren kişi, saadete erer ve o gerçeği bilen 

bir kuldur. Bilgi erdemini elde edip de gereğini yapmayan, fâsık âlimdir. Bu kimse bir müddet 

azap görür; ama sürekli bir azapla karşılaşmaz. Nefis cevherine aykırı özelliklerle kirlendiği 

için bir zaman bunun temizlenmesi gerekmektedir. Davranış erdemlerine sahip olup da bilgi 

erdemi olmayan kişi, felaha erip acı duymasa da olması gereken manada saadetten hissesini 

alamaz. Filozoflara göre, bir kimse ölünce onun için kıyamet kopmuş demektir. Dinde yer 

alan ahrete ilişkin duyusal tasvirlere gelince, bunların gayesi, bu uhrevi zevkleri kavramaktan 

âciz olan zihinlere, anlayabilecekleri misaller vererek bunları anlaşılabilir kılmaktır. Sonra bu 

                                                             
1032 Gazzâlî, FT (TF), s. 210-211. 
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zevklerin anlatılmış olanlardan çok daha üstün olduğu bu kişilere anımsatılır. Felâsifenin 

görüşü bu şekildedir.1033 

Gazzâlî’nin felâsifeden yaptığı mead aktarımının İbn Sînâ’nın eserlerine dayandığını, 

bu arada bu filozofun eserlerinde daha önce işaret edildiği türden bir yorum farklılaşmasının 

bulunduğunu belirtmiştik. İbn Sînâ’nın meâddan söz eden eserlerinin tümünde nefis-beden 

münasebetlerine dair tahliller ve varılan hükümler aynı olduğu halde, meâdın keyfiyetiyle 

ilgili felsefi yorumlar farklılaşmaktadır. Buna göre Gazzâlî, İbn Sînâ’nın mead görüşünün 

aktarımında, nefis beden ilişkileri ve insan nefsinin özellikleri bağlamında İbn Sînâ’nın 

kapsamlı bütün eserlerinden faydalanmış bulunmakta; ama nâtık insan nefsinin özellikleri 

üzerinden varılan meâd görüşü sadedinde ise filozofun e’l-Mebdeü ve’l-Meâd ve özellikle el-

Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserine dayanmaktadır. Bu bakımdan Gazzâlî’nin uzun soluklu 

nazari bir muhtevayı burada sistematik bir içerikte özetlemiş olduğunu ve bu aktarım 

muhtevasının İbn Sînâ’daki muadillerinin, filozofun farklı eserlerinden seçilerek 

gösterilebileceğini belirtmek gerekmektedir. Yukarıda yer verilen Gazzâlî’nin aktarımında, 

öncelikle bilginin gereksiniliyor oluşu üzerinden entelektüel yetkinliğe vurgu yapılmakta ve 

böylece bu yetkinliğin nâtık nefsin en önemli vasfı olduğuna dikkat çekilmektedir. Bundan 

sonra olgunlaşmak için bilginin bir ihtiyaç olduğuna değinilmekte, ardından arınmak için de 

dini ibadetlerin mevcudiyetindeki hikmete ve onların faydalarına yoğunlaşılmaktadır. Bundan 

sonra son bölümde ruhsal dirilmenin dile getirildiğini ve buna muhalif bir mana tazammununa 

sahip dini nass muhtevasının, bir seçkin-sıradan (havas-avâm) insan ayrımıyla 

anlamlandırılarak, asıl olanın bu ruhsal meâd görüşü olduğunun vurgulandığını görmekteyiz. 

Gazzâlî’nin bu sistematik aktarımında somutlaşan vakıa şu şekilde dile getirilebilir: Ruhsal 

dirilme görüşünü temellendirmek üzere sırayla ortaya konulan gerekçelerin, öncelikle bir ruh-

beden ikilemine yaslandığı görülmekte, sonra ruhun bir özelliği olarak akletmenin en üstün 

hazların kaynağı olduğu işlenmekte, bu arada bilgi ve eylem, bu hazzı en yüksek seviyede 

akledişin somut görünümleri olarak ele alınmakta ve bu işleyişte ruhçu bir yoğunluk 

bulunduğu için de ruhsal dirilme görüşü doğrudan temellendirilmeye çalışılmaktadır. Şimdi 

burada belirtmek gerekir ki, İbn Sînâ’nın kapsamlı metinlerinin tümünde meâd ve meâda 

benzer konularda ruhçu bir karakter bulunmaktadır.1034 Sadece el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ta 

                                                             
1033 Gazzâlî, FT (TF), 211-212. 
1034 Bkz. el-Câbirî, Felsefî Mirasımız ve Biz, s. 118. Câbirî’nin burada İbn Sînâ metinlerinden çıkardığı ortak 
nefis-beden ilişkisi ilkesi şu şekilde ifade edilmiştir: “Ruh, bedeni kendine vasıta edinir, tâ ki hakikatini kemâle 
erdirsin, ebedî saadet içinde yaşayacağı ilâhî huzura dönebilsin.”  
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değil, İbn Sînâ’nın bütün metinlerinde, Gazzâlî’nin ruhsal meâdı temellendirmek üzere 

sıraladığı işleyiş benimsenir ve ruhçu yoğunluk daima korunur. Fakat el-Mebde’ ve’l-Meâd ve 

el-Adhaviyye fî’l-Meâd dışındaki hiçbir eserinde İbn Sînâ, bu gerekçeleri ruhsal dirilme 

görüşüne bağlamaz. Bu ayrım son derece önemlidir; çünkü İbn Sînâ’nın meâd anlayışını ele 

alan pek çok çalışmada, filozofun gençlik döneminde kaleme aldığı iki eserde savunduğu 

veya işlediği bir görüşün, sonraki dönem metinlerinde neden savunulmadığı veya işlenmediği 

sorunu, hiçbir zaman İbn Sînâ’nın bütün eserlerinde aynı ruhçu argümanların korunduğu 

gerçeği üzerinden yeterince incelenmiş değildir.1035 Nazari gerekçelerin aynı olmakla beraber 

önce vahiy nasslarının muhtevasının paranteze alınarak yorumlanmasıyla ruhsal meâdın 

savunulmuş olması, sonra da ruhsal meâd görüşünün açıkça terk edilmesi, Gazzâlî’nin 

yirminci meselede öne sürdüğü gibi, meâd konusundaki gerekçelerle ruhsal meâd anlayışı 

arasındaki akli ilişkilerin kesin olmadığını göstermektedir.1036 Ayrıca bu durum, meselenin 

aktarım muhtevasında İbn Sînâ’dan yapılan alıntıların filozofun farklı metinlerindeki 

asıllarına daha az güçlükle bakabilmemiz için elverişli bir zemin sağlaması açısından da 

önemlidir. Şimdi Tehâfütü’l-Felâsife’den yaptığımız uzun aktarımın içerisinde verilen felsefi 

izahın İbn Sînâ’daki asıllarına yer verebiliriz. Fakat bunu yapmak üzere önce İbn Sînâ’nın 

tüm eserlerinde ortak olan, meâdın nefis-beden münasebetlerine dair felsefi gerekçelerini 

vermemiz, ardından Gazzâlî’nin felsefi aktarımının sonunda bu ortak gerekçelere eklenen ve 

filozofun sadece iki eserinde bulunan ruhsal meâd izahını aktarmamız yerinde olacaktır. 

İbn Sînâ’ya göre uhrevi ahvali anlayabilmek için önce esas mutluluğun ve onun zıddı 

olan bedbahtlığın halini izah etmek gerekmektedir. Şeriatta sadece bedensel mutluluktan 

bahsedilmiş olması nedeniyle buna değinmek lüzumludur. Nefsânî her gücün kendisine özgü 

bir zevk ve iyiliği, kendisine özgü bir acı ve kötülüğü bulunmaktadır. Şehvetin haz ve iyiliği, 

beş duyudan ona uygun bir niteliğin ulaşması, öfkenin hazzı zafer, vehmin hazzı ümit ve 

hafıza gücününki geçmiş şeyleri hatırlamaktır. Bunların her birinin zıddı nefsânî güçler için 

birer acıdır. Nefsânî güçlerin her birine uygun olan haz ve iyiliğin meydana gelmesiyle bilfiil 

yetkinlik meydana gelmektedir ki, bu bir asıldır.1037 Nefsânî güçlerin her biri için böyle iyilik 

ve kötülük olan haller bulunmakla beraber onların arasında bir hiyerarşi de bulunmaktadır. 

Yani yetkinliği daha çok ve tam, daha sürekli ve amacına daha yakın, ayrıca kendiliğinde 
                                                             
1035 Örnek iki çalışma için bkz. Ahmet Çapku, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd Düşüncesinde Ahiret, İstanbul: 
Kayıhan Yayınları, 2009, s. 91-210; Tariq Jaffer, ‘Avicenna and the Resurrection of the Body’,Basılmamış 
Master Tezi, Institue of Islamic Stuedies McGill University, 1998. 
1036 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 222. 
1037 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 170. 
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idrâki daha güçlü olanın hazzı daha bol ve daha fazladır. Bu da başka bir asıldır.1038 Bu arada 

nefsânî güçlerin ve onların haz ve iyiliklerinin, yetkinliklerinin de farkında olmak 

gerekmektedir. Bazen kişi bunların bilincinde olabilir; fakat bilfiil onu yaşamadıkça yeterince 

ona yönelemez. Bunun örneği, iktidarsızın durumudur. İktidarsız birisi, cinsel münasebette 

üstün bir hazzın olduğunu bilmekte; ama bu hazzı yaşayamadığı için ona karşı bir arzu ve 

istek duymamaktadır. O halde nefsânî güçlerdeki bazı yetkinlikler ancak yaşandığında 

tahayyül edilebilecek nitelikte insan idrakine uzaktır. Ayrıca ancak yaşandığında 

kavranabilecek zevklerden biri de âlemlerin Rabbi’ne yakın olanların elde ettikleri hazlardır. 

O’na yakın olanların eriştikleri hazlarla dünyevi lezzetlerin farkında olanların erişebilecekleri 

hazların kıyaslanmaması gerekmektedir. Allah’ın mülkünde ve O’nun saltanatında nice hazlar 

bulunmaktadır. Ne var ki biz, O’nun indindeki hazları fiilen bilemez bunun yerine ancak 

kıyaslamalarla fikir yürütebiliriz. İşte bu diğer bir asıldır.1039 Başka bir asıl, bazen idrak 

gücünün kendisinin zıddıyla engellenebileceğidir. Yani insanda idrakin oluşmasını engelleyen 

bazen onun zıddı bir durum olabilir. Bunun örneği, ağzı acılanan kişinin mizacının 

bozulmasıdır. Bu kişi, mizacı düzelip uzuvları temizleninceye değin ağzının acılığını 

hissetmez; ama durumu düzelince kendi durumundan tiksinir. Aynı şekilde insanlar, 

bedenlerine alışmış olmaları nedeniyle bazen bu dünyadaki kötü durumlarını fark edemezler; 

fakat bedenlerinden ayrıldıklarında büyük bir acı duyarlar.1040 

İbn Sînâ’ya göre asıllar bu tarzda sabit olduktan sonra artık şunların söylenmesi 

gerekmektedir: Nâtık nefsin kendine özgü yetkinliği, tüm varlığın ilkesinden başlayarak 

ruhsal nitelikli üstün cevherlere, sonra bedenlerle ilgili ruhsal cevherlere, sonra yapı ve 

güçleriyle yüce cisimlere varıncaya kadar her şeyin suretini akledilir bir tarzda bilmek ve tüm 

düzenin hayır üzerine taşmış suretinin kendisinde resmolunmasıyla akli bir âlem haline 

gelmektir. Böylelikle insan nefsi, mevcut âleme denk gelen mutlak güzel, mutlak gerçek ve 

mutlak iyiyi müşahade ederek, mevcudiyetinde O’na katılır ve cevherinden suretlenen 

akledilir bir âleme dönüşür.1041 

İbn Sînâ’ya göre, sürekli olan başkalaşan ve bozulanla herhangi bir tarzda 

kıyaslanmaz. İdrâk edilen şeyin suretine nüfuz etmek, nâtık nefsin işidir. Nâtık nefsin bu 

idrâki ve elde ettiği haz, hangi duyusal hazla mukayese edilebilir? Daha önce asıllar içerisinde 

                                                             
1038 İbn Sînâ, a.g.e., s. 170. 
1039 İbn Sînâ, a.g.e.,s. 170-171. 
1040 İbn Sînâ, a.g.e., s. 171-172. 
1041 İbn Sînâ, a.g.e., s. 172. 
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belirtildiği gibi, biz, bedenlerimizle beraber bu dünyadayken çoğunlukla bunları idrak 

edemeyiz. Bedensel meşguliyetler ve alışkanlıklar bizim erdemleri ve hazları fark etmemize 

mani olurlar. Şu var ki, şehvet, öfke ve buna benzer durumlardan kurtularak nâtık nefsin 

hazlarını biraz mütalaa ettiğimizde, o üstün hazdan ancak ufak bir şey tahayyül edebiliriz; 

ama o haz bile, tıpkı çok arzulanan bir yiyeceğin kokusunun uzaktan duyulması gibi bizde bir 

iştiyak uyandırır.1042 Bu açıklama, duyusal hazlarla akledilir hazlar arasında önemli bir farkın 

olduğunu göstermektedir. İnsanların ortak kabulüne göre, bir kişi, kendisini ilgilendiren çetin 

bir işi düşünür de bu sırada ona bir şehvet ilişirse ve iki nefsânî gücün zaferi arasında 

bırakılırsa, bu kişi soyluysa şehveti küçümseyecektir. Böylelikle akli gayelerin değersiz 

şeylerden nefse daha kıymetli geldiği anlaşılmış olmaktadır.1043 Nefsin bedenle meşguliyeti 

ve ona ilgi göstermesi, nefse zâtını ve maşukunu unutturmuştur. Nitekim hastalık başa 

geldiğinde, insan tedaviye olan gereksinimi unutuverir ve artık tatlıdan haz alma özelliğini de 

kaybeder. Bu durum, ateşin cehennemde insanı yakmasının veya soğuğun onu mahvetmesinin 

yol açtığı elemden daha vahim bir acıya ve bedbahtlığa neden olur.1044 

İbn Sînâ’ya göre en üstün haz, insan nefsinin bedeninden ayrıldıktan sonra 

erişebileceği yetkinliği tam anlamıyla elde etmesiyle yaşanmaktadır. Bunun bir benzeri, 

kişinin bilinçli değilken ona tattırılan tatlı bir şey karşısında yaşadığı uyuşukluk ve 

uyanmadır. Akli güç, ölümden sonra tam olarak yetkinleşince herhangi bir duyusal zevkle 

karşılaştırılamayacak ölçüde üstün bir haz söz konusu olmaktadır. İşte gerçek mutluluk budur, 

bunun tersi ise gerçek mutsuzluktur. İnsan nefsi, her şeyin varlığını idrak ettiğinde bilfiil 

mutlu olacaktır.1045 İnsan nefsi bedeninden ayrılıp da akli yetkinliğe ulaşamamışsa, büyük bir 

bedbahtlık hisseder. Çünkü bu mutluluk ancak dünyada ve bedenle kazanılabilen bir 

mutluluktur ve artık beden de yoktur. Bu durumdaki insanlar, en yüce etkinliği bilme ve ona 

uygun yaşamada bozuk düşüncelere sahip olan inkârcı insanlardır. İnsan nefsinde bu 

bedbahtlığın gerçekleştiği sırada ondan kurtulmak için ne kadar akledilirin idrak edilmesi 

gerektiği hakkında bir tahminde bulunmak zordur. Fakat akleden insanın basireti arttıkça, 

onun mutluluğa istidadı da artacaktır.1046 

                                                             
1042 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 172-173. 
1043 İbn Sînâ, a.g.e., s. 173. 
1044 İbn Sînâ, a.g.e., s. 173-174. 
1045 İbn Sînâ, a.g.e., s. 174-175. 
1046 İbn Sînâ, a.g.e., s. 175-176. 
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İbn Sînâ’ya göre, gerçek mutluluk ancak insan nefsinin ameli kısmının ıslahıyla 

tamamlanmaktadır. Bu konuda ahlak ilmi önemlidir; çünkü o, erdemli davranışlar için her 

nefsânî gücün ortasını tavsiye etmektedir.1047 Bedensel yapı, esas itibariyle nefsânî yapıya 

zıttır. Nefsi bu hakikatten bihaber yapan, bedenle meşguliyeti ve ona alışmasıydı. Nefs, 

bedeni terk ettiğinde bu meşguliyet ve alışkanlıklardan pişman olmaktadır. Bu arada bazı 

bilginlerin haber verdikleri isabetlidir. İnsan nefisleri arınmış oldukları halde, avama anlatılan 

inanç ve tasavvurlar kendilerinde yer etmişken bedenlerinden ayrılmış olabilirler. Bu nefisler 

de inandıkları bütün uhrevi ahvali tahayyül ederler. Bunu onlara semavi cisimler 

sağlamaktadır. Böylelikle dünyada kendilerine haber verilmiş kabir ahvali, uhrevi iyilikler ve 

başka şeyleri müşahade ederler. Düşük nefisler de dünyada haber verilen azabı müşahade 

ederler.1048 Sıradan nefislerin mutluluk ve mutsuzlukları böyledir. Yüksek (mukaddes) 

nefislere gelince, kuşkusuz bunlar, buna benzer ahvalden uzak, bizzat gerçek akledilir hazlara 

ulaşıp onları yaşarlar. Bunlar arkalarındaki her şeyden uzaklaşıp bilfiil mutlu olurlar.1049 

İbn Sînâ, Gazzâlî’nin aktardığı felsefi muhteva içinde bulunan ibadetler konusunu da 

işlemektedir. Bu filozofa göre, ibadetlerin faydası, insanların varlık sebepleri olan yasa ve 

şeriatın onlarda sürekliliğini sağlaması ve âhirette arınarak Allah’a yaklaşmayı temin 

etmesidir.1050 İbadetlerin mevcudiyetindeki hikmet, Peygamberin vefatından sonra insanların 

Allah’ı ve âhireti bilmeyi unutmalarına mani olmaktır. Belirli aralıklarla tekrarlanan ibadetler 

unutkanlığın meydana gelmesini engellerler. Yalnız bu ibadetlerin, Allah’ın ve âhiretin 

hatırlandığı şeye bitişik olması gerekmektedir ki, onlardan beklenen fayda elde edilebilsin. 

Hayalde meydana gelen niyetler ve emredildiği tarzda söylenen lafızlar, insanları Allah’a 

yaklaştıran ve farz kılınmış olan fiillerdir.1051 Sıradan insanlar için bu ibadetler, Allah’ı ve 

âhireti hatırlamayı, ayrıca ölüm sonrasında âhirette nefislerini arındırmalarını sağlamaktadır. 

Seçkinlere gelince, bu ibadetlerin onlara sağladığı yararların çoğunluğu ancak âhirette 

gerçekleşmektedir. Nefsi arındırmaksızın asıl mutluluğa erişmek mümkün değildir. Sıradan 

insanlar için Allah’ın ve âhiretin hatırlanmasını temin eden ibadetler, seçkinlerin nefislerinin 

bu dünyadayken arınmalarını sağlamaktadır. Bu arınma, ahlak ve melekeler vasıtasıyla 

meydana gelir. Ahlak ve melekeler sayesinde, beden ve duyudan yüz çevrilir ve sürekli 

varlığın esas kaynağı üzerine düşünülür. Allah’ın meâlen “muhakkak iyilikler, kötülükleri 
                                                             
1047 İbn Sînâ, a.g.e., s. 176. 
1048 İbn Sînâ, a.g.e., s. 177-179. 
1049 İbn Sînâ, a.g.e., s. 179. 
1050 İbn Sînâ, a.g.e., s. 194. 
1051 İbn Sînâ, a.g.e., s. 191-192. 
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giderir” (Kur’ân-ı Kerîm, 11/14) buyurmasında görüldüğü gibi, bedensel yapıların ve duyusal 

zevklerin boyunduruğundan kurtulmuş bir seçkin, bir daha bunlara dönmez ve Allah’ı, 

melekleri ve mutluluk âlemini hatırlamak için çalışmak durumunda kalır.1052 

İbn Sînâ’nın bu görüşleri bir eserinden diğerine değişmeyen ve meâd konusunda nefis-

beden münasebetlerini ilgilendiren temel öncüllerin bulunduğu görüşlerdir. İbn Sînâ’nın meâd 

görüşlerinden aktardığımız muhtevayla Gazzâlî’nin aktarımlarını birlikte tahlil edeceğimiz 

için şimdi ruhsal meâdın tercih edildiği felsefi görüşlere yer verebiliriz. İbn Sînâ, el-

Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserinde yine yukarıdaki ortak görüşlerini sahiplenmekte; fakat 

bunları, insan nefislerinin âhirette dirilmelerinin ruhsal nitelikli olduğu hükmüne 

bağlamaktadır. Filozofun ruhsal meâd konusundaki argümanının muhtevasını olduğu haliyle 

buraya almakta fayda vardır. İbn Sînâ, ruhsal meâd görüşünü el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı 

eserinde tahlil etmekte ve şunları söylemektedir: 

Bu faslın amacı, bilge ruhların (hikemi nefslerin), sözü edilen bu düşüncenin 

kendisinden uzak olduklarını ifade etmek ve onlardaki vehmi betimleyerek, onlar 

bu suret üzere âhiret yurdunda cisimler olmadıklarında ve bedenleri 

yanmadığında, onların başka şeylere dönüştüklerini ve kendilikleriyle mükâfat 

ve ceza görmediklerini [ortaya koymaktır]. (Altını biz çizdik, M.Ö.)1053 

…Meâd anında, yetkinleştiğinde insan nefsine ait olan lezzet, bu evrenimizde 

mevcut bulunan lezzete hiçbir şekilde kıyas edilemez. Ey bütün eksikliklerden 

uzak gördüğüm Allah’ım! Meleksel cevherlere has kılınan iyilik ve lezzetle, 

evcil ve yırtıcı hayvanların cevherlerine has kılınan iyilik ve lezzet [aynı 

görülüp] hiç kıyaslanabilir mi?  (Altını biz çizdik, M.Ö.) İnsani nefis, 

mükemmelleşmiş olsa bile, meleksel cevherden olamaz; çünkü o ayrık akli bir 

surettir ve bu olduğu gibi meleklerin suretidir. Şu var ki, biz bedenlerimizde 

oluşumuz nedeniyle bu lezzeti hissedemeyiz; çünkü bedensel güçler, nutki nefsi 

esir almıştır, hatta nefis bedende kendi zatını unutur; hatta algı, vehim, öfke ve 

arzu için ele ve algısal tasarıma (nefsin bedeni yönetmesine) gereksinim vardır; 

bunun delili, bu egemenliğin artışı sırasında, nâtık nefsin egemenliğinin noksan 

oluşudur. O halde bu lezzet zorunludur ve bedende bulunmak yüzünden biz onu 

bedende algılayamayız.1054 

Şayet uhrevi durumları, zihinlerin gerçekliğini aynıyla anladığından uzak olacak 

şekilde, cesetli olmaksızın ruhani farz edersek, şeriatların buna çağrıya, 

                                                             
1052 İbn Sînâ, a.g.e., s. 193-194. 
1053 İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 130. 
1054 İbn Sînâ, a.g.e., s. 149-150. 
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hatırlatıcı olarak ona işaret edici bir uyarıya yolu yoktur; bilakis anlayışlara 

yakın olacak şekilde çeşitli temsiller yoluyla onu açıklar. O zaman bir şeyin 

varlığı, nasıl [olur da] başka bir şeyin varlığına delil olarak getirilebilir? Şayet 

diğer şey farz edilen halde değilse, birinci şey olduğu hal üzere kalır. Bütün 

bunlar, insanların genelinden değil de seçkininden olmak isteyene yapılan 

açıklamaya yönelik bir sözdür, bu konularda şeriatların zahirleriyle delil 

getirilemez. (Altını biz çizdik, M.Ö.)1055 

Dolayısıyla onlara [mükafat ve cezanın] meydana gelme biçimiyle anlamalardan 

uzak, hakiki temsiller yapılmadığında, [iyilikleri] istemezler, iki emre (mükafat 

ve cezaya) uygun yetişmezler. Dolayısıyla Şeriatın politikasının hükmünde,  

meâd olgusunun, hesabın, mükâfatın ve cezanın bu şekillerde yerleştirilmesi 

gerekir. Şüphesiz şeriatımızın sahibi [Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem],  

bütün bunları, artışı mümkün olmayacak mükemmellikte bilmiştir.1056 

Şayet mükâfatlandırma ve ceza ruhsal ise [dirilmekten] amaç, ceset değildir; 

ayrıca bu ruhani mükâfatlandırma ve ruhani cezalandırma değil [se şayet], 

onların  kabul etmeleri ve korkmalarını temin için bu nasıl tasvir edilebilir? 

Hayır, bilakis onlara, onların âhirette melek olmaları dışında hiçbir şey tasvir 

edilemez. (Altını biz çizdik, M.Ö.) Şayet onlara ruhani durum dışında fazladan 

bir şey tasvir edilirse, anlamada yollarını şaşırırlar ve kendilerine söylenenden 

farklı bir şey anlarlar. Meleklerin durumundan çoğunluğun tahayyül ettiği şeyin 

üzerine, şayet onu akletme [cesaretlendirildikleri biçimde] olmazsa, onlar mutsuz 

olurlar ve onlar için zevk ve rahatlık olmaz; yani onlar yiyemezler [,içemezler] 

ve nikâhlanamazlar;  gece ve gündüz boyunca tespih ve kulluk yapmazlar, sonra 

da işin sonunda mükâfatı elde etmezler.1057 

İbn Sînâ’nın kendi eserlerinden doğrudan yapılan bu uzun aktarımlardan ve son el-

Adhaviyye alıntısından sonra yirminci meselenin tekrar tanıtım ve aktarım muhtevasının 

tamamen filozofun metinlerine dayanılarak oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Nitekim yukarıda 

İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II adlı eserinden olabildiğince hacimli bir şekilde yapılan 

aktarımların muhtevasının, filozofun kapsamlı eserlerinde işlenen ortak muhteva olduğunu 

belirtmekte yarar vardır. Sözgelimi İbn Sînâ’nın Kitâbü’n-Necât adlı eserindeki meâd 

muhtevasıyla bizim buradaki aktarım muhtevamızın birebir uyuştuğunu, verilen örneklerin 

bile aynı kaldığını söylememiz gerekmektedir.1058 Ayrıca aynı içerik, İşaretler ve 

                                                             
1055 İbn Sînâ, a.g.e., s. 103. 
1056 İbn Sînâ, a.g.e., s. 112-113. 
1057 İbn Sînâ, a.g.e., s. 113-114. 
1058 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 151-170. 
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Tembihler’de çok az farklılaşan imalarla ortaya konulmuş,1059 bütün bu eserlerden önce el-

Mebde’ ve’l-Meâd’da tamamen aynı gerekçeler ve örneklerle ele alınmış1060 ve el-Adhaviyye 

fî’l-Meâd’da yine aynı gerekçeler ve örneklerle tahlil edilmiştir.1061 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-

Meâd’da bu meseleyi oldukça özet bir muhtevayla soruşturduğu gibi, meâdın buradaki ele 

alınışında ibadetlerle ilgili herhangi bir değini yoktur ve meselenin vaz edilişi, Kitâbü’ş-Şifâ 

Metafizik II’deki kadar sistematik değildir. Öte yandan el-Adhaviyye fî’l-Meâd’da aynı 

örneklerin, özellikle akli hazların bedensel hazlardan üstünlüğünün ortaya konulması 

sadedindeki bütün misallerin, ortaya konularak meâd konusunun işlendiği; fakat Kitâbü’ş-Şifâ 

Metafizik II’deki gibi toplu bir değiniyle değil de, farklı fasıllara ilişkin tartışmaların 

sürdürülmesi sadedinde daha çok birbirinden bağımsız paragraflara serpiştirilmiş bir 

aksiyomatik içerikler dağılımının benimsendiği görülmektedir.1062 İbn Sînâ’nın konuyu 

işleyişinin en iyi olduğu yer, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II olduğu ve bedenli dirilme meselesinin 

dini nasslar bağlamında bir meâd sorunu olarak bağlandığı son hükmün, değinilen eserlere 

göre kısmen değişmesi dışında bütün metafiziksel gerekçeler aynı olduğu için, ayrıca yirminci 

meselenin giriş ve ilk felsefi aktarım kısmının işleyişine en yakın işleyiş Kitâbü’ş-Şifâ 

Metafizik II’de bulunabildiğinden, yukarıdaki aktarımların tamamına yakını bu eserden 

yapılmıştır. Bu arada İbn Sînâ’nın Kitâbü’t-Ta’lîkât adlı eserinde meâd konusuna böyle 

etraflıca temas etmediği de belirtilmelidir. Şimdi şu rahatlıkla söylenilebilir ki, İbn Sînâ’nın 

meâd anlayışında son tahlilde iki farklı yaklaşım söz konusu olmakla beraber her iki 

yaklaşımın da bütün gerekçeleri aslında aynıdır. Tehâfütü’l-Felâsife’nin yirminci meselesinin 

girişinde ortaya konulan muhteva, filozofun bu ortak gerekçelerini, mana tazammunlarının 

birbirine yakınmış izlenimi vermesinden dolayı filozofun sadece el-Mebde’ ve’l-Meâd ve 

özellikle el-Adhaviyye fî’l-Meâd’da savunduğu ruhsal dirilme görüşüne bağlmıştır. Artık 

burada yirminci meselenin felsefi aktarım muhtevasıyla İbn Sînâ metinlerinin meâd 

muhtevası arasındaki mana ve misal paralelliklerini daha anlaşılır kılabilmek amacıyla 

aşağıdaki gibi bir mukayese ve tahlilde bulunabiliriz: 

                                                             
1059 Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 173-181. Burada “çok az farklılaşan 
imalar”la kastedilen, İşaretler ve Tembihler’deki içerikte şeriattan gelen meâd haberlerine, tıpkı Kitâbü’ş-Şifâ 
Metafizik II ve Kitâbü’n-Necât’taki gibi değinilmiyor oluşudur. Bunun dışında verilen örnekler de dâhil olmak 
üzere meâdın akledilire yoğunlaşmış veya ruhçu yoğunluklu incelenmesi, sonra ruh-beden ilişkilerine göreli var 
olmuş ölüm-sonrası analizleri, anlamsal tazammunlar bakımından tamamen aynıdır. 
1060 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 109-115. 
1061 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 132-157. 
1062 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 89-157. 
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1- İnsanın uhrevî mutluluğu veya mutsuzluğu, daha çok onun entelektüel tarafıyla 

ilgilidir. Çünkü insan, kendini diğer bütün canlı ve cansız cisimlerden farklı kılan nâtık 

nefisle bedenden meydana gelmiş bir varlıktır. Nâtık nefsin en belirgin özelliği, onun 

akletmesi ve akledilirlere ilgi duyması; bedenin en belirgin özelliği ise eksik olması, 

nâtık nefse gereksinim duyması ve duyulurlarla ilgili olmasıdır. İçerisinde yaşadığımız 

dünyada insanı, diğer insanlardan ayıran ve canlılara göre daha ayrıcalıklı kılan en 

önemli özellik, onun duyulurlarla değil akledilirlerle ilgili durumuna göre kendini 

gösterir. Bu bakımdan akledilirler, duyulurlardan üstün olduğu gibi, nâtık nefis de hem 

bedenden üstündür, hem de aslında onu yönetmektedir. Buna göre akledilir hazlar da 

bedensel hazlardan üstün olmaktadır. Nitekim zafer ve galibiyet hazzı, duyusal pek 

çok hazza tercih edilmektedir. İşte uhrevî mutlulukta da esas olan akledilir hazlar 

olmalıdır. Çünkü bu hazlar, sınırlı ve edilgin değildir, daha şereflidir. Biz, içerisinde 

yaşadığımız dünyada, bağlı bulunduğumuz bedensel koşullar nedeniyle uhrevî 

koşullardan azade olduğumuzdan bunu anlamamız kolay değildir. Nitekim iktidarsız 

biri, hiç tatmamış olduğu için cinsel ilişkiye ilgi duymaz ve bunu bir haz olarak 

algılamaz. Bizim uhrevî koşullara nispetle bu dünyadaki durumumuz, iktidarsızın 

cinsel ilişkinin zevkine nispetle kayıtsız oluşuna benzemektedir. Meleklerle hayvanlar 

arasındaki esaslı farklılık da bunu teyit eden başka bir örnektir. Çünkü melekler 

hayvanlardan daha üstün oldukları halde yeme içme ve cinsel ilişkiyi arzulamazlar. O 

halde akli hazlar bedensel hazlardan üstündür. Akli hazları elde etmeye hazırlıklı 

olması için insanın entelektüel yetkinliğine ağırlık vermesi gerekmektedir. Bu madde 

İbn Sînâ’nın bütün metinlerinde böylece işlenilmekte ve Gazzâlî de yirminci meselede 

esas itibariyle buna değinmektedir. 

2- Bağımsız bir cevher olan nâtık nefis, aslında bu birinci esası bildiği halde, bedene 

düştüğü için, bedeni yönetirken bedensel yani duyusal eğilimlere alıştığı için bu esası 

unutmuştur. Birinci esasın farkında olanlar da ölmedikleri sürece, yani bedenlerinden 

kurtulmadıkları sürece, bu dünyada yaşıyorken bedensel koşullar ve gereksinimlerle 

sınırlanmışlardır ve onlar da gerçek mutluluğa bu dünyada erişemezler. Bu esas da 

hem İbn Sînâ’nın metinleri için hem de yirminci meselenin girişi için ortak bir esastır. 

3- Bu iki esasın farkına varmak için hem nefsin hem de bedenin eğitilmesi 

gerekmektedir. Bunu temin etmek üzere nâtık nefis, akledilir bilgileri elde edip de 

düşündükçe, beden de bir takım kurallı ve sıralı etkinliklere mecbur edilerek bu 
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etkinlikleri yaptıkça birinci esası sağlayan bir bilince erişirler. Yani olgunlaşmak 

bilgiyle, arınmak ise iyi davranışla gerçekleşir. Bir anlamda felsefe insanın 

olgunlaşmasını, din de onun arınmasını sağlamaktadır. Bu esas da hem İbn Sînâ’nın 

metinlerinde, hem de yirminci meselede müşterek olan bir esastır. 

4- Bütün bu esasların dini nasslarda aynen bu şekilde ortaya konulmamış olması, 

düşünen insanı yanıltmamalıdır. Çünkü duyusal bir dünyada yaşıyor olmanın gerekli 

kıldığı sınırlılıklar, genel halk yığınlarının bu esasları doğrudan anlamalarına mani 

olan bir koşullar topluluğunu var etmektedir. Oysa hem insanların toplumsal düzeninin 

korunması ihtiyacı, hem de entelektüel kurtuluşa doğru evrilmesi gereken insanların 

bu hakikatler konusunda bilinçlenmesi gerekliliği, rehber olmak üzere insanlara 

gönderilen Peygamberlere indirilen kutsal metinsel içeriklerde bir dil politikasının 

benimsenmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle sıradan insanlarla seçkin insanların 

anlayışları aynı olmadığı gibi, şeriatın dil politikası, meâd konusunun reddedilmemesi 

için sembolik bir işleyiş anlayışını olgusallaştırmıştır. Bu nedenle her ne kadar kutsal 

metinsel içeriklerde bedensel nitelikli, yani duyusal yoğunluklu mutluluk ve 

mutsuzluğa yer verilmişse de, asıl olan, akledilir hazlara dayalı bir mutluluk veya 

mutsuzluk durumudur. Diğer esaslarda olduğu gibi bu esas da İbn Sînâ’nın kapsamlı 

bir eserinden diğerine değişmeyen bir esas olup, cismânî haşir meselesinde de 

işlenilmiştir. 

5- Kurtuluş veya bedbahtlık, bireysel niteliklidir. Yani bilgiyle olgunlaşan ve ibadetlerle 

arınan ya da akledilir hazların farkına vararak onları arzu eden ve eylemlerinde daima 

iki aşırı ucun ortasında bulunan kişi kendini kurtarmıştır. Durumu böyle olmayan 

bedbahttır. Bu durum her bir birey için özel olduğu gibi, her bir birey de bu kişisel 

durumuna yoğunlaşmalıdır. İbn Sînâ’nın kapsamlı bütün eserlerinde hissedilen bu 

ortak nokta, Gazzâlî’nin yirminci meselede bulunan, “[Filozoflara] göre bir kimse 

ölünce onun kıyameti kopmuştur.” cümlesiyle dile getirilmektedir.1063 

6- Bütün bu anlatılan esaslardan gerekli olan son esas da, aşağıda Gazzâlî’nin bu 

meseleyi yorumlama ve tartışma içeriğine yoğunlaştığımız yerde İbn Sînâ’nın el-

Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserinden yapılacak alıntılarla gerekçelendirileceği üzere, 

kurtuluşlarının ve bedbahtlıklarının yani dünyada yaptıklarının karşılığını görmek 

                                                             
1063 Gazzâlî, FT (TF), s. 212. 
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üzere insanların dünyevi ölümden sonra yaşayacakları dirilme, ruhsal nitelikli 

olmalıdır. Dünyevi beden, akli hazların ve cezaların uygulanmasına elverişli olmadığı 

gibi, ruhların tekrar bedenlerine dönerek dirileceklerini söylemek, ruh göçü inancının 

örtük olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Birinci esastan da bilindiği üzere, en 

üstün hazlar ruhsal niteliklidir ve bedensel hazların ölümden sonra bir üstünlüğü 

yoktur. O halde insanlar öldükten sonra bir daha bedenlerine dönmeyecekler, ilâhî 

mükâfat veya ceza, kutsal metinsel içeriklerde yer alan sembolik anlatımlardan farklı 

olarak salt ruhsal nitelikli olacaktır. Ayrıca ruhsal nitelikli dirilme ve mükâfat veya 

cezayla, ya da kısmen cezayla sonra mükâfatla geçecek bir ebedi hayat bütün nâtık 

nefisler için geçerlidir. Bu esas, İbn Sînâ’nın olgunluk dönemi eserlerinde kabul 

edilmediği gibi, işlenilmez de. Fakat el-Mebde’ ve’l-Meâd’da kısaca değinilen veya 

ima edilen ruhsal dirilme esası, filozofun el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserinde ayrıntılı 

bir işleyişle savunulmaktadır. Yirminci mesele de varlık sebebini, aslında bu esastan 

almaktadır. On sekiz ve on dokuzuncu meselelerde bundan önceki esaslar kısmen 

işlenilmiş bulunmakta, bu son esas ise, diğer esasları da içerecek şekilde yirminci 

meseleye bırakılmış bulunmaktadır. 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin yirminci meselesinde, bedenli dirilme tartışmasında 

Gazzâlî’nin felâsifenin görüşlerini aktarma içeriği böylelikle sonlanmaktadır. Burada hem 

Gazzâlî’nin felsefi nitelikli ruhsal meâd görüşünü nasıl aktardığını ve bu aktarılan görüşlerin 

İbn Sînâ metinlerinden karşılıklarını ortaya koymaya çalıştık, hem de tartışmanın iki tarafı 

açısından karşılaştırılması yapılan bu aktarımların ne anlama geldiği üzerinde durduk. 

Böylelikle Gazzâlî’nin yirminci meselenin felsefi aktarım kısmında hangi felsefi metinleri ve 

ne şekilde kullandığını, onun kullandığı felsefi metinlerin sahibi olan İbn Sînâ’nın meâd 

konusunda nasıl iki temel görüşe sahip olduğunu, bu arada filozofun metinlerinde ortak olan 

hususların mevcudiyetini ve farklı olan hususların mevcudiyetlerini görmüş olduk. 

2. Gazzâlî’nin Cismânî Haşir Meselesinde Felsefi Görüşleri Yorumlaması ve 

Eleştirmesi 

Burada Gazzâlî’nin ruhsal meâda taraftar olan felsefi görüşü nasıl yorumladığını ve 

nasıl tartıştığını tahlil etmemiz gerekmektedir. Bundan önce Gazzâlî’nin buradaki üslubu 

hakkında bir değerlendirme yapmak faydalı olacaktır. Çünkü Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, 

âlemin kıdemi meselesinde olduğu gibi burada da aman zaman okurun veya araştırmacının 
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metne intibakını zorlaştıracak bir işleyişi benimsemektedir. Felâsifenin ruhsal meâd 

görüşünün yorumlandığı ve tartışıldığı paragraflar birbirine o denli benzer ve akışkan bir 

tarzda kurgulanmıştır ki, bazen hangi argümanın hangi tarafa ait olduğunu anlayabilmek 

güçleşmektedir. Sözgelimi on üçüncü mesele böyle değildir. Orada hangi itiraz muhtevasının 

veya yorumun felâsifeye hangisinin de Gazzâlî’ye ait olduğunu tayin etmek kolaydır. Bu 

durum, cismânî haşir meselesinin yoğun felsefi yansımalarından kaynaklanmaktadır. Gazzâlî, 

bu bölümde İbn Sînâ’nın sadece el-Mebde’ ve’l-Meâd ve el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı 

eserlerini göz önünde bulundurmakta, bu ikisinin meâd muhtevasını tahlil ederek çürütmeye 

çabalamaktadır. 

Gazzâlî, öncelikle aktardığı felsefi yorumların bir değerlendirmesini yapmaktadır. 

Buna göre, felâsifenin uhreviyâta ilişkin görüşlerinin çoğunluğu dine aykırı değildir. Çünkü 

âhirette hissi zevklerden daha büyük haz türlerinin bulunduğunu ve bedenlerden ayrıldıktan 

sonra insan nefislerinin ölümsüzlüğe kavuştuğunu, kelamcılar adına Gazzâlî de kabul 

etmektedir. Fakat bu, dinden öğrenilmektedir. Zira ancak din âhireti haber vermektedir. 

Nefsin ebediyeti kabul edilmeden de âhiret anlaşılamaz. Bu hususta felâsifenin muhalif 

olunması ve reddedilmesi gereken tarafı, onların, bunların sadece akılla bilinebileceği 

şeklindeki iddialarıdır. Bu arada onların dine doğrudan aykırı olan görüşleri de, Kur’ân-ı 

Kerîm’de tasvir edilmiş olduğu cihette cesetlerin dirilecek olmasını inkâr etmeleridir. Onların 

izahlarından sonra şu sorulabilir: Ruhani ve cismani olmak üzere âhirette iki mutluluğun 

birlikte gerçekleşmesini engelleyen nedir? Aynı durum, mutsuzluk için de söz konusudur. 

Onlar, her halükarda cismani bir mutluluk veya mutsuzluğun bulunmadığını neye dayanarak 

ve nasıl bilmektedirler? Yüce Allah meâlen, “Onlar için göz nuru değerinde nelerin 

saklandığını hiç kimse bilmez” (Kur’ân-ı Kerîm, 32/17) buyurmaktadır. Bu İlâhî nasstan 

anlaşılan, bunu kimsenin bilemeyeceğidir. Dini nass böyle söylerken, nasstaki muhtevanın 

aksini onlar nasıl bilebiliyorlar? Akli hazların bedensel hazlardan üstün olması, sadece akli 

hazların bulunduğu anlamına gelmez. Bilakis iki hazzın birlikte gerçekleşmesi daha yüce bir 

yetkinliğe yol açacaktır. Çünkü dini nasslarda en mükemmel olan haber verilmektedir. O 

halde dinin haber verdiğine itibar edip, bu haber verilene inanmak gerekmez mi?1064  

Tehâfütü’l-Felâsife yazarının bu tahlili üzerinde biraz durmakta fayda vardır; çünkü 

burada Gazzâlî, yirminci meselenin metodolojik konumlanmasına ışık tutacak 

değerlendirmelerde bulunmaktadır. Gazzâlî’nin bu yorumu, birkaç açıdan önemlidir. 
                                                             
1064 Gazzâlî, FT (TF), s. 212-213. 
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Birincisi, İbn Sînâ’nın bir eserinden diğerine değişmeyen ortak bazı felsefi veya akli 

içeriklere Gazzâlî’nin bir itirazının bulunmadığı öncelikle belirtilmektedir. Bu durum, 

Gazzâlî’nin bir yazar olarak buradaki ahlaki konumlanması bakımından anlamlıdır. Çünkü 

özellikle birinci meselede hissedilen anlamsal dönüştürme olgusuna ve yirminci meselede İbn 

Sînâ’nın eleştirebileceği türden bir mead görüşünü baz almış olmasına rağmen Gazzâlî, 

Muhammed Abid el-Câbirî’nin iddia ettiği gibi, metodolojik şüpheci değil de agnostik 

şüpheci olsaydı1065 zamanının akli aksiyomlarını kabule bu kadar istekli olmazdı. Gazzâlî, 

sorunlu görünmeyen ilk aktarımın tümünü değil, sözgelimi sıradan-seçkin ayrımının bir 

söylem dili yorumlaması oluşturacak şekilde dini nasslara uygulanmasına karşı çıkacaktır, 

aktarımın geriye kalan unsurları içerisinde kendisinin İslâm aklından anladığı şeyin esaslarına 

açıkça aykırı düşmeyenlerini kabul etmektedir. Tehâfüt müellifinin bunu bir ortak dil 

bulabilmek için yaptığı iddia edilebilirse de, onun kelami niyetini bu kadar tartışmaya açık 

bulmak için bir neden yok gibidir. Açıkçası yazar, gerçekten de bilinemezci bir tavırla her 

şeyden şüphe etmeyi sadece ve özellikle muarızının aleyhine kullanıyor olsaydı, bu takdirde, 

nefsin ölümsüzlüğe kavuşmasına ilişkin aksiyoma da bir itirazda bulunabilirdi; çünkü bu, akıl 

için bilinebilir bir gerçek önerme değildir;1066 fakat geleneksel Eş’arî anlayışında böyle bir 

unsur bulunmamasına rağmen İslam filozoflarının söz konusu kabullerine karşı durmak yerine 

kendisi de bunu kabul etmiştir. Belki burada Câbirî’nin bir yorumu konuyu daha anlaşılır 

kılabilir: Bu araştırmacıya göre, Aristoteles felsefesinde, İslâm felsefesinden aşina olunan 

anlamda, ölümsüz bir ruh yoktur.1067 Yani İbn Sînâ, Aristotelesçi gelenekte olmayan bir 

felsefi unsura kendi sisteminde yer verdiği gibi Gazzâlî de kendi kelam geleneğinde olmayan 

bir felsefi veya kelami unsuru benimsemekte tereddüt etmemektedir. Bu husus, bizim burada 

Gazzâlî’yi tahlil ederken ölçülü olmamız gerektiğini göstermektedir. İkinci önemli nokta, esas 

tartışma konusuna giriştir. Gazzâlî, Kur’ân’da betimlendiği şekliyle cesetlerin dirileceğinin 

inkârına karşı çıktığını belirtmektedir. Ruhani ve cismani olmak üzere iki mutluluk ve 

mutsuzluk, mantıki olarak birlikte gerçekleşebilir. Burası ilginçtir; çünkü meâda dair erken 

dönemden müstakil eseri1068 el-Adhaviyye fi’l-Meâd dışında İbn Sînâ’nın hiçbir eserinin 

                                                             
1065 el-Câbirî, Arap-İslam Aklının Yapısı, s. 605. Burada Câbirî, Gazzâlî’nin entelektüel faaliyetlerine eşlik eden 
ruhsal bir krizin varlığına işaret eder ve bu yönüyle Gazzâlîci tavra, “agnostik şüpheci” nitelemesini uygun 
görür. 
1066 Nitekim Tehâfütü’l-Felâsife’nin on dokuzuncu meselesinde, ruhun ölümsüzlüğünün akli ispatına karşı 
çıkmış ve bu ispatı çürütmeye çalışmıştır. Fakat Gazzâlî, ispatın sorununa karşı çıkmamıştır. Bkz. Gazzâlî, FT 
(TF), s. 200-206. 
1067 el-Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu, s. 301-302. Ayrıca bkz. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 3, s. 214. 
1068 Bkz. Michot, ‘A Memluk Theologian’s Commentary on Avicenna’s Risâla Adhawiyya’, s. 150. 
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içeriğinde böyle bir inkâr açıkça ortaya konulmamaktadır.1069 Bu durum, daha önce de geçtiği 

gibi, ne İbn Sînâ’nın takiyye yaptığı iddiasıyla açıklanabilir -çünkü Kitâbü’ş-Şifâ’nın sıradan 

meşşâî felsefeciler için yazıldığı bilinmekteyse de1070 bu, hiçbir şekilde filozofun asıl 

görüşünün veya inancının el-Adhaviyye’deki muhtevayla örtüştüğüne ilişkin bir kesinlik 

kazandırmaz- ne de Gazzâlî’nin İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye dışındaki eserlerini görmemiş 

olduğu iddiasıyla açıklanabilir. Bu bölümün başlangıcında soruna yeterince değinildiği gibi, 

Gazzâlî’nin felsefi görüşü aktardığı içeriğin İbn Sînâ metinlerinden karşılıkları gösterilirken, 

Tehâfüt yazarının Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II’nin içeriğinden faydalanmış olduğu dolaylı 

olarak gösterilmişti. Bu açıdan bakıldığında, sözgelimi Oliver Leamann’ın, Ortaçağ İslam 

Felsefesine Giriş adlı çalışmasında, Leo Strauss’un İslam felsefesi çalışmalarına dayanarak, 

İslam filozofları için, bunların gerçek görüşlerini insanlarla paylaşmadıkları, bu nedenle 

metinlerinin içeriklerinin topluma göre olanla asıl görüşleri şeklinde farklı bakış açılarıyla 

değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmesiyle, Fatma Nuriye Kurşunoğlu’nun İbn 

Sînâ’nın mead görüşüne ilişkin yapmış olduğu faydalı araştırmada, İbn Sînâ’nın takiyye 

yapmış olma olasılığına yakın görünen bir Gazzâlî portresi çizmesi isabetli 

görünmemektedir.1071 Aşağıdaki tahlillerimizde ve İbn Sînâ’nın mead görüşüne ilişkin 

bölümde bu konu daha iyi takdir edilebilecektir. Üçüncü nokta, Gazzâlî’nin nefsin 

ölümsüzlüğünün ve uhrevi ahvalin bilinmesinin ancak dini haberle mümkün olduğunu 

belirtmesidir. Burada Ehlisünnet kelamının kendi içinde de ruh konusunda bir fikir birliğinin 

bulunmadığını hatırlatmamız gerekir. Buna rağmen Gazzâlî, buna benzer konuların aklın 

sınırlarını aşan konular olduğunu öne sürmektedir. Nefsin ölümsüzlüğünün Kur’ân ve 

Sünnet’ten veya bu ikisinin yorumlarından bilindiğine ilişkin değerlendirme anılan gerekçe 

dolayısıyla doğru değildir. Öte yandan aklın meada ilişkin kesin bir değerlendirmede 

bulunması girişimine yönelik itiraz yerindedir. Elbette bu durum daha yoğunlukla el-

Adhaviyye fi’l-Meâd için geçerlidir. Çünkü İbn Sînâ’nın diğer eserlerinin konuyla ilgili 

muhtevaları, hem el-Adhaviyye’ninkinden çok farklıdır, hem de bu eserin iddialarına cevap 

üretirken Gazzâlî’ye ilham kaynağı veya doğrudan referans olmuş gibi görünmektedirler. 

Bütün bunlar çalışmamızın ileriki safhalarında daha iyi ortaya konulacaktır. Çünkü yirminci 
                                                             
1069 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd adlı eserinde de ruhani dirilme anlayışına eğilimlidir; ama bu eserde cesetli 
dirilme anlayışı ayrıntılı bir şekilde reddedilip de, bunu sağlamak sadedinde kutsal metinsel içeriklerin özel bir 
biçimde yorumlandıklarına dair bir değiniye rastlanılmaz. Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 109-115. 
1070 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Mantığa Giriş; çeviren: Ömer Türker, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006, s. 2-3; 
Dimitri Gutas, ‘İbn Sînâ’nın Meşrıkî Felsefesi’, İbn Sînâ’nın Mirası içinde; Tercüme eden: M. Cüneyt Kaya, 
İstanbul: Klasik Yayınları, 2004, s. 47 ve devamı.  
1071 Bkz. Leaman, Ortaçağ İslâm Felsefesine Giriş, s. 317; Fatma Nuriye Kurşunoğlu, İbn Sîna’da Mead, s. 74. 
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meselenin yorumlama ve tartışma pasajlarında, İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı 

eserinin muhtevasına bağlı kalınmaktadır. Şimdi yirminci meselede Gazzâlî’nin ürettiği 

itirazlara ve İbn Sînâ’nın değerlendirmelerinden bu itirazlara medar olan muhtevaya yer 

verebiliriz. 

Gazzâlî’ye göre felâsife şöyle bir itirazda bulunabilir: Dindeki nasslar, halkın anlayış 

gücü nispetinde verilmiş misallerden ibarettir. Bunun bir kanıtı, teşbihe ilişkin nassların temin 

ettiği bilgilerin gözettiği sembolik anlatım dilidir. Çünkü İlâhî sıfatlar, halkın geneli açısından 

hayal gücünün çok ötesinde olduğu için bunlar başka türlü anlatılamaz. Bu itiraza şöyle cevap 

verilmesi gerekmektedir: Meâd konusuyla İlâhî sıfatlar konusunu benzer veya eşit iki konu 

olarak mütalaat etmek bir çeşit dayatmadır. Bilakis bunlar iki cihetten birbirinden 

farklılaşmaktadır. Öncelikle teşbihe ilişkin lafızlar Arapların istiare anlayışına uygun olarak 

tevil edilebilir. Oysa cennet ve cehennem tasvirleri ile uhrevi ahvalin farklı ayrıntılarına 

ilişkin nasslar tevil edilemeyecek boyutta büyük bir yekûn tutmaktadır. Bu ifadelerin halkın 

yararı için, vakıaya uygun olmayan bir tarzda oluşturulduklarını söylersek, bu defa da 

Peygamberlik makamının masumiyetini ihmal etmiş olacağız. O halde meâda ilişkin nassların 

sembolik olmadıklarını kabul etmemiz gerekmektedir. İkincisi, akla dayalı deliller, Allah’ın 

sıfatlarıyla ilgili nassların tevil edilmesini salık vermektedir. Mekân, yön, el ve gözden söz 

eden tüm nasslar buna dâhildir. Oysa aynı akla dayalı herhangi bir delil, uhrevi tasvirlerin de 

tevil edilmesini gerekli görmemektedir. Çünkü bu tasvirlerin temin ettiği vakıa, Allah’ın 

sonsuz gücü karşısında imkânsız değildir. O halde dini nassların zahirinin haber verdiğine 

uygun olarak bunları kabul etmek gerekmektedir.1072 

Gazzâlî’nin ruhsal mead görüşüne ilişkin felâsife adına yer verdiği itiraz ve akabinde 

yaptığı tahlil yerindedir. Burada dini nassların uhrevi hayattaki dirilmeyle ilgili anlatım veya 

söylem dili sorunlaştırılmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’de dirilme sırasında bedenin muhakkak 

bulunacağı hususu gayet açık olduğundan,1073 ruhsal dirilme görüşünün yoğunlaşacağı ilk ve 

esas noktanın, dini nassların söylem dili olması beklenilen bir durumdur. İbn Sînâ da böyle 

yapmıştır ve el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ta tam da bu noktaya yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla 

Gazzâlî’nin felâsife adına yaptığı itirazın İbn Sînâ’nın bu eserinden alındığı açıktır. İbn 

Sînâ’nın el-Adhaviyye fi’l-Meâd adlı eserinin temelini oluşturan aksiyomlardan veya 

                                                             
1072 Gazzâlî, FT (TF), s. 213-214. 
1073 Örnek bir Kur’ân-ı Kerîm pasajının mealinde bu kesinlik şöyle dile getirilmektedir: “O, kendi yaratılışını 
unutarak bize bir örnek verdi; dedi ki: Çürümüş bozulmuşken, bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki: Onları, ilk 
defa inşa eden diriltecek ve O, her yaratmayı bilir.” (Yâsîn Sûresi, 36/78-79) 
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delillerden birine değinen ilgili pasajların içeriği özetlenerek buraya alınmıştır. Aktarılan 

itirazın gerçekten de bedenli dirilmeyle ilgili olduğunu anlamak için bağlama bakmak 

yeterlidir. İbn Sînâ, dini nassların veya başka bir deyişle kutsal metinsel içeriklerin nasıl 

anlaşılması gerektiğine ilişkin bu görüşlerini, el-Adhaviyye fi’l-Meâd adlı eserinin üçüncü 

faslında ortaya koyar.  Faslın konu başlığı, “Meâda Dair Batıl Görüşlerin Tartışılması” 

şeklindedir.1074 İlk cümleden itibaren bedenli dirilmeye itiraz eden İbn Sînâ’nın tartıştığı 

temel konu bir anda, bedenli dirilme inancının kaynağı yani dini nasslar olur. Bu bağlamda 

filozof, Gazzâlî’nin özetlediği ana fikri savunarak bedenli dirilmeye karşı çıkar. Yalnız burada 

belirtmek gerekir ki, bu fasıl, içeriğinden rahatlıkla anlaşıldığı gibi, İslam kelamcılarına karşı 

oluşturulmuştur ve bedenli dirilmeye itiraz sadedinde filozof birçok farklı tartışmanın 

içerisindedir. Şimdi İbn Sînâ’nın meâd konusu özelinden dini nassların söylem dilini 

sorunlaştırdığı felsefi muhtevayı aktararak akabinde bir mukayese ve tahlil yapabiliriz. 

İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye fî’l-Meâd’taki işleyişine göre, insan nefislerinin 

bedenlerinden ayrıldıktan sonra uhrevi hayatta tekrar aynı bedenlere döneceğini kabul etmek 

hatalıdır. İnsanların bu hataya kapılmalarının temel nedeni, ölülerin tekrar dirilmelerine dair 

şeriattan gelen haberdir. Bu haberi yanlış yorumlayan kelamcılar, insanın varlığında muteber 

olan şeyin beden olduğunu düşündüler ve bedenlerde yaratılan bir can vasıtasıyla onların 

dönüştürüldüğünü, bu canın veya nefsin bedenin mevcudiyetinde arız olduğunu farz ettiler. 

Bu yanlıştır ve burada nefsin veya ruhun müstakil varlığı reddedilmektedir. Onların yanlış 

yorumladıkları şeriatın emrine gelince, belirtmek gerekir ki, onda tek bir kanun vardır ve o, 

kendisi vasıtasıyla halkın çoğunluğuna hitabın amaçlandığı ve bir Peygamberin dilinde gelen 

bir dindir. Şeriatın amacı esas itibariyle insanlara, Allah’ın mevcudiyetini, O’nun varlıkta 

birliğini, nicelik veya nitelikçe O’nun bir parçası bulunmadığını, O’nun herhangi bir eşi veya 

benzeri bulunmadığını anlatmakla beraber Allah’a “O, şudur” şeklinde bir işarette bile 

bulunulamayacağını öğretmektir. Şayet meâd İbranilere veya Araplara, bedenli değil de ruhsal 

bir dirilme olarak anlatılırsa, bu kendilerine anlatılanlar, onu anlamak için değil de onu 

reddetmek için inatlaşmaya girişirler. Bu inatla da neticede imanı temin eden şeyin aslında 

olmayan bir iman olduğunu düşünmeye başlarlar. Bu nedenle meâd hâdisesi, Tevrat’ta 

bütünüyle sembolik geldi ve ardından Kur’ân-ı Kerîm’de bu hal üzere devam edildi. Bir takım 

                                                             
1074 İbn Sînâ, el-Adhaviyye fi’l-Meâd, s. 97. 
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benzetmelere başvurulup da bedenli dirilmenin olduğu bir tasvirde bulunulmasaydı insanlar 

şeriatı kabul etmeyeceklerdi.1075 

İbn Sînâ’ya göre, tevhide dair dini nasslarda anlatım nasıl bir takım teşbih ve 

mecazlarla temin edilmişse, aynı şekilde itikadi konuların tümünde de sembolik bir dil söz 

konusu olmuştur. Araplar için kelam geniş ve mecâzîdir. Burada el, yön, gidiş-geliş, gülme, 

utanma ve kızgınlık gibi benzetme lafızları sahihtir; fakat kullanma tarzı, ibarenin delaletine 

göredir. Buna göre, kastedilen mananın, ibarenin zahirinden ilk anlaşılan mana olup olmadığı 

fark edilir. “Allah’ın eli, onların elinin üstündedir” (Kur’ân-ı Kerîm, 48/10) ilâhî sözü ve 

“Allah’ın yanında yaptığım kusurlardan dolayı” (Kur’ân-ı Kerîm, 39/56) ilâhî sözü, dini 

nasslarda mecâz ve istiârenin kullanımına örnek yerlerdir. Arap dilini iyi bilen insanlar, bu 

sözlerle kastedilenin, ilk anda anlaşılandan farklı olduğunu anlamakta güçlük çekmezler. 

Bunun gibi dini nasslarda pek çok sembolik anlatım bulunmaktadır. Dinin gerçek çağrısı, 

filozofların müşterek dilinde onaylanan şeydir. Yani Allah’ın bizzat bilen veya ilmiyle âlim 

olması, bizzat güçyetiren veya kudretiyle kâdir olması, vasıflarda çokluğu kabul etmekle 

beraber bizzat Bir olması ve tüm yönlerden uzak olması gibi şeyler ilm-i tevhide işaret edilen 

yerlerde esas vurgulanmak istenilendir. Bunun anlamanın yolu, nazari bilgidir. Şayet doğru 

itikat, bu yoldan saptıysa, onu tekrar düzeltmenin yegâne yolu böyle sembolik bir anlatımla 

olabilir. Başka türlü Allah bir Peygamberini, huyları kaba saba olan bir halkın geneline 

hakikatleri anlatmak üzere görevlendirir, sonra o hakikatlere imanı ve ihmal olmaksızın 

icabeti onların geneline uygulamayı yükler ve ardından da onların mutluluğa erişmeleri için 

nefislerinin beraberce eğitilmesinin sorumluluğunu bu Peygambere verirse, bu takdirde Allah, 

bir elçiye güç yetiremeyeceği bir yük yüklemiş olacaktır. Allah’ı semavi bir ilham, ulu bir güç 

ve İlâhî bir hassa ile idrak etmiş olanlar farklıdır. Çünkü böylelerinin tebliğe ihtiyaçları 

bulunmaz. O halde Arapça indirilmiş Kur’ân-ı Kerîm’in bir takım sembolik yollarla itikadi 

hususları dile getirmiş olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.1076 

İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye fî’l-Meâd’taki tahlillerine göre, bütün bu izahlar göz önünde 

bulundurulduğunda, şeriatın, insanların genelinin anlayamayacaklarını bir takım temsil ve 

teşbihlerle anlatarak çoğunluğun anlayabileceği bir tarzda geldiği ortaya çıkmaktadır. Teşbih 

ve temsilin bulunmadığı yerlerde ise bunlara gereklilik olmadığından böyle bir tasarrufta 

bulunulmuştur. O halde nasıl olur da ruhsal meâd veya bedenli dirilme konusunda dini nasslar 

                                                             
1075 İbn Sînâ, a.g.e., s. 97-98. 
1076 İbn Sînâ, a.g.e., s. 98-102. 
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delil getirilebilir? Şayet uhrevi ahvali, zihinlerin hakikatini farz ettiğinden uzak olacak şekilde 

cesetli olmaksızın ruhani farz edersek, belirtmek gerekir ki, şeriatın bu hakikati insanların 

geneline anlatmaya bir yolu bulunmamaktadır. Bilakis ancak bir takım temsillerin 

mevcudiyeti sayesinde bu konuyu ancak genelin anlayış gücünün sınırlarını gözeterek izah 

eder. Bu durumda nasıl olur da bir şey, başka bir şeyin varlığına delil olarak getirilebilir? 

Bütün bunlar, insanların genelinden değil de özelinden olmak isteyenlere yapılan birer izahtır; 

bu konularda şeriatların zahirleriyle istidlalde bulunmak hatalıdır.1077 

Bütün bu tahlillerden sonra İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ta şunları söylemektedir: 

Uzak akledilene dönelim; deriz ki, insan maddesiyle insan değildir bilakis 

maddesinde mevcut olan suretiyle insandır. Ondan (insandan) çıkan insani fiiller, 

ancak maddesinde bulunan suretinin varlığıyla olur; şayet sureti maddesinden 

bozulur ve maddesi, toprak veya unsurlardan başka bir şeye dönüşürse, bu insan 

aynıyla bozulur. Sonra bu maddede aynıyla yeni bir insani suret yaratıldığında, 

ondan diğer bir insan çıkar, bu insan değil; bu ikincide mevcut olan maddesidir, 

sureti değildir; o [insan] olduğu gibi o değilse, övülmüyorsa ve yerilmiyorsa; 

mükâfat veya cezayla maddesiyle değil suretiyle karşılık bulur ve o bir insandır, 

toprak değildir.  (Altınız biz çizdik, M.Ö.) Açıkça ortaya çıktı ki, mükâfat veya ceza 

gören insan, başta bu iyilik ve kötülük yapan insan değildir, bilakis kendisine ait 

olan maddesine katılan diğer bir insandır. Dolayısıyla bu dirilme, iyilik yapanın 

mükâfatlandırıldığı ve kötülük yapanın cezalandırıldığı [bir dirilme] değildir, bilakis 

iyilik yapmayan onda mükâfatlandırılır ve kötülük yapmayan cezalandırılır. Böylece 

meâd konusunda hiç kimse, meâdın sadece bedenle olduğunu söyleyenlerin 

görüşlerinin doğru olduğunu kabul edemez. 

Ruhun kalıcı olduğunu söyleyene gelince, bu kişi, mükâfat ve cezanın ruha gelecek 

iki gerçeklik olduğunu [kabul etmiştir]. Ruh, aynıyla kalıcıdır ve kaim bir cevhere 

arazlardan birinin [ilişmesiyle meydana gelen] yenilenme dışında ruhta bedenin 

yenilenmesi mümkün değildir.1078 

Gazzâlî’nin felâsife adına yer verdiği itirazla İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ta 

söyledikleri mukayese ve tahlil edildiğinde, öncelikle Tehâfüt müellifinin söz konusu itirazı 

İbn Sînâ’nın metninden alıntılayarak ürettiği ortaya çıkmaktadır. İkinci nokta, Gazzâlî’nin 

herhangi bir anlamsal dönüştürmeye girişmeksizin felsefi muhtevayı olduğu gibi aktarmış 

olduğudur. Üçüncü nokta ise, iki tarafta yer verilen hususlara dairdir. Her iki tarafın 

muhtevası birbiriyle örtüşmekte olup, esas itibariyle her ikisinde de iki noktaya temas 
                                                             
1077 İbn Sînâ, a.g.e., s. 103. 
1078 İbn Sînâ, a.g.e., s. 103-104. 
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edilmektedir. Bunlardan ilki, insanları, anlayış gücü gelişmiş seçkinler (havâs) ve anlayış 

gücü gelişmemiş sıradan insanlar (avâm) olarak ikiye ayırmaktır. Gazzâlî’nin felâsifeye 

atfettiği şekilde gerçekten de İbn Sînâ’nın böyle bir ayrıma gittiğini yukarıda aktarılan 

tahlillerden anlıyoruz. İkinci nokta ise, şeriatın dil politikasıyla ilgilidir. Daha önce de işaret 

edildiği üzere, cesetli dirilme hâdisesi dini nasslarca haber verilmiş olunca filozof, doğrudan 

doğruya bunların mana tazammunlarına yoğunlaşmakta ve zahiri tevil ederek mananın felsefi 

istikamette kabul edilmesini temine çabalamaktadır. Bunun için de tevhit haberlerindeki 

tevilin neden böyle bir itikadi meselede uygulanamadığı sorusunu yöneltmektedir. Gazzâlî de 

verdiği cevapta bu sorunun meşruiyetini tartışmaya açacak tarzda, birbirine hiç benzemeyen 

tevhit ve meâd gibi iki olgunun nass muhtevasının zahirinden sıyrılmak için birbirine 

benzetildiğini söylemektedir. Gazzâlî’nin itirazı isabetlidir; çünkü dini nassların yorum 

hakkının bu şekilde kapalı bir metotla filozof olmaları beklenilen seçkinlere havale edilmesi, 

objektif yorum kıstaslarının tamamını tartışmalı hale getirecektir. Fakat bu arada üzerinde 

durulması gereken başka noktalar da bulunmaktadır. 

Gazzâlî, eleştirmek üzere aldığı el-Adhaviyye muhtevasının, öncelikle insanın 

mevcudiyetini bedenden ibaret gören tabiatçı diye nitelendirilebilecek bir kelami görüşe karşı 

oluşturulmuş olduğunu ya göz ardı etmektedir veya bilinçli olarak araştırmacıdan 

saklamaktadır.  Burada İbn Sînâ, ruhsal dirilmeyi temellendirmeye çalışırken, dünyevi 

bedenden ibaret bir insan anlayışını eleştirmekte ve bu anlayışın şeriatın haberlerinin yanlış 

yorumlanmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Daha önce titizlikle saptadığımız üzere el-

Adhaviyye fî’l-Meâd metni, tenâsüh görüşünün yoğunlukla yaygın olduğu bir toplumsal 

şartlar kümesinin içinde, hem ruhgöçünü savunan marijinal Müslüman gruplara ve 

başkalarına ve hem de ruhgöçünü çağrıştıran kelami görüşe sahip Müslümanlara karşı 

yazılmıştır. İnsanın tüm mevcudiyetinin bedenden ibaret olduğunu savunan kelamcıların bu 

görüşü, felsefi ruhçu bir yoğunluk taşıyan İbn Sînâ için ciddi bir vehamet olduğu ölçüde bu 

görüş tenasühü çağrıştırdığı için tehlikelidir de. Gazzâlî, ruhun müstakil varlığını ve bedenden 

bağımsız oluşunu kabul ederek İbn Sînâ’yı eleştirmekte, oysa bu görüşüyle Tehâfüt yazarı, 

herhangi bir tarzda el-Adhaviyye’nin esas kapsamına girmemektedir. Yine de Gazzâlî, bu 

metnin muhtevasında eleştirilen kelamcılar adına bir savunma girişiminde bulunmaktadır. Bu 

bağlam göz ardı edildiğinde İbn Sînâ’nın seçkinler (havâs) – sıradan genel (avâm) ayrımını ve 

tevhidi öğütleyen nasslarla itikadi konuları izah eden nasslar arasında bir teşbihte bulunmasını 

anlamak mümkün olmayacaktır. Nitekim filozofun söz konusu ayrımı şeriatın dil politikası 
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üzerinden manalandırdığı istisnai yer bu metindir. Çalışmamızın kapsamı dışında kalması bir 

yana, İbn Sînâ’nın yorum anlayışının, el-Adhaviyye’de ortaya konulandan anlaşılanın aynısı 

olduğunu söyleyebilmek oldukça güçtür.1079 Ali Durusoy’un da belirttiği gibi, İbn Sînâ’ya 

göre ilâhî hitabın dili kısmen semboliktir,1080 yani el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ta ima edildiği gibi 

tamamen sembolik değildir. İleride İbn Sînâ’nın meâda ilişkin şeriatla uyumlu görüşüne yer 

verildiğinde ve filozofun şeriattan geleni kabul ettiği pasajlar1081 üzerine yoğunlaşıldığında bu 

durum daha rahatlıkla anlaşılabilecektir. 

Gazzâlî, İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye fî’l-Meâd’taki iddialarının, yani seçkin-sıradan 

ayrımına dayalı bir söylem içeriği anlamlandırmasının çürütülmesi sadedinde, muarızının 

gerekçelerini cevapsız bırakmamaktadır. Buna göre dini nassların, Tanrı’nın sıfatlarına dair 

söyledikleriyle insanın dünyadan sonraki yaşamına dair söylediklerinin aynı kapsamda ele 

alınması yanlıştır. Çünkü Arap dilinin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, bu iki 

anlatımda da sembolikliğin gerçekleşmesini gerektirecek bir eşit dile getirilemezlik durumu 

bulunmamaktadır. Öte yandan semboliklik her iki anlatıma da ortak olarak uygulanırsa, bu 

takdirde Kur’ân-ı Kerîm’in önemli bir yekûnunu kaplayan meâd bahislerinin özelinde dini 

nassların büyük bir bölümü nesnel yorum koşullarından arındırılacaktır ki, bu da İslâm 

kelamıyla birlikte bütün İslamî bilgi dallarının asıllarında içerilen anlamsal tazammunların 

boşuna olduğu anlamına gelecektir. Dilsel gereklilikler bağlamında Tanrısal sıfatların 

yorumlanması akli bir çıkarımdır; çünkü nassın dile getirdiklerinin hakiki anlamları 

Tanrısallığa aykırıdır; fakat aynı durum âhiret durumları için geçerli değildir. Dolayısıyla 

Tanrısallık, sonradan olanlara muhalefetle anlamlandırılma konusunda bir önkoşula sahipken, 

aynı önkoşul eşit ölçüde âhiret hallerinin betimlendiği metinsel içeriklerde varit değildir. Bu 

nedenle Gazzâlî’nin bu çeşitten bir tevil olarak yorumu kabul etmesi mümkün değildir.1082 

Buna göre de, meâd konusunda nassın zahirinin mümkün kıldığı mana tazammunlarını esas 

almak gerekmektedir. Yukarıdaki el-Adhaviyye alıntılarının son kısmında görünür olduğu 

gibi, İbn Sînâ, bu yorum anlayışını dini nassların meâd konusunda söylediklerine 

uygulamakta ve ruhsal dirilmenin gerçek olduğunu öne sürmektedir.1083 İşte bundan sonra 

                                                             
1079 Bkz. Zeynep Gemuhluoğlu, Teoloji Olarak Yorum, İstanbul: İz Yayıncılık, 2010, s. 59-63. 
1080 Bkz. Durusoy, İbn Sînâ Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri, s. 263. 
1081 Bu yönde örnek pasajlar için bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 169; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 
151-152. 
1082 Gazzâlî’nin yorum mekanizmasıyla ilgili görüşlerinin, lafız-mana ilişkisinde, hakiki mana-mecazi mana 
konusuna dönük yansımalarının ayrıntılı bir tahlili için bkz. Gemuhluoğlu, Teoloji Olarak Yorum, s. 170-197. 
1083 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 103-104. 
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Gazzâlî’nin yirminci meselede yer vereceği ve sorunlaştırarak çürütmeye çalışacağı temel 

bağlam burasıdır, yani söylem dili yorumlamasının ruhsal dirilme görüşünün lehine olacak 

şekilde kullanılması, dini nassların seçkinler için farklı yorumlanması gerektiği 

önvarsayımının ruhsal dirilmeye bağlanmasıdır.  Tehâfütü’l-Felâsife’nin haşri cismani 

meselesinin en yoğun paragraflarından bazıları, Gazzâlî’nin bu bağlama yer verdiği 

paragraflardır. Şimdi bununla ilgili Gazzâlî’nin kurguladığı karşılıklı uzun rûhânî haşir-

cismânî haşir tartışmasının muhtevasına yer verebiliriz. 

Gazzâlî’ye göre, felâsife, akli delilin, Allah’ın sıfatlarının bulunmasının imkânsızlığını 

gösterdiği gibi cesetlerin dirilmesinin imkânsızlığını da gösterdiğini söyleyerek bir itirazda 

bulunabilir ve bu durumda onlardan bu akli kanıtın muhtevası talep edilir. Onların bu konuda 

izleyebilecekleri iki yol bulunmaktadır. Birinci yola göre onlar, ruhların bedenlere dönüşünün 

üç tarzda olabileceğini söylerler. Birinci tarz yorum, bazı kelamcıların benimsediği bir tarzdır. 

Buna göre, insanın bedenden ibaret olduğu, hayatın ise bedende araz olarak bulunduğu 

söylenilebilir. Müstakil olarak bedende bulunup da onu yöneten nefsin bir mevcudiyeti 

yoktur. Ölümün anlamı, hayatın sona ermesi, yani Allah’ın insandan el çekmesiyle birlikte 

bedenin yok olmasından ibarettir. Âhiretin anlamı, Allah’ın yok olmuş bedeni tekrar var 

kılarak ona yok olmuş hayatını iade etmesidir. Bunun dışında bedenin maddesinin toprakta 

kalıcı olduğu söylenilebilir. Bu durumda âhiret, bunların toplanıp insan suretinde 

birleştirilmesidir. Bu bir yorum tarzının muhtevasıdır. İkinci yorum tarzına göre, nefsin 

müstakil bir mevcudiyetinin bulunduğu, onun ölümden sonra varlığını devam ettireceği; ama 

bedene ait cüzlerin toplanmasıyla aynen ortaya çıkacak ilk bedene nefsin iadesi tarzında 

olduğu ifade edilebilir. Bu da başka bir yorum tarzının muhtevasıdır. Üçüncü yorum tarzına 

göre, nefsin bir bedene, bu beden ister ilk bedene ait parçalardan oluşsun isterse de başka 

parçalardan oluşmuş olsun, dönmesi tarzında olduğu düşünülebilir. Burada tekrar ortaya çıkan 

aynı insandır; çünkü nefis aynı nefistir. Maddenin ise bir ehemmiyeti yoktur. Çünkü insan 

nefsiyle insandır. Bu da başka bir yorum tarzının muhtevasıdır. Aktarılan üç yorum tarzı da 

geçersizdir.1084  

Gazzâlî’nin aktarımına göre felâsife açısından bu farklı yorum tarzlarının üçü için de 

ayrı ayrı izahlar yapmak mümkündür. Öncelikle ilk yorum geçersizdir. Çünkü hayat ile beden 

yok olunca, bunların tekrar yaratılması aynılarının değil benzerlerinin yaratılması anlamına 

gelecektir. Oysa iadeden anlaşılan, hem kalan hem de yenilenen cihetleri olduğu farz edilen 
                                                             
1084 Gazzâlî, FT (TF), s. 214. 
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şeydir. Nitekim günlük yaşamda bir insanın ikramına tekrar başlamasından söz edilmektedir. 

Daha önce ikramda bulunmuş biri yeniden ikramda bulunmaktadır. Yani tekrarlanan hâdise 

cins bakımından aynı olup sayı olarak başka şeydir. Bu halde öncekinin kendine değil, 

benzerine dönülmüş olmaktadır. Şehirden ayrılmış kişinin şehre dönüşü için günlük dilde 

kullanılan ifade de bunun başka bir misalidir. Yani daha önce bulunduğu şehrin dışındayken, 

önceden olduğu gibi tekrar şehre döndü manası kastedilir. Eğer bir şey sürekli olmayıp benzer 

iki ayrı şey söz konusu ise ve araya zaman farkı da girmişse, bu hali ifadeye dönüş sözcüğü 

yetmez. Dönüş (iâde) sözcüğünü söyleyip de Mutezile gibi yokluğu sabit bir şey olarak 

tasarlayan birisi için de durum değişmez; çünkü burada varlık sürekli bir şey olarak alınıp, 

varlığın varlığa dönmesinden söz edilerek bir çelişkiye düşülmektedir. Bu yorumu 

benimseyen kişi, bedenin toprağının kalıcı olduğunu söyleyip hayatın ona iade edildiğini 

söyleyerek bir itirazda bulunursa, bunun da netice vermeyeceğini belirtmek gerekir. Çünkü bu 

durumda kendisinde bir müddet hayat imkânı kesildikten sonra toprağın canlandığını 

söylemek daha doğru olacaktır. Fakat bu, insana dönüş olmadığı gibi, önceki insana dönüş hiç 

değildir. Çünkü insan maddesiyle veya kendisinde bulunan toprakla insan değildir. Bunun 

gerekçesi, insana ait bedensel ve besinlerle oluşmuş parçalar zamanla değiştiği halde onun 

insanlığı değişmeden kalmaktadır. O halde insan, nefsi ve ruhu itibariyle insandır ve hayat ve 

ruh yok edildiğinde, yok olanın dönüşü düşünülemez. Burada farz edilen ancak yeniden 

oluşanın onun benzeri olması olabilir. Allah, insanları topraktan yaratmıştır ve bu, bir ağacın, 

bir bitkinin veya altının bedeninden de olabilir; ama bu, insanın yeniden yaratılışı olur. 

Dönüş, ancak mevcut olan için söz konusu olup eski halini veya onun benzerini tekrar elde 

etmesi demektir. Burada yok olanın tekrar dönüşü tahayyül edilemez. Bu takdirde dönen veya 

hayat niteliğini kazanan aslında topraktır. Dolayısıyla birinci tarz yorum yanlıştır ve bu tarzın 

öngördüğü şekilde insanın diriltilmesinden söz edilemez.1085 

Gazzâlî’nin aktarımında felâsifenin ikinci tarz bedenli dirilme yorumuna yaptığı itiraz 

şu şekildedir: Bu yoruma göre, nefsin baki kalarak ayrıldığı bedene döneceği farz 

edilmektedir. Nefsin ölümle ayrıldığı bir bedene tekrar onu yönetmek üzere dönmesi 

muhaldir. Çünkü bu meâdda tekrar dirileceği kabul edilen ölünün bedeni toprağa dönüşmüş 

veya onu kuşlar ve kurtçuklar yemiş, beden kana, buhara ve ve havaya dönüşerek havaya, 

suya ve buhara karışmıştır. Şimdi bedeni bu karışmışlıktan ayıklayıp kurtarmak güçtür. Fakat 

yine de Allah’ın gücünün bunu yapmaya yettiği göz önünde bulundurularak bunun mümkün 

                                                             
1085 Gazzâlî, FT (TF), s. 215-216. 
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olduğu ileri sürülebilir. Bu durumda da iki hal söz konusu olabilir. Ya bedenin ölüm anındaki 

parçaları veya onun ömür boyu sahip olduğu parçalar bir araya getirilecektir. Birincisinde 

burnu veya kulağı kesik ya da başka bir azası eksik olanların eski halde olduğu gibi iade 

edilmeleri gerekecektir. Bu ise cennete gidecekler için müspet bir manzara değildir. Bedenin 

ölmeden önceki tüm parçalarının bir araya getirilmesi ihtimalinde hal böyledir. Eğer ömür 

boyu sahip olunan parçaların bir araya getirileceği söylenirse bunun da iki cihetten muhal 

olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Öncelikle bazı ülkelerde adet olduğu şekilde ve kıtlık 

dönemlerinde pek çok yerde görüldüğü üzere, insanın insan etiyle beslenmesi durumunda iki 

insanın birlikte diriltilmeleri muhaldir. Çünkü burada birinin bedenine ait parçalar, diğerinin 

bedeninin besini ve parçalarına dönüşmüştür. Bu durumda iki nefsi bir bedene iade etmek 

mümkün değildir. İkincisi, ciğer, kalp, el ve ayak olarak her bir cüzün ayrı ayrı ve tam 

manasıyla diriltilmesi nasıl olacaktır? Çünkü tıpta organların bazılarının birbirinden 

beslendikleri haber verilmektedir. Sözgelimi ciğer, kalbin bazı kısımlarından beslenebilir. 

Muayyen bir parçanın bütün organların ortak maddesi olduğu farz edilirse, bu takdirde hangi 

organ dirilecektir? Bu cihetten de bir bedenin ömrü boyunca sahip olduğu azalarla diriltilmesi 

mümkün değildir. Buna ek olarak, sürülerek işlenen ve ekip biçilen arazilere bakmak 

yeterlidir. Buralarda insan ölüleri toprağa karışmış, bu topraktan bitkiye, sonra hayvana ve 

hayvanda da ete dönüşen ölü parçalarının başka bir insanın bedeninde birer parça haline 

geldiğini tahayyül ettiğimizde, bu haldeki parçalar daha sonra nasıl bir araya getirilecektir? 

Ayrıca bedenlerden ayrılan nefisler sonsuz olduğu halde bedenler sonlu cisimlerden ibarettir. 

Bu durumda insanları oluşturan sınırlı miktardaki madde yekûnu, bütün insanları karşılamaya 

yetmeyecektir. O halde ikinci tarz yorumun da geçersizliği ortaya çıkmış bulunmaktadır.1086 

Gazzâlî’nin aktardığı muhtevada felâsife, üçüncü tarz yoruma da karşı çıkmaktadır. 

Buna göre, hangi maddeden ve hangi topraktan olursa olsun nefsin bir insan bedenine iade 

edilmesi iki bakımdan muhaldir. Öncelikle ay feleğinin altındaki maddelerin yekûnu sınırlı 

olup, bunu artırmak mümkün değildir ve bu, bedenlerden ayrılan sınırsız nefisler için yeterli 

olamaz. Yani bedenler herhangi bir şekilde nefisleri karşılayamaz. İkincisi, toprak toprak 

olarak kaldığı şartlarda nefsin yönetimini kabul etmeyecektir. Çünkü demir, ahşap veya 

toprak hangi madde olursa olsun, bedene dönüşecek şeyin muayyen bir kıvamda insanı 

oluşturan unsurları meydana getirmesi gerekmektedir. Et, kemik ve sıvılar oluşturulmadan 

insan bedeni oluşamaz. Beden ve karışım nefsi kabul edecek kıvama gelince, nefisleri veren 

                                                             
1086 Gazzâlî, FT (TF), s. 216-217. 



 

 

321

ilkelerden nefsin bu bedene verilmesi gerekir; ama bu durumda verilen aynı nefis olmayabilir. 

Aynı itiraz, ruhgöçünü savunanlara karşı da yöneltilmektedir. Aslında bu üçüncü tarz yorumla 

ruhgöçü görüşü aynı istikamettedir. Çünkü bedeninden ayrılan nefis burada da başka bir 

bedene dönmekte ve onu yönetmekle meşgul olmaktadır. Ruhgöçü görüşünün geçersizliğini 

kanıtlayan tüm argümanlar bu üçüncü tarz yorumu da geçersiz kılacaktır. O halde bu üçüncü 

tarz yorum da yanlıştır ve nefislerin bedenlere dönmesinin veya daha genel anlamda insan 

nefislerinin bedenlerle beraber dirilmelerinin herhangi bir yolu bulunmamaktadır. Ruhların 

bedenlere dönüşleri ancak bu üç tarzda olabilirdi. Bu üç yorum ihtimali de geçersiz 

kılındığına göre, bedenli dirilme hâdisesi mümkün değildir.1087 

Gazzâlî, felâsife adına yaptığı uzun aktarımda öncelikle tevhit konusundaki dini 

nasslarla uhrevi şartlara ait dini nassların aynı zeminde değerlendirilmeleri gerektiğine işaret 

etmek üzere akli bir itiraza yer vermektedir. Buna göre, nasıl Allah’ın insana benzer 

vasıflarının bulunması akla aykırıysa, aynı şekilde inan ruhlarının bedenlerini terk ettikten 

sonra aynı bedenlere veya onların benzeri olan bedenlere iadesi de akla aykırıdır. Gazzâlî’nin 

aktarımına göre filozoflar bu akla aykırılık itirazını iki temel yolla ispatlayabilirler. Bunlardan 

ilki, bizim yukarıda aktardığımız muhtevadır. İkincisini ise, Gazzâlî’nin meseleyi vaz ediş 

biçimine uygun olarak sonraya bırakacağız. Çünkü Gazzâlî önce bu uzun itiraza cevap 

vermekte, bundan sonra ikinci felsefi yöntemin muhtevasını aktarmaktadır. Bizim önce bu 

birinci yöntemin alındığı felsefi kaynağa yer vermemiz, sonra Gazzâlî’nin itirazlarına ve 

ardından da ikinci yöntemin içeriğine yer vermemiz yerinde olacaktır. Bu arada gerekli 

mukayese ve tahlilleri yapmaktan da geri durmayacağız. 

Gazzâlî, felâsife adına yaptığı birinci itiraz muhtevasında, İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye 

fî’l-Meâd adlı eserinden aldığı felsefi eleştirileri yeniden düzenleyerek, sistematik tarzda bir 

araya getirmektedir. İbn Sînâ, kelamın bedenli dirilme görüşünü, Gazzâlî’nin düzenleyerek 

naklettiği içeriğe uygun olarak eleştirmektedir. Buna göre, İslâm kelamcılarının cesetli haşri 

temellendirme ve savunma konusunda üç değişik argüman ortaya koyma ihtimalleri 

bulunmaktadır ve İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ın farklı yerlerinde bu üç ihtimalin 

muhtevasına yer vermektedir. Felsefi itirazların İbn Sînâ’daki aslına yer vermeden önce iki 

noktaya işaret etmek gerekmektedir. Birincisi, daha önce de işaret edildiği üzere el-Adhaviyye 

fî’l-Meâd adlı eser temelde tenasüh görüşüne karşı telif edilmiş bir eserdir ve eserin 

sistematiğinde Gazzâlî’nin düzenlediği türden bir işleyiş mevcut değildir. Gazzâlî’nin felâsife 
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adına yaptığı itiraz muhtevasında yer verilen üçüncü tarz yorumun tenasühle bir 

münasebetinin kurulmuş olması da el-Adhaviyye’nin bu niteliğinden kaynaklanmaktadır. 

İkincisi ise, İbn Sînâ bu üç tarz yorumu da reddederken öncelikle dini nasslara dayanan meâd 

yorumlarını reddetmeyi amaçlamamaktadır. Filozofun eserdeki gayesi, tenasüh görüşünün 

geçersiz kılınmasıdır ve İslâm kelamcılarının cesetli meâd görüşleri, ruhgöçü anlayışını 

çağrıştırdığı için eleştirilmektedir. Fakat yine de İbn Sînâ, bu üç izah ile bedenli dirilme 

görüşünün imkânsızlığının kanıtlanmasına çalışmaktadır ve Gazzâlî’nin aktarımı bu yönüyle 

isabetlidir. Öncelikle İbn Sînâ’nın, el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserinde söz konusu üç tarz 

yorumun mevcudiyetinden söz ettiği muhtevaya yer vermemiz, sonra bunu daha anlaşılır 

kılabilmek için maddelendirmemiz ve tahlil etmemiz, ardından da filozofun bu üç tarz 

yoruma itirazını aktararak bir değerlendirmede bulunmamız yerinde olacaktır. Bundan sonra 

Gazzâlî’nin itirazlarına ve felâsife adına aktarılan ikinci yönteme geçebiliriz. İbn Sînâ, el-

Adhaviyye fî’l-Meâd’ta üç tarz yoruma şu şekilde işarette bulunmaktadır: 

Meâdın sadece bedenle olduğunu düşünenlere gelince, onları buna çağıran, 

ölülerin tekrar dirilmesine dair Şeriattan gelendir. Sonra insanın zatında muteber 

olan şeyin beden olduğunu sandılar… [Buna göre] bedenler, kendilerinde 

yaratılan bir canla dönüşüyorlar, bedenlerin varlığında nefs bedenin varlığı için 

değildir; fakat kendisinde yaratıldığı nefse o arazlardan olarak ilişir.1088 

Ruhun kalıcı olduğunu söyleyen [bir kelamcıya] gelince, bu kişi, mükâfat ve 

cezanın ruha gelecek iki gerçeklik olduğunu [kabul etmiştir]. Ruh, aynıyla 

kalıcıdır ve kaim bir cevhere arazlardan birinin [ilişmesiyle meydana gelen] 

yenilenme dışında ruhta bedenin yenilenmesi mümkün değildir. Fakat [durum 

böyleyken] sunulduğunda onların görüşleri doğru değildir.1089 

Biri de derse ki: Nefis için [olmak üzere] dirilen, ittifak edilen herhangi bir 

topraktan veya ittifak edilen herhangi bir hava, su veya ateşten bedendir; birinci 

hayatta aynıyla ustukussâtın var olması onun şartından değildir…1090 

Görüldüğü üzere İbn Sînâ’nın işarette bulunduğu üç tür bedenli dirilme görüşüyle 

Gazzâlî’nin filozoflar adına aktardığı birinci itirazda yer verilen üç tarz bedenli dirilme 

yorumu birbiriyle örtüşmektedir. Şimdi Tehâfütü’l-Felâsife’nin yirminci meselesinde ve el-

Adhaviyye fî’l-Meâd’ta aynı şekilde işaret edilen üç tarz bedenli dirilme görüşünü daha 

anlaşılır kılmak için aşağıdaki gibi yeniden ifadelendirebiliriz:  

                                                             
1088 İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 97. 
1089 İbn Sînâ, a.g.e., s. 104. 
1090 İbn Sînâ, a.g.e., s. 109. 
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1- Sadece bedenin dirileceği görüşü: Kelamcıların bazıları, ruhun müstakil 

varlığını kabul etmeyip de, onu bedenin canlı olmasını sağlayan bir çeşit 

‘canlılık’ ilişeni (araz) olarak gördüklerinden, bunlara göre meâd denilen 

olay, kendilerinden canlılığın (hayat) alındığı bedenlere bu ilişenin tekrar 

verilmesiyle cesetlerin dirilmesi yoluyla olur.  

2- Ölen bedenin kalıcı ruh için tekrar yaratılacağı görüşü: Kelamcıların bir 

kısmı da, nefsin müstakil bir varlığının bulunduğunu kabul ederek, 

ölümden sonra bedenin yok olmasına karşılık nefsin kalıcı olduğunu 

düşünürler ve meâd denilen hâdisenin, nefsin, daha önce yok olup da sonra 

tekrar aynı şekilde var kılınan bedene dönmesi yoluyla meydana 

geleceğini savunurlar. 

3- Kalıcı ruh için, dünya hayatındaki ilk beden veya yeni herhangi bir insan 

bedeninin yaratılabileceği görüşü: Bazı kelamcılar da nefsin müstakil 

varlığını kabul etmekle beraber ölümden sonra yeniden var edilen bedenin 

ilk beden olmayabileceğini; fakat her halükarda meâd denilen olayın, ilk 

bedenle de olsa, farklı bir bedenle de olsa, nefsin var edilen bedene 

dönmesi tarzında meydana geleceği görüşünü ortaya koymuşlardır. 

Bu üç türlü kelamcı bedenli dirilme görüşünün bulunduğunun öne sürülmesi elbette 

İbn Sînâ’nın meseleyi işleyişi kapsamında kuşatıcı ve anlamlı olmaktadır. Fakat bu üç 

görüşün İbn Sînâ tarafından çürütüldüğü pasajların aktarımına geçmeden önce, İbn Sînâ’nın 

yaşadığı dönemde, daha önce açıkça ortaya konulduğu üzere aslında Gazzâlî’den önceki 

zamanlarda, İslâm kelamcılarının daha yoğunlukla birinci görüşü, yani ruhların müstakil 

varlıklarının reddedildiği görüşünü benimsemiş oldukları belirtilmelidir.1091 Nitekim el-

Adhaviyye fî’l-Meâd daha yoğunlukla bu kelamcı görüşü sorunlaştırmaktadır.1092 Çünkü bu 

kelamcı görüş, sadece bedenlerin varlığını olumlayıp da ruhların müstakil varlığını 

reddederek, tamamen doğalcı (natüralist) bir görüş ortaya koymakta, İbn Sînâ’nın ruhçu 

karakteri yoğun felsefesine göre de bu durum, İslâm dinine hiçbir şekilde uymamaktadır. 

Burada belirtmek gerekir ki, yirminci meselenin pasajları İbn Sînâ’nın bu yoğunlaşmasının 

fark edilemeyeceği bir şekilde kurgulanmış bulunmaktadır. Ayrıca İbn Sînâ’nın bu kelamcı 

görüşü sorunlaştırması kapsamında dini nassların içeriklerine ait söylem dili 
                                                             
1091 Bkz. Dalkılıç, İslâm Mezheplerinde Ruh, s. 33-34. 
1092 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 97-114. 
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sorunlaştırılmakta ve ikinciyle üçüncü görüşler yoğun olmayan itirazlar olarak ele 

alınmaktadır. Yani yirminci meselede filozoflar adına yapılan ilk itirazın muhtevası, ilâhî 

hitabın zahir anlamının sıradanlar için, yorumlanmış anlamının seçkinler için geçerli olduğu 

gerekçesi esasında bu birinci görüş dolayımında ortaya konulmuş bulunmaktadır.1093 

Gazzâlî’nin yirminci meseledeki kurgusu farklı olduğundan, el-Adhaviyye’de olduğu şekliyle 

kısmen üç görüşü de ilgilendiren bu durum, cismânî haşir tartışmasının içeriğinde doğrudan 

ilk öncül olarak ortaya konulurken daha sonra tekrar zikredilmemektedir. İbn Sînâ’nın 

meseleyi tahlil edişiyle Gazzâlî’nin meâdı ele alma biçiminde varit olan buna benzer 

farklılıklar, iki eserin kurgusu arasındaki ayrılıkları takdir etmek için önemlidir. Şimdi birinde 

ruhun müstakil mevcudiyetinin reddedildiği, diğer ikisinde ise kabul edildiği söz konusu üç 

tarz kelamcı yoruma İbn Sînâ’nın yönelttiği eleştirilere değinebiliriz. 

İbn Sînâ’ya göre, insan maddesiyle değil bilakis maddesinde mevcut olan suretiyle 

insandır. İnsandan sadır olan fiiller, ancak onun maddesinde mevcut olan sureti sayesinde 

meydana gelmektedir. Şayet insanın sureti maddesinden ayrılır da onun maddesi, toprak veya 

unsurlardan başka birine dönüşürse bu durumda o insanın mevcudiyeti bozulacaktır. Sonra 

suretin ayrıldığı bu maddede tamamen aynı bir suret yaratıldığında, bu halde ortaya yeni bir 

insan çıkacaktır, eski insan çıkmayacaktır. Çünkü bu ikinci halde mevcut olan birinci insanın 

maddesidir, onun sureti değildir. O insan olduğu gibi değilse, övülmesi veya yerilmesi, 

mükâfatlandırılması veya cezalandırılması maddesiyle değil suretiyle karşılık bulacaktır ve o 

bir insandır, toprak değildir. Dolayısıyla tekrar dirilme bedenli olduğunda bu durumda uhrevi 

ahvali yaşayacak yeni insan, eski ölmüş ve tekrar diriltilmiş insan olmayacaktır. Bu takdirde 

bu dünyada iyilik yapanın iyilikle karşılık gördüğünden ve kötülük yapanın da kötülükle 

karşılık gördüğünden söz edilemeyecektir. Böylelikle insanda asıl olanın beden olduğunu 

düşünenlerin görüşlerinin hatalı oluşu ortaya çıkmıştır.1094 

Filozofa göre, ruhun kalıcı olduğunu; ama bu ruhun eski bedene döndürüleceğini öne 

süren kişi ise, aslında mükâfat ve cezanın ruha gelecek iki gerçeklik olduğunu kabul 

etmektedir. Onlara göre beden yenilenmektedir. Fakat kalıcı bir ruhun, kendisine arız olan 

haller dışında yenilenmeyeceği ve bedenin de bir ilişen olmadığı bilindiğine göre ruhta 

bedenin yenilenmesi mümkün değildir. İkinci olarak yenilenen beden, ya ölüm anındaki 

bedenin maddesi gibidir veya insanın ömrü boyunca sahip olduğu bedenin maddesi gibidir. 

                                                             
1093 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 97-104. 
1094 İbn Sînâ, a.g.e., s. 103-104. 
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Birinci durumda, hazır olan madde ancak ölüm anındaki maddedir ve Allah yolunda eli 

kesilmişin, vücudu bir takım parçalara ayrılmışın bu şekilde tekrar diriltilmesi gerekmektedir 

ki, bu çirkin bir şeydir. İkinci durumda ise, bir insanın ömrü boyunca sahip olduğu parçaların 

bütünü dirilince, her bir azanın, mesela kalbin, karaciğerin, elin ve başın, olduğu gibi 

dirilmeleri gereklidir. Beslenme yoluyla bu uzuvlardan bazısının bazısına dönüştüğü tıbben 

sabit olduğuna göre azaların her biri oldukları halde nasıl diriltilecektir. Ayrıca insanların 

gıdalarının insan olduğu bir takım hikâyeler anlatılmaktadır. Bir insanın gıdası, parçaları ve 

cevheri diğer insandan meydana gelmekteyse, ya bu insanlardan ancak biri dirilebilir ve bu 

dirilenin hangisi olduğuna karar verilemez veya bir diğerinin parçaları zayi olduğuna göre 

dirilme olmaz. Ayrıca yeryüzündeki madde miktarı sınırlı olduğu halde, bu sınırlı maddenin 

yekûnuna nispetle insan nefislerinin miktarı sınırsızdır. Bu durumda sınırsız insan nefisleri, 

nasıl olup da sınırlı madde miktarına iade edilecektir? Allah’ın fiillerinin akışında ve O’nun 

sünnetinde herhangi bir değişim mümkün değilken bütün kuralları tersyüz edecek böyle bir 

hâdise nasıl meydana gelebilecektir?1095 

İbn Sînâ’ya göre, bedenli dirilme görüşünü savunanlar açısından bir başka yorum 

şeklinde kalıcı nefis, ya ilk bedenin parçalarından oluşan veya başka maddelerden oluşan bir 

bedene dönebilir. Yani insanın nefsi, herhangi bir topraktan veya hava, ateş ve su unsurlarının 

birinden meydana gelen bedenlere iade edilebilir ve bu iadede temel unsurların bir arada 

bulunması şartı koşulamaz. Bunlara göre insan için diriltilen bedenin kıstası, doğumdan 

ölüme değin sürekli aynı kalan asli parçalardır ve sonradan yenilerek içilerek elde edilen 

fazlalıklara itibar edilmesi gerekmemektedir. Böylelikle dirilmenin bu topraktan veya başka 

bir topraktan olmasının önemli olmadığı; fakat insan bedeninin bir topraktan eski haline 

getirileceği öne sürülebilir. Bu durumda akla uygun olan, öldükten sonra toprağa karışan, 

sonra bitki olup hayvan tarafından alınarak ete dönüştürülen ve ardından da diğer insanlarca 

yenilen ölülerin bu dönüşüm zincirindeki durumlarının olduğu gibi kalmasıdır. Biri de nefis 

için diriltilen herhangi bir toprak, hava, su veya ateşten olabilir; burada önemli olan birinci 

hayatta söz konusu olan unsurların mutlaka bir araya getirilmeleri değildir derse, bunun da 

tenâsühü ortaya koyan görüşle aynı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Tenâsühte sözel 

bir hileye başvurulmakta ve aynı insani suretin iki farklı madde arasındaki dolaşımı 

onaylanmaktadır. Oysa bu durumda iki farklı bedende varsayılan iki farklı nefsin yerine 

neden bir nefsin iki farklı bedene ve hangi yolla girdiğinin izah edilmesi gerekmektedir. 

                                                             
1095 İbn Sînâ, a.g.e., s. 104-107. 
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Tenâsüh adı kabul ediliyorsa bu bedenli dirilme yorumunun durumu da böyledir. Dolayısıyla 

herhangi bir tarzda var olacak yeni beden hiçbir zaman aynı nefsi almaz ve meâdın cesetlerle 

beraber olacağı herhangi bir şekilde savunulamaz.1096 

İbn Sînâ bu eleştirilerinde, anılan üç tarz bedenli dirilme görüşünün de hatalı ve ortak 

akla aykırı olduğunu dile getirmektedir. Çünkü öncelikle insan maddesiyle değil de sureti 

olan nefsi ile insansa, bu durumda insanın bedenden ibaret olduğunu öne süren kelamcı 

görüşün herhangi bir akli zemini kalmamaktadır. İkinci olarak, ruhun kalıcı olduğunu ve onun 

ilk bedene tekrar iade edileceğini söyleyenlerin görüşlerinin bir takım mahsurları 

bulunmaktadır. Bunlar eğer ölüm anındaki bedene itibar edilerek, dirilişin ona göre 

yapılacağını kabul ediyorlarsa bu durumda eksik organlarıyla nefsinden ayrılan bedenin bu 

şekilde dirilmesini izah etmeleri gerekecektir. Şayet bir insanın ömrü boyunca sahip olduğu 

bedensel azalara göre bir dirilmenin meydana geleceği kabul edilirse bu durumda da birbirinin 

gıdası olan insan bedenlerinden hangisinin hangisine verileceğinin izah edilmesi 

gerekmektedir. Üçüncü olarak ise, ölmüş bedenin yerine yeni bir bedenin yaratılacağı 

görüşünün tenâsühten ayrıldığı noktaların vuzuha kavuşturulması gerekmektedir. İbn Sînâ’nın 

bu eleştirileri mantıki olarak isabetlidir ve Gazzâlî’nin yirminci meselede aktardığı 

muhtevayla uyum içindedir. Şimdi Gazzâlî’nin felâsifeye ait bu birinci yolla ortaya konulan 

ve ruhsal meâdı savunan itirazlara verdiği ayrıntılı cevaba geçebiliriz. 

Gazzâlî’ye göre, öncelikle üçüncü tarz yorumu tercih eden birinin sahip olduğu meâd 

görüşünün reddedilmesi yeterince gerekçelendirilmiş görünmemektedir. Bu görüşte nefsin 

kalıcı olup ölmediği, bedenden ayrıldıktan sonra da hayatiyetini sürdürdüğü işlenmektedir ve 

bu bakış açısı dine de uygundur. Çünkü Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de meâlen “Allah yolunda 

öldürülenleri sakın ölmüşler (emvât) sanma. Çünkü onlar Rableri katında diridirler (emvât)” 

(Kur’ân-ı Kerîm, 3/169) buyurmakta ve İslâmiyet de yapılan iyilik ve sadakalardan ruhların 

haberdar olduğunu kabul etmektedir. Şimdi insan ruhları kalıcı olduğu gibi, onların ister 

önceki bedenin maddelerinden isterse başka bir maddeden olsun yeniden yaratılmış bedenlere 

dönmesi de mümkündür. Çünkü insan nefsiyle insandır, maddesi onun insanlığı değildir. 

Hangi madde olursa olsun, bu maddeden yaratılmış bedene insan nefsi iade edildikten sonra 

cesetli dirilme gerçekleşmiş demektir. Bunu yapmak, Allah’ın sınırsız kudreti için zor veya 

muhal olamaz. O’nun gücü her şeye yeter. Filozofların, nefislerin adedinin sonsuz, 

maddeninkinin ise sonlu olmasından hareketle bunun mümkün olmadığını ileri sürmeleri de 
                                                             
1096 İbn Sînâ, a.g.e., s. 106-110. 
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geçerli değildir; çünkü bu görüş, maddenin kıdemi anlayışına dayanmaktadır. Halbuki 

maddenin öncesizliğini kabul etmeyen birisi için madde gibi nefisler de sayıca sonludur ve 

nefislerin yekûnu iddia edildiği gibi maddenin miktarından fazla değildir. Nefislerin miktarca 

daha çok olduğu kabul edilse bile, Allah’ın kudreti her şeyi yeniden yaratmaya yeter. Bunu 

inkâr etmek, O’nun kudretini kabul etmemek demektir. İkinci olarak, bunun ruhgöçü 

olduğunun ileri sürülerek nefsin bedene dönüşünün muhal kabul edilmesine gelince, 

belirtmek gerekir ki, dinde olan şeyi kabul etmek gereklidir. Reddedilmesi gereken itikat, bu 

dünyanın içinde ruhgöçünün olduğu yolundaki itikattır. Âhirette olan şeye ruhgöçü 

denilmesinde bir sakınca yoktur; çünkü maksat isimlerle ilgili bir tartışmaya girişmek 

değildir. Ayrıca felâsifenin, her mizacın nefsi kabul edebilecek bir kıvama gelmesi 

durumunda, ilkelerden nefsin meydana gelmesi gerçekleşir şeklindeki anlayışı, nefsin 

hudûsunun tabii bir hâdise olduğu fikrine dayanmaktadır. Oysa âlemin kıdemi meselesinde bu 

tabiatçı fikrin hatalı olduğu izah edilmişti. Bu bakımdan bu fikre dayalı itiraz kabul edilemez. 

Onların anlayışı uyarınca, ortada bir nefis yoksa nefsin meydana gelişinin yeni bir nefisle 

gerçekleşeceği şeklinde olacaktır. Cesetli meâd kabul edildikten sonra bu da kabul edilebilir. 

Bu durumda geriye kalan soru, nefisler rahimlerde nefisleri kabul edecek kıvama gelmiş 

bulunan mizaçlarla neden dirilişten önce bu dünyada değil de, kıyametten sonra ilişki 

kurmaktadır şeklinde olacaktır. Bunun cevabı da şudur: Belki de bedenlerden ayrılan nefisler, 

başka bir tür istidat gerektirmektedir ve bu istidadı sağlayan sebepler ancak bu diriliş anında 

tamamlanmaktadır. Bunun yanında bedenlerden ayrılmış nefisler için şart koşulan bu 

istidadın, daha önce ilk defa bedenleri yöneten nefislerin bu mevcudiyetlerinde şart koşulan 

istidattan farklı olması da imkânsız değildir. Aslında bu şartları ve bunların gerçekleşeceği 

zamanı en iyi bilen Allah’tır. Dinde bunun yeri vardır ve bu, akla da aykırı değildir. O halde 

nefislerin cesetlerle beraber diriltileceklerine inanmak gerekmektedir.1097   

Şimdi burada İbn Sînâ’nın tevhide ilişkin nasslarla meâda ilişkin nassları aynı 

kapsamda değerlendirmesi ve haşr-i cimânînin akla aykırı olduğunu öne sürmesi ile 

Gazzâlî’nin bu muhtevaya verdiği cevap arasında bir tahlilde bulunmak gerekmektedir. 

Öncelikle ulûhiyetteki esasların tevil edilme gerekçeleriyle dini nassların cismânî haşir 

konusunda vaz etmiş olduğu esasların tevil edilme gerekçelerinin bir ve eşit olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Zaten bu felsefi tasarrufun, İbn Sînâ’nın sadece el-Adhaviyye fî’l-

Meâd adlı eserinde bulunduğuna daha önce temas edilmişti. Bunun dışında İbn Sînâ’nın 

                                                             
1097 Gazzâlî, FT (TF), s. 218-219. 
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bedenli dirilme sadedinde yer verdiği üç ayrı görüş içeriğine yönelttiği eleştirilerin isabetli 

olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü filozof, dünyevi şartlar açısından bedenli dirilmeyi mantıken 

temellendirmenin kolay olmadığını öne sürmekte ve bu iddiasını somut gerekçelerle 

desteklemektedir. Gazzâlî ise en makul görüş olarak kendini gösteren üçüncü tarz bedenli 

dirilme görüşünü sahiplenerek İlâhî kudretten söz etmekte ve böylece muarızının görüşünü 

geçersiz kılmaya çalışmaktadır. Gazzâlî’nin izahlarındaki felsefi derinliğin teslim edilmesi 

gerekmektedir. Ne var ki, bu izahların bazı yerlerinde tartışmaya ilişiksiz unsurların 

bulunduğunu ve bazı eleştirilerinde Gazzâlî’nin isabetli olmadığını belirtmek lazımdır. Bunlar 

üzerinde biraz durmak faydalı olacaktır. 

Gazzâlî’nin buradaki itirazlarının bir kısmının tartışmaya ilişiksiz olduğunu tespit 

etmenin yanında bir kısmının da yine İbn Sînâ metinlerinden alınarak oluşturulduklarını 

belirtmekte yarar vardır. Öncelikle Gazzâlî’nin üçüncü şık olarak belirttiği, yani bağımsız bir 

cevher olarak ruhun varlığının kabul edilip, ruhun döndüğü bedenin de muhakkak ilk terk 

edilen beden olmadığı görüşünün kelamcılar arasında yaygınlıkla kabul görmüş bir görüşmüş 

gibi işlenilmesi doğru değildir. Çünkü ruhun bağımsız bir cevher olarak varlığının 

reddedilmesi konusunda, Gazzâlî öncesi İslâm kelamında ortak bir tavır alıştan söz edilebilir. 

Durum böyleyken, bir önvarsayım olarak ruhun müstakil varlığına dayanan farklı bedenli 

dirilme görüşünün, yukarıdaki aktarımlarda da görüldüğü gibi bu görüş İbn Sînâ tarafından el-

Adhaviyye’de zikredilmiş olsa bile, burada bir çoğunluk görüşü gibi üçüncü bir şık olarak 

nitelendirilmesi yanlış olmaktadır. Açıkçası kelamcıların yoğunlukla böyle bir görüşü kabul 

ettiklerine dair bizim bir bulgumuz olmadığı gibi, ruhun müstakil varlığı konusunda İmâm 

Ebü’l-Hasen el-Eş’arî ve İmâm Ebû Mansûr Mâtürîdî’nin olumsuz bir kanıya sahip 

oldukları1098 ve Mu’tezile’den bu konuda olumlu bir görüşe sahip olan Muammer’in 

eleştirildiği1099 bilinmektedir. Gazzâlî’nin de İslâm kelamında görüşünü devam ettirdiği kişi 

Muammer’dir.1100 Ruhun bedenden bağımsız varlığının insanın kendisi olduğu, yani hem İbn 

Sînâ’nın, hem de Gazzâlî’nin belirttikleri gibi insanın bedeniyle değil ruhuyla insan 

olduğu,1101 Gazzâlî öncesi İslâm kelamcılarının genelinde bulabileceğimiz yerleşik bir kabul 

değildir. Bu durumda Gazzâlî’nin itiraz sadedinde, sanki nefsin bağımsız varlığı ve 

ölümsüzlüğü doğrudan dini nasslarda yer alan içeriklerden anlaşılıyormuş gibi bir önkabulü 

                                                             
1098 Bkz. Dalkılıç, İslâm Mezheplerinde Ruh, s. 208. 
1099 Bkz. Dalkılıç, a.g.e., s. 198. 
1100 Bkz. Dalkılıç, a.g.e., s. 224. 
1101 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 103; Gazzâlî, FT (TF), s. 218. 



 

 

329

verili bir vakıa kabul ederek, bunun üzerinden İbn Sînâ’nın görüşünü çürütmeye çalışması 

doğru olmamaktadır. İkinci olarak Gazzâlî’nin, önce İbn Sînâ’dan aktardığı, sonra da buna 

karşı çıktığı bir nokta olarak “nefislerin miktarca sonsuz maddenin ise sonlu olduğu” 

itirazının mana tazammunuyla ilgili tartışmaya açık yerler bulunmaktadır. Çünkü İbn Sînâ, 

insan nefislerinin sınırsız maddenin ise sınırlı olduğunu değil, maddenin miktarına oranla 

insan nefislerinin miktarının çok fazla olduğunu söylemektedir.1102 Bunun anlamı, içerisinde 

yaşadığımız dünyada aynı maddenin birçok insan suretine madde olarak mahal olduğudur ve 

meselenin bu boyutu göz önünde bulundurularak, yani maddenin miktarının azlığına nispetle 

insan nefislerinin niceliksel ölçüsü sonsuzmuş gibi varsayılabilir. Bu bakımdan Gazzâlî’nin 

kendi itirazında tekrar birinci meseleye, âlemin kıdemi meselesine bağlaması isabetli değildir. 

Birinci meseleyle ilişkilendirilerek nefislerin niceliksel sonsuzluğuna dair bir itirazda 

bulunulabilir; ama İbn Sînâ nefislerin niceliksel sonsuzluğundan söz etmemektedir. Çünkü bu 

takdirde de nefislerin bedenlerle birlikte yaratılarak sonradan olanlardan olmalarının 

kabulü1103, İbn Sînâ bağlamında, böyle bir sonsuzluk fikriyle çelişecektir. Dolayısıyla 

nefislerin yekûnu ile maddenin miktarı arasındaki uygunsuzluğa dair itirazın tahlilinde 

tartışmaya açık noktalar bulunmaktadır. Gazzâlî’nin tahlilleriyle ilgili bu hususiyetler kayda 

değerdir.  

Bunların dışında Gazzâlî’nin İbn Sînâ’ya yaptığı itirazda ruh göçünün bu dünyada 

olduğu, âhiretteki dirilmeye ruh göçü adı verilecek olsa bile, bunun bilinen tenasühün 

benimsenmesi anlamına gelmeyeceğine ilişkin uyarısı yerindedir. İslâm kelamcılarının ve 

Gazzâlî’nin cesetli dirilme görüşlerinde sözünü ettikleri bedenler arası geçiş formu, 

birbirinden farklı iki dünyada meydana geldiği için ruhgöçüyle herhangi bir tarzda 

ilişkilendirilmemelidir. Bir başka nokta, Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’nın mizaç şartlarıyla bir bedene 

nefsin verilmesi arasında kurduğu tabii münasebetlere dair eleştirisinde görünür olmaktadır. 

Burada Gazzâlî’nin itirazı yerinde olmakla beraber İbn Sînâ’nın farklı bir bağlamdan dolayı 

bu değerlendirmeyi yapmış olduğunu ifade etmekte yarar vardır. Çünkü filozof, tabiata 

yaslanan bir izahla tenâsüh görüşünün tenakuzlarını ortaya koymaya çalışırken, ezeli nefis 

görüşü yerine hâdis nefis görüşünü dillendirmekte ve burada bir takım bedensel koşullar 

tamamlanmadan ilkeler tarafından nefislerin verilemeyeceğini anlatmaya çabalamaktadır. 1104 

Filozofun sözleri bu bağlamdan arındırıldığında mana da farklı anlaşılabilecek şekilde 
                                                             
1102 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s.104. 
1103 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 122; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 157-158. 
1104 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 157 ve devamı. 
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değişecektir. Bu arada yine de Gazzâlî, dinen nefsin bedene verilmesinin tabii değil iradi bir 

süreç olması gerektiği konusundaki itirazında haklıdır. 

Burada İbn Sînâ’nın nefislerin bedenlerle ilk birleşmelerine ilişkin 

değerlendirmelerine yer vermek, filozofun tabilikle iradilik arasındaki ayrımda nerde 

durduğunu anlamamıza yardım edeceği için önemlidir. Ayrıca bu temas, sözünü ettiğimiz 

bağlam farklılığının ayırtına varmak ve Gazzâlî’nin ihmal ettiği bir nokta olarak tenâsüh 

bağlamında bir takım değerlendirmelerin yapılmış olduğunu anlamak için de önemlidir. Bu 

filozofa göre, nefisler bedenlerin mevcudiyetinden önce var olmayıp bilakis bedenlerle 

beraber hâdistirler. Bu hudûsun rastlantıyla meydana gelmesi akla uygun değildir; çünkü tabii 

hâdiselerde rastlantı nadir meydana gelenler için kullanılan bir isimdir. Nefislerin bedenlere 

verilmesi, bedenlerin mizaç özelliklerinin yeterli bir kıvama gelmesiyle mümkün olmaktadır. 

Burada bedensel mizaç, bedenin, nefsin ve aklın bir araya gelmesi için bir sebeptir. Mizaç 

meydana gelmeden nefis de bedene verilmez. Böylece nefsin sonradanlığı (hudûs) 

temellendirilmiş olmaktadır. Bedensel karışımın (mizaç) gerekliliği ve nefsin hâdis oluşu 

vuzuha kavuşunca, bundan tenâsühün muhal olduğu neticesinin çıkarılması gerekmektedir. 

Çünkü bir olan insanın nefsi birdir ve bir mizaca ancak bir nefis uygun gelebilir. Böylelikle 

iki bedende bir nefis veya bir bedende iki nefis beraber bulunamaz. Sonra ölümle beraber 

nefislerin bedenlerini terk etmeleri, nefislerin mevcudiyetinin herhangi bir şekilde 

bedenlerden önce olduğunu göstermez. Böylece tenâsüh görüşünün en önemli tenakuzu 

gösterilmiş olmaktadır.1105  

Gazzâlî’nin filozofun tenâsüh bağlamını ihmal ettiği açıkça görülmektedir. Gazzâlî 

kendi itirazında, nefsin bedene verilişinin İlâhî kaynaklı değil de, meydana gelişi zorunlu tabii 

bir hâdise olarak işlenişini ve bu bakımdan ayrık ilkelerden söz edilmesini eleştirmektedir. 

Cismânî haşir görüşüne bir itiraz olarak öne sürüldüğü takdirde bedensel mizacın bu durumu 

için Gazzâlî’nin söyledikleri isabetli olacaktır. Nitekim Tehâfütü’l-Felâsife’nin yirminci 

meselesine özel bağlamda Gazzâlî’nin itirazı yerindedir. Fakat İbn Sînâ’nın nefis-beden 

münasebetlerini tahlil ettiği bağlamın tenâsühün reddedildiği bir arka plana ait olması nedeni 

ile burada bir ihmalden de söz etmek gerekmektedir. Çünkü Gazzâlî bu bağlama herhangi bir 

işarette bulunmaksızın ilgili felsefi görüşü, yani bedensel mizacın tabii bir sebep olduğu 

görüşünü, İlâhî zâtın özgür iradesi anlayışının karşısında getirmekte ve böylece felsefi itirazı 

dini zemininden mahrum bırakmaktadır. İlâhî zâtın hür iradesini ve sınırsız kudretini 
                                                             
1105 İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 123-125. 
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kabullenmeyen bir görüşün herhangi bir tarzda haşir konusunda bir beyanının olmaması 

gerektiği bir mana ortaya çıkmaktadır. Fakat belirtmek gerekir ki İbn Sînâ’nın el-

Adhaviyye’de tenâsüh görüşünün reddi sadedinde insan nefislerinin hudûsunu ortaya 

koymazdan önce ruhsal dirilmeyi ele alıp savunmuş olması, Gazzâlî’nin bu tasarrufunu 

gerekçelendirmek bakımından anılmaya değerdir.1106 

Cesetli haşrin reddedilmesiyle ilgili bu birinci uzun felsefi yöntemin ve Gazzâlî’nin 

buna yönelik eleştirilerinin tahlil edilmesiyle ilgili son önemli nokta, Tehâfüt yazarının, 

nefislerin uhrevi istidatlarından söz ettiği itirazla ilgilidir. Gazzâlî burada, bedenlerinden 

ayrılmış nefislerin özellikle uhrevi hayatta bir takım bedenlere dönecek olmalarının mana 

olarak tazammun ettiği vakit ve madde tayininin, nefislerdeki özel bir istidattan 

kaynaklanabileceğini öne sürmektedir. Burada uhrevi hayatta nefislerin belki de başka türlü 

bir yetenek veya istidada sahip olacak olmalarının ifade edilmesi, İbn Sînâ’nın el-Mübâhasât 

adlı eserinde kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevabı çağrıştırmaktadır. Bir öğrencisi 

veya bir felsefe meraklısı filozofa, bedenlerini terk eden ruhların uhrevi hayatta semavi 

şartlara uygun bedenlere döndürüleceği şeklindeki sözünü anımsatarak bunun keyfiyetini 

sormaktadır. İbn Sînâ da nefislerin bedenlere dönüşleri için böyle üstün istidada sahip şerefli 

bedenlerin uhrevi hayatta gerekli olduğunu; fakat bunun keyfiyetinin kendi felsefesi için 

kapalı olduğunu söyleyerek cevap vermektedir.1107 Bize göre, İbn Sînâ’nın uhrevi yaşamda 

nefisler için öngördüğü özel şartlara sahip bedenler anlayışı ile Gazzâlî’nin uhrevi yaşamda 

öngördüğü özel istidatlara sahip nefisler anlayışı arasındaki yakınlık tesadüfî değildir. Burada 

Gazzâlî, İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye’deki iddialarına cevap verirken, bu filozofun başka bir 

eserindeki görüşünden, el-Mübâhasât’ta işlenen semavi beden anlayışından ilham almaktadır. 

Bu bakımdan Tehâfüt müellifinin yukarıda ortaya konulan kelami itirazlarında, kelami 

kaynaklar kadar bizzat eleştirdiği İbn Sînâ’dan da faydalanmış olduğunu tespit etmek 

gerekmektedir. 

Gazzâlî, felâsife adına zikrettiği birinci felsefi yolla bedenli dirilme görüşünün 

geçersiz kılınması teşebbüsüne cevap verdikten sonra onlar adına ikinci yolun muhtevasından 

söz etmektedir. Filozoflar ikinci bir yol olarak, her mevcudun varlığa gelişindeki sürece ve 

onun zamanla aldığı farklı hüviyetlere dikkat çekmektedir. Buna göre, sözgelimi demirin 

insan vücuduna uygun dokunmuş bir elbiseye dönüştürülmesi, öncelikle demirin cüzlerinin 

                                                             
1106 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 121-123. 
1107 İbn Sînâ, el-Mübâhasât, s. 314-315. 
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demiri etkileyen bir takım araçlarla basit unsurlarına kadar ayrıştırılması, sonra bu unsurların 

pamuk kıvamını kazanıncaya kadar çeşitli aşamalardan geçirilmesi ve pamuk ipliği haline 

getirilmesi ve neticede bu ipliğin muayyen bir tarzda dokunmasıyla mümkün olmaktadır. 

Burada demirin bir takım süreçlere ve işlemlere bağlı kalınmaksızın doğrudan pamuktan 

yapılmış bir sarığa dönüştürülmesinin mümkün olduğu öne sürülseydi bu muhal olurdu. 

Yapılan işlemler ve geniş bir zamana yayılan sürecin farkında olunmayabilir; ama bu durum, 

gerekli sürecin mevcudiyetini ortadan kaldırmaz. Misale uygun olarak insan bedeninin de 

taştan, yakuttan, inciden veya sırf topraktan olması mümkün değildir. İnsan vücudunun 

oluşumunda bir takım gereklilikler ve süreçler bulunmaktadır. Organlar olmadıkça beden, 

kemik, et, damar ve sinirler olmadıkça da birleşik organlar meydana gelmeyecektir. Sıvılar 

olmaksızın tek tek cüzler meydana gelmez ve besin maddeleri olmadıkça da sıvılar meydana 

gelmeyecektir. Hayvan ve bitkiler var değilse besin maddeleri de olmayacaktır. Dört unsur 

olmadıkça ve bunları dönüştüren belirli şartlar söz konusu olmadan da hayvan ve bitki 

olmayacaktır. Öyleyse bir insan ruhunun tekrar döneceği bedenin var kılınması iddia edildiği 

ölçüde kolay değildir. Sadece “ol” (“kün”) demekle insan bedenleri yeniden mevcudiyet 

kazanamazlar. Birinin Allah, “ol” der ve her şey “oluverir” (kün feyekün) şeklindeki iddiası 

yeterli değildir. Çünkü toprağa hitap söz konusu olamaz. İnsan bedeninin bir sperma olarak 

başladığı süreçte önce rahme düşmesi, sonra kan pıhtısı, sonra et parçası, sonra cenin, sonra 

çocuk, sonra genç, sonra olgun ve neticede yaşlı insan haline gelmesi gerekmektedir ve 

sürecin gerekliliği inkâr edilemez. Bu aşamalar söz konusu olmaksızın bir insanın 

mevcudiyetinden bahsedilemez. O halde tekrar diriliş fikrinin akla uygun olmadığının kabul 

edilmesi gerekmektedir.1108 

Gazzâlî burada filozoflar adına ikinci bir istidlal biçiminin mevcudiyetinden söz 

ederek bu istidlalin muhtevasını aktarmaktadır. Filozoflar bu istidlalde tabii hâdiselerde yer 

alan bir sürece yayılma ve belirli aşamalardan geçme ilkelerini anımsatarak bedenli dirilmenin 

hangi tabii sürece göre işleyeceği müşkilini dile getirmektedirler. Bu haliyle söz konusu 

itirazın, bundan önceki felsefi aktarımda dile getirilen birinci yolda aslında içerilmiş olduğunu 

belirtebiliriz. Çünkü orada da bedenin varlığa gelişindeki tabii seyre ve bunun zorunlu 

oluşuna atıfta bulunulmuştu. Fakat burada yeni olan, İlâhî hitapta yer alan “Bir şeyi dilediği 

zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir”1109 ibaresine yapılan 

                                                             
1108 Gazzâlî, FT (TF), s. 219-220. 
1109 Kur’ân-ı Kerîm, 23/36. 
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göndermedir. Felâsifeye göre bu tarzdaki bir İlâhî tasarrufun varlığı bile burada delil 

getirilemez. Daha sonra bu felsefi itiraz, sünnetullahın tabii seyrine bağlanacaktır. Bu ikinci 

yöntemin muhtevası mevcut haliyle, İbn Sînâ’nın herhangi bir eserinde bulunmamaktadır. 

Fakat İbn Sînâ’nın tenâsüh görüşünü çürütmek sadedinde nefis ile beden arasında tayin ettiği 

bir takım tabii münasebetlerden böyle yeni bir istidlal elde etmek mümkün görünmektedir. 

Çünkü İbn Sînâ ruhların veya nefislerin,1110 bedenlerden önce var olmalarının mümkün 

olmadığını ve bu nedenle ruhgöçü görüşünün gerekçesiz olduğunu izah ederken, yukarıda 

aktarıldığı tarzda bedensel karışımın bir kıvama ulaşması durumunda ona bir nefsin 

verileceğini söylemektedir. Fakat filozof, el-Adhaviyye’de mizacın beden-nefis 

birlikteliğindeki bu önemini izah etmeden önce yine tenâsüh hâdisesine girmekte ve 

sonrasında nefislerin ölümün ardından bir daha bedenlere iadesinin muhal olduğunu burhânî 

bir tarzda ortaya koyduğunu öne sürmektedir.1111 İbn Sînâ’nın bu tasarrufu dolayısıyla 

Gazzâlî’nin ikinci bir yöntemden söz etmesi muhtemel görünmektedir. Nitekim yirminci 

meselenin bundan sonraki pasajlarında yine İbn Sînâ’nın argümanlarına yönelik atıflar 

bulunmaktadır. Fakat bunun dışında bu ikinci yolun muhtevasının ilk felsefi itirazın içeriğinde 

bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Bundan sonra Gazzâlî bu ikinci yöntemin içeriğine 

cevap üretmekte ve sonra tartışma karşılıklı olarak devam etmektedir. 

Gazzâlî’ye göre bu ikinci yaklaşım da hatalıdır ve onun çürütülmesi gerekmektedir. 

Demirin sarık haline gelmesi için bir takım süreç ve aşamalar söz konusu olduğu gibi, insan 

bedeninin de meydana gelişinde bir takım süreç ve aşamalar bulunmakta ve bunlar inkâr 

edilmemektedir. Fakat bu süreç ve aşamaların bir anda gerçekleşmesi de aklın kabul 

etmeyeceği bir ihtimal değildir. Dirilişin ne kadar süreceği insanlara açıklanmış değildir ve bu 

da bir süreye ve aşamalandımaya yayılabilir. Aslında tartışma sürecin veya aşamalandırmanın 

kabul edilmesi veya edilmemesiyle ilgili değildir. Esas tartışma bunun tabii bir zorunlulukla 

                                                             
1110 Burada İbn Sînâ bakımından nefs ve ruh terimlerinin eşanlamlı olduğuna işaret etmekte yarar vardır. Bir 
anlamda İslâm kelamcılarının ruh teriminin anlamsal karşılığı İbn Sînâ’da nefsin karşılığıdır. Gazzâlî, yirminci 
meselenin yirmi beşinci paragrafında, “Öyleyse o, ruhu ve nefsi itibariyle odur.” (“Fehüve hüve, bi-i’tibâri rûhihi 
ve nefsihi”) derken bir anlamda bunu doğrulamaktadır. Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 215. Kustâ b. Lûkâ’nın ruh ile 
nefsin birbirinden farklı anlamsal karşılıklarının bulunduğunu ele alan bir risalesinde, ruhun cisimsel olduğunu, 
nefsin ise cisimsel olmayan bağımsız bir cevher olduğunu söylemesi, İbn Sînâ’da karşılığını bulmamaktadır. 
Bkz. Kustâ b. Lûkâ, Kitâbü’l-Fark beyne’r-Rûh ve’n-Nefs ve Kuvâ’n-Nefs ve mâhiyeti’n-Nefs, Resâilü İbn Sînâ 2 
içinde, yayınlayan: Hilmi Ziya Ülken, İstanbul: İbrahim Horoz Matbaası, 1953, s. 83-94. Öte yandan Kustâ b. 
Lûkâ üzerine bir inceleme yapmış olan Hüseyin Aydın’ın da belirttiği gibi, Kustâ b. Lûkâ’nın ruh ve nefs 
anlayışı, aksi yöndeki kişisel iddiasına rağmen Platon’un kitaplarındaki işleyişle uyumlu değildir. Bkz. Hüseyin 
Aydın, ‘Kustâ b. Lûkâ ve Ruh ile Nefs Arasındaki Ayırım Adlı Kitabı’, s. 4 (dergide s. 390)  
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/743/9503.pdf (erişim tarihi: 03.05.2011) 
1111 İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 121-122. 
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mı yoksa İlâhî iradeyle mi meydana geldiğiyle ilgilidir. Daha açık bir deyişle müşkil olan 

mesele, tabii bir seyrin bulunması değildir, bu seyrin İlâhî bir iradenin hâkimiyetinde bulunup 

bulunmadığındadır. Daha önce tabii zorunlulukların aslında birbirini takip eden hâdiselerden 

ibaret olup bizim tarafımızdan birer zorunluluk olarak algılanıldığına, oysa onların birer adet 

olduklarına değinilmişti. Yani mevcudiyette olayların birbirini takip ediyor olması, bu takibin 

daima zorunlu olduğunu göstermez. Buradaki zorunluluğu farz eden insan aklı olduğundan, 

zannedilenin aksine her tabii seyir her zaman olduğu gibi devam etmeyebilir. Dolayısıyla 

sebeplerin ve sonuçların dışında da akli ihtimaller bulunmaktadır. Buna göre Allah’ın kudreti, 

bir takım sebepler, süreçler ve aşamalara başvurmadan da dirilmeyi mümkün kılmaya 

elverişlidir. Tüm varlık tarzlarının gördükleriyle sınırlı olduğunu sananlar tılsım, büyü, 

mucize ve kerametlere tanık olduklarında bunları inkâr etmektedirler. Mıknatısın demiri 

çektiğini bilmeyen kişi, bu tabii hâdise kendisine ilk anlatıldığında hemen onu inkâr etmeyi 

tercih edecektir. Bunun gibi İlâhî kudretin sınırsızlığı pek çok insanı hayrete düşürebilir ve 

bunlar gözleriyle görmediklerini inkâr edebilirler. Ruhların bedenlere iadesini inkâr edenler 

de böyledir. Onlar ölümün ardından kabirlerinden kaldırıldıklarında kendilerine “İşte bu, sizin 

yalanladıklarınızın karşılığıdır” (Kur’ân-ı Kerîm, 83/17) denilecek ve bunlar pişmanlık 

duyacaklardır. Bu tür insanlar ilk yaratıldıklarında dünyaya yetişkin bir birey olarak gelseler 

ve onlara bir spermanın insan oluncaya değin geçirdiği aşamalar anlatılacak olsa bunlar 

“çürüyüp dağılmış kemikler haline geldikten sonra mı [haşredileceğiz]?” (Kur’ân-ı Kerîm, 

79/11) diyerek dirilmeyi inkâr eden kişiden az kalmayacak bir üslupla bu tabii hâdiseyi akla 

aykırı bulacaklardır. Yeniden dirilişi inkâr edenler, varlık sebeplerinin gördükleriyle sınırlı 

olduğunu sanan kimselerdir. Bunlar, gördüklerinin dışında tekrar dirilmenin mümkün 

olmadığını düşünmektedirler. Hâlbuki onların düşündüklerinin dışında bir şeyin olabilmesi 

imkânsız değildir. Diriliş anında yeryüzünün insan spermasına benzer bir yağmurla kaplanıp 

da bunun toprağa karışacağından söz eden bazı rivayetlerin varlığı, bizim bilmediğimiz İlâhî 

sebeplerin mevcudiyeti ihtimalini göz önünde bulundurmak için yeterli değil midir? 

Cesetlerin dirilmelerini gerektiren ve onların toplanan nefislerin kabul edilmelerini sağlayan 

bir kıvama gelmelerini gerekli kılan bir İlâhî sebebin bulunması neden muhal olsun? Böyle 

bir inkârın bütün akli dayanağı, böyle bir dirilmeyi uzak bir ihtimal saymaktan başka bir şey 

değildir.1112 

                                                             
1112 Gazzâlî, FT (TF), s. 221-222. 
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Felâsife adına geliştirilen ikinci istidlalin muhtevasına göre düşünüldüğünde, 

Gazzâlî’nin buradaki kelami itirazı yeterli ve isabetlidir. Çünkü varlık nedenlerinin ve bu 

nedenler arasındaki ilişkilerin duyumsadıklarımızla sınırlı olduklarını öne sürmek, oldukça 

güç ve savunulamaz bir iddia olur. Ayrıca Gazzâlî’nin burada doğabilimin verilerini kabul 

etmesi ve bir doğabilim araştırmacısının önkabullerinin verili kıldığı koşullarda bir akıl 

yürütme çabasına girişmesi kayda değerdir. Bu durum, Gazzâlî’nin, tarihi veya değil ama 

bilimselliği kesin olan bilgi muhtevalarına kayıtsız kalmadığını göstermektedir. Burada 

Gazzâlî’nin ancak gerçekten gizemli kalan noktalarda sorunu dine bağlaması ve bundan önce 

doğabilimin verilerine göre bir itiraz geliştirmeyi tercih etmesi, tartışmanın ahlaki durumu 

bakımından müspet bir durumdur. Çünkü Tehâfüt yazarı, dini nassları muarızı aleyhine 

sürekli kullanmak yerine genellikle tabii seyri ve akli muhakemeyi gözeten bir istidlal tarzını 

benimsemektedir. Gazzâlî, cevap mahiyetindeki bu itirazından sonra felâsife veya İbn Sînâ 

adına son bir felsefi itirazda bulunmakta ve ardından meseleyi nihayete erdirmeye 

çalışmaktadır. 

Gazzâlî’nin aktarımına göre felâsife, İlâhî fiilin değişmeyen bir akışı olduğunu öne 

sürerek bir itirazda bulunabilir. Yüce Allah, meâlen “…sen Allah’ın sünnetinde asla bir 

değişiklik bulamazsın” (Kur’ân-ı Kerîm, 48/23) buyurmakta ve İlâhî iradenin vaz ettiği 

tabiatta ani bir değişikliğin söz konusu olamayacağını belirtmektedir. Bunun anlamı, 

sebeplerle neticeler arasındaki ilişkinin varlığının bir istikamet ve düzen üzerine olduğudur. 

Bu tabii düzen kabul edildikten sonra doğumlar ve ölümler, doğurmalar ve hayata başlamalar 

kurulu bir işleyişin parçaları olarak teslim edilir ve İlâhî iradeye bağlı olarak bir değişiklik 

olacaksa bu bir anda olmaz, mesela bir milyon yılda bir böyle bir farklılık meydana gelebilir. 

Bunun gerekçesi, Allah’ın kendi kanunudur, O’nun düzenlemesinde ve bu düzenin işleyişinde 

herhangi bir değişiklik bulunamaz. Bu durum, evrendeki işleyişin tekdüze olması gerektiğinin 

bir kanıtıdır. Şayet doğum ve üremenin hâlihazırda olduğu gibi sürekli tekrarlandığı mümkün 

görülecek olursa, kıyamet ve âhiret düşüncesine dair dini hükümler ve ayrıca dinin başka 

zâhir hükümleri ortadan kaldırılacaktır. Çünkü böyle bir yaklaşım, bizim varlığımızdan önce 

birkaç dirilişin gerçekleşmesini, ileride bunun tekrarlanmasını ve durumun bu tarzda sürüp 

gitmesini gerektirecektir. Şayet sünnetin her zaman bu tarzda devam etmeyeceği, ayrıca 

imkân sürecinin de önce Allah’ın var olduğu ve âlemin olmadığı, sonra âlemin yaratıldığı ve 

mevcut olduğu, bir de ölümden sonraki diriliş zamanı olmak üzere üçe ayrıldığı söylenecek 

olursa, bu takdirde âlemdeki düzen bozulur ve Allah’ın sünnetinde bir değişim meydana 
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gelmiş olur ki bu imkânsızdır. Çünkü bu farklı hallerin her biri ancak değişik iradelerle var 

olabilir ve bu da İlâhî iradenin tekdüzeliğine aykırı olur. İlâhî irade zamana bağlı olarak 

değişmeyeceğinden böyle bir şey mümkün değildir. O halde doğum ve ölüm olarak süre giden 

dünyevi şartların değişmemesi gerekmektedir ve bu takdirde bedenlerinden ayrılan nefislerin 

tekrar bedenlere iadesinden söz edilemez.1113 

Gazzâlî’nin belirttiğine göre felâsife, bu itirazına medar olan görüşün, yani insanların 

haşredilip tekrar toplanmalarının İlâhî âdete aykırı olacağı görüşünün, kelamcıların “Allah, 

her şeyi yapmaya kâdirdir” sözüyle çelişmediğini öne sürerler. Oysa İslâm kelamcılarının 

Allah’ın her şeye gücünün yettiğini söylerken kastettikleri mana, “O, dilerse yapar” 

şeklindedir. Fakat Allah’ın kendi âdetine aykırı bir şeyi dilemeyeceği ve yapmayacağı 

bilinmektedir. Bunun misali, bir adamın kendi başını kesmeye ve karnını yarmaya gücünün 

yetmesi ve dilediği takdirde bunu yapabilmesidir. Misaldeki kişi, bunu dilemez ve yapmaz; 

ama onun bunu dilememesi ve yapmaması, onun buna gücünün yetmediği anlamına 

gelmediği gibi onun hayat anlayışının bu sözle değişmiş olduğu anlamına da gelmez. 

Dolayısıyla Allah’ın âdeti, dinde bize haber verilen tarzdadır ve ruhlar bu dünyada 

bedenlerinden ayrıldıktan sonra uhrevi hayatta tekrar bedenlerine iade edileceklerdir. Bu 

görüş, herhangi bir tarzda İlâhî âdetin ezelden beri değişmediği gerçeğiyle çelişmeyecektir. 

Bunun yerine dirilişin ve toplanmanın (el-ba’s ve’n-nuşûr) da O’nun tekdüze fiillerinden biri 

olduğu ve bu âdetin değişmeyeceği kastedilmektedir. Bu izah, akla ve mantığa aykırı olmayan 

bir izahtır.1114 

Gazzâlî’nin filozoflar adına yeniden ürettiği bu son itiraz muhtevası temellerini, 

sünnetullah olarak kavranmış değişmez tabii ve metafizik kurallar bütününde ve İlâhî iradenin 

yenilenmemesi bağlamında yeniden âlemin kıdemi meselesinde veya İlâhî yaratmanın sürekli 

tekdüzeliğinde bulmaktadır. Bu yeni muhteva da İbn Sînâ’nın görüşlerinden alınmış 

bulunmaktadır. İbn Sînâ, kendi felsefesi gereğince, mevcudun oluş tarzından bir düzen ve 

cömertlik çıkarmakta ve bunu Allah’a bağlamaktadır. Bir anlamda bu filozof, olanın her 

halini mantıki bir izaha kavuşturmaya çalışmaktadır. Bu durumda bedenli dirilmenin de 

sünnetullaha aykırı olması gerekmektedir. Çünkü filozofun görüşüne göre, ruhların insan 

bedenlerinde bulunmasının bir takım değişmeyen kuralları bulunmaktadır ve bu değişmeyen 

kurallar bizzat sünnetullah ile teminat altına alınmışlardır. Bir defa tabiatta meydana gelen her 

                                                             
1113 Gazzâlî, FT (TF), s. 222-223. 
1114 Gazzâlî, FT (TF), s. 223-224. 
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bir oluş, İlâhî zâtın iradesine ve tekdüze eylemesine uygun olarak vukubulmaktadır. Dünyevi 

şartlarda sınırlı maddeden, bu sınırlılığa göre niceliği çok fazla olan insan nefislerine karşılık 

gelen bedenler yaratılmaktadır. Bu az madde yekûnunun bedenler olarak tekrar kendisine göre 

nicelikçe çok fazla olan nefislere giydirilmesi, tabiatın işleyişine aykırıdır. İlâhî fiilin 

kendisinde değişme olmayan, kusursuz tek fiil olduğu bilindiğine göre O’nun gücünün 

sınırsızlığından söz edilerek sünnetullah ilkesi tahdit edilmemelidir. Bu dünyada akli 

lezzetlerin bedensel zevklerden üstün ve daha tercih edilebilir olduğu bilindiğine göre, başka 

bir dünyada bedensel hazların mutlaka gerekli oluşu hangi tekdüze İlâhî eylemle izah 

edilebilecektir? Nefsin bedendeki bulunuşunun onun için bir düşüklük ve eza olduğu da 

bilinmektedir. Bu durumda yeni uhrevi şartlar dolayısıyla Allah’ın insan vücuduyla ilgili tüm 

âdetlerinin değişmesi gerekecektir. Bu şekilde bedenli dirilme görüşü, dinin esaslarına da akla 

ve mantığa da uygun değildir.1115  

İbn Sînâ, bu görüşleriyle aslında doğaya dair gerçekliğin hiçbir zaman 

değişmeyeceğini söylemiş olmaktadır. Elbette bu durum da, ilâhî iradenin ve fiilin hiçbir 

şekilde değişime uğramayacağıyla ilgili birinci meseleyi ilgilendiren temel kabulde 

referansını bulmaktadır.1116 Bu anlamda hem ilâhî fiilin işleyişi ancak bu evrende görünenle 

mümkün olabilir denmiş olmaktadır, hem de varlık vermek olarak yaratmanın değişmeyen bir 

başlangıçta sürekli tekrarlanan bir olmuş bitmişlik olduğu öne sürülmüş olmaktadır. Allah’ın 

gücünün her şeye yeteceği gerçeği de bu temel kabul üzerinden yorumlanmaktadır. Buna göre 

varlıkları bedenlerin varlığından önce olmayan ruhların, bedenleri terk ettikten sonra tekrar 

bedenlere dönmesinin tabii bir yolu bulunmadığına göre, ilâhî irade böyle bir tasarrufta 

bulunmamış demektir ve ilahi tasarrufta da bir değişme olmayacağına göre bundan sonra 

ruhların bedenlere dönebileceklerine ilişkin bir savunmaya girişilmemelidir.  

Burada Kur’ân-ı Kerîm’de geçen “…sen Allah’ın sünnetinde bir değişiklik 

bulamazsın.”1117 âyetinin mana tazammunu üzerine çok az temas etmekte fayda vardır. 

Zemahşerî, Kur’ân-ı Kerîm’de aynı mana muhtevasıyla üç farklı yerde tekrarlanan bu 

âyetin1118 tefsirinde, buradaki değişmezliğin, Allah’ın gönderdiği elçilerin muarızlarına 

neticede galip gelmelerinin yazgısal değişmezliği olarak anlaşılması gerektiğini 

                                                             
1115 İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 104-105. 
1116 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 117-124. 
1117 el-Feth Sûresi, 48/23. 
1118 Bkz. Kur’ân-ı Kerîm, Ahzâb Sûresi, 33/62, Fâtır Sûresi, 35/43 (aynı âyet içinde iki defa tekrarlanıyor; “… 
Sen Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir değişim bulamazsın ve sen, Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de 
bulamazsın.”), el-Feth Sûresi, 48/23. 
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söylemektedir.1119 Yani bu dini nassta yer alan bu sözün mana kapsamı, Tanrı’nın elçileriyle 

onlara karşı olanların arasında meydana gelen hak-batıl savaşının galibiyle ilgili yazgısal 

sonun değişmezliğiyle sınırlı olmasa da temeli bu anlamla ilişkilidir. Gazzâlî Allah’ın 

sünnetinin bu anlam zemininde, yani doğal nedenleri ve doğal nedensellikleri ifade etmek 

üzere kullanılmasına itiraz etmediğine göre tartışma açısından bu dini anlamın 

kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Buna göre olduğu gibi olan her şeyde Tanrısal 

bir kanuna uygunluktan bahsetmek mümkün olmaktadır. Böylece felsefi ruhsal meâdın 

dayandığı bir temel olarak, tabii ilişkilerin bir tekdüzeliği söz konusu olmaktadır. Gazzâlî’nin 

bu felsefi argümana verdiği cevap aynı zamanda cismânî haşir meselesinin son paragrafı ve 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin tartışmaya ayrılmış yirmi meselesinin tamamının bitişi olmaktadır. 

Belki de ilginç olan, bu cevapla araştırmacının Tehâfütü’l-Felâsife’nin tekrar başına dönmek 

durumunda kalmasıdır. Gazzâlî’nin cevabı şöyledir: 

Bu iddiaya cevap: Bu görüş âlemin ve [ilahi] iradenin ezeliliği meselesinden 

yararlanılarak ortaya konulmuştur. Varsın âlem kadim oluversin! Oysa biz bu 

görüşü çürütmüş ve bu konuda âlemin yok, Yüce Allah’ın var olduğu; sonra 

görülen bu düzen üzere âlemi yarattığı, sonra da vaat olunan cennette yeniden 

ikinci bir düzen kuracağı; nihayet Yüce Allah’tan başka hiçbir şey kalmamak 

üzere hepsinin yok olacağı şeklinde oluşu üç kısma ayırmanın akla aykırı 

olmadığını açıklamıştık. Ancak dinde mükâfat ve cezanın, cennet ve cehennemin 

sonsuza kadar devam edeceğine dair nas bulunmasaydı bu mümkün sayıla-

bilirdi. Nereden yaklaşılırsa yaklaşılsın, bu mesele iki meseleye dayanır. Birisi, 

âlemin yaratılmışlığı ve ezeli olandan sonradan var olanın meydana gelmesinin 

mümkün olduğu; ikincisi ise sebepler olmaksızın sebeplilerin yaratılması veya 

alışılanın dışında başka bir yolla sebeplerin yaratılmasıyla alışılanların ötesine 

geçilmesidir. Biz bu meseleyi daha önce anlatmıştık.1120 

Gazzâlî’nin buradaki cevabını meydana getiren cümleler dikkatle seçilmiştir ve 

müellif, son itirazların bağlandığı iki temel tartışmayı iyi belirlemiştir. Âlemin ezeliliği 

meselesi bu çalışmanın daha önceki bir bölümünde ele alındığı için1121 burada tekrar 

tartışmanın içeriğine girmek yerinde olmayacaktır. Zorunluluk meselesi de pek çok farklı 

                                                             
1119 Bkz. İmâm Ebü’l-Kâsım Mahmûd ez-Zemahşerî, el-Keşşâf; tashih ederek yayınlayan: Muhammed 
Abdüsselâm Şâhîn, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 3. Basım, 2003, c. 3, s. 544 ve c. 4, s. 332. 
1120 Gazzâlî, FT (TF), s. 224. 
1121 Bkz. II. Bölüm: “Üç Mesele”nin İlki: Âlemin Kıdemi Meselesi, s. 85 vd. 
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çalışmanın konusunu oluşturduğundan,1122 ayrıca farklı yaklaşımlarla tartışılmaya oldukça 

elverişli bir sorun olduğundan, nitekim ilk bölümde bu konuya da temas edilmişti,1123 bu 

meseleye de girilmeyecektir. Fakat yine de özellikle zorunluluk meselesine işaret sadedinde, 

Gazzâlî’nin, on yedinci meselede ortaya konulanlara göre, sözgelimi ateşle pamuğun yan yana 

getirildiklerinde ateşin pamuğu yakmasının her seferinde tekrarlanan bir olgu olması 

dolayısıyla insan zihninin bu yakma-yanma ilişkisine dair edindiği neden-sonuç izleniminin 

bir zihinsel zorunluluk meydana getirdiği, bu ilişkinin adet/alışkanlık olarak 

adlandırılabileceği; fakat aslında bu türden ilişkilerin zorunlu olduğuna dair hiçbir akli 

gerekçenin ortaya konulamayacağını belirttiğini, böylece evrende varolduğu kabul edilen 

zorunluluğu, kabul edildiği mutlak değişmez içeriğiyle kabul etmediğini anımsatmak faydalı 

olacaktır.1124 Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’de bu sorunu, Peygamberlerin mucizelerinin, 

doğabilim (tabîiyyât) açısından izahı çerçevesinde ele alır ve evrene yayılmış, maddi etkileme 

ve etkilenme açısından değişmez, katı bir zorunluluk ilişkisini reddeder. Sorunun yirminci 

meselede tekrar anımsanması, insan bedeninin bağımlı olduğu dünyevi biyolojik koşulların ve 

bu koşulların var ettiği biyolojik ilişkilerin, yine bir zorunluluk aksiyomuna zihni itmesinden 

kaynaklanmaktadır. Tekrar dirilecek bedenin, tıpkı dünyevi beden gibi, bağımlı olacağı 

biyolojik koşulların ve ilişkilerin zorunluluğunu kabul ettiğinde Gazzâlî, bir şekilde bedenli 

dirilmeyi de buna göre açıklamak durumunda kalacaktır. Aslında Gazzâlî, daha önce de 

geçtiği gibi, İbn Sînâ’nın göksel beden açılımından faydalanarak bu konuyu daha esaslı bir 

noktaya bağlayabilirdi. Mesela İbn Rüşd, filozofun söz konusu semâvî beden izahından 

etkilenmiştir. İbn Rüşd’e göre, ahiret yaşamındaki cisimsel koşulların farklı olması gerektedir 

ve bu nedenle bizim dünyada kullandığımız bedenlere dönüşümüz düşünülemez.1125 Ne var ki 

Gazzâlî, muhtemel itirazların tamamının önüne geçmek ve Tehâfütü’l-Felâsife’nin önceki 

meseleleriyle bir tutarlılık, devamlılık ilişkisi kurabilmek için cismânî haşir müşkilini de 

zorunluluğa dair kendi aksiyomatik ilkelerine bağlamayı tercih etti. Böylece aklın içine 

                                                             
1122 Örnek olarak bkz. Carol Lucille Bargeron, ‘The Cöncept of Causality in Ebû Hâmid Muhammad Al-
Ghazzâlî’s Tahâfut al-Falâsifah’, Doktora Tezi, The University of Wisconsin-Madison 1978; Ilai Alon, ‘Al-
Ghazālī on Causality’, Journal of the American Oriental Society, Vol. 100, No. 4 (Oct. - Dec., 1980), pp. 397- 
405; Yahya Yasrebi, ‘A critique of causality in Islamic philosophy’, Topoi (2007) 26:255–265 DOI 
10.1007/s11245-007-9014-z; Binyamin Abrahamov,  ‘Al-Ghazālī's Theory of Causality’,  Studia Islamica, No. 
67 (1988),  Published by: Maisonneuve & Larose pp. 75-98; Stephen Riker, ‘Al-Ghazali on Necessary Causality 
in The Incoherence of the Philosophers’, The Monist, vol. 79, no. 3, pp. 315-324. Copyright [c] 1996, THE 
MONIST, La Salle, Illinois 61301; Edward Omar Moad, ‘Al-Ghazali on Power, Causation , and ‘Acquisition’’, 
Philosophy East & West Volume 57, Number 1 January 2007 1–13,  2007 by University of Hawai‘i Press. 
1123 Bkz. Birinci Bölüm. 
1124 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 166-167. 
1125 Bkz. Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 272. 
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düşeceği olası sorunları da kendi yaklaşımı açısından tutarlı bir şekilde engellemiş oldu. Fakat 

bu çalışmamızın ikinci meselesinde ele aldığımız birinci meseleye, yani âlemin kıdemi 

meselesine ve on yedinci meseleye yapılan atıfla yirminci meselenin sonlandırılması, 

meselenin polemiksel niteliğinin hiçbir şekilde bitirilemeyeceğini göstermiş olmaktadır. 

Gazzâlî, yirminci meselede felâsifenin ruhsal meâd görüşlerini yorumladığı ve 

tartıştığı muhtevada, İbn Sînâ’nın görüşlerinden aldığı üç temel argümana yer vermekte, sonra 

bunları tartışmakta ve çürütmeye çalışmaktadır. Bunlardan ilki, İlâhî zâtın sıfatlarından söz 

eden dini nasslarla cismânî haşirden söz eden dini nasslar arasında bir benzerlik kurarak, 

birincisi gibi ikincisinin de aklen tevilini öngören argümandır. İkincisi, bedenli dirilmeyi 

savunan kelami görüşün ruh-beden münasebetleriyle ilgili ancak üç tarz izah 

geliştirebileceğini, bu üç tarzda da kayda değer tutarsızlıkların bulunduğunu öne süren 

argümandır. Üçüncüsü ise, sünnetullahın işleyişindeki değişmezlik ilkesi ihlal edilmediği 

takdirde, Allah’ın tekdüze eylemlilik özelliğine zarar veren cesetli dirilme görüşünün kabul 

edilemeyeceği argümanıdır. İbn Sînâ’nın tenâsühçüleri ve ruhgöçü görüşünü çağrıştıran 

tabiatçı bir ruh anlayışına sahip olmalarından dolayı kelamcıları eleştirmek üzere kaleme 

aldığı el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserde ortaya koyduğu üç temel argüman bu şekilde 

yirminci meselede yorumlanmakta ve tartışılmaktadır. Gazzâlî, muarızının dini nasslardan söz 

etmesini göz önünde bulundurarak dini haberlerden de bahsetmekte; ama çürütme 

teşebbüslerinde genellikle akli izahlara başvurmayı denemektedir. Âlemin kıdemi 

meselesinde sıkça başvurulan bir yöntem olarak “delillerin denkliği” ilkesi, yani akıl 

açısından tüm ihtimallerin eşit ölçüde savunulabilecek ve temellendirilebilecek şekilde olduğu 

ilkesi, bu meselede de kullanılmakta ve müellif, aklen imkânsız olmayanların mümkün 

olduğunu söyleyerek bir takım itirazlar geliştirmektedir. Buna göre öncelikle dini nassların 

muhtevasında yer alan ve İlâhî vasıflardan söz eden ifadeler ile cismânî haşirden söz eden 

ifadelerin aynı zemine ele alınarak bir tevil talebinde bulunulması, akli bir dayatmadır. İkinci 

olarak, İslâm kelamcılarının ruh-beden münasebetlerini gözeterek üç çeşit bedenli dirilme 

yorumu ortaya koymuş oldukları bir gerçektir; ama bunlardan üçüncüsü, İbn Sînâ’nın sözünü 

ettiği gibi aklen imkânsız değildir. Yani ruhlar, bedenlerini terk ettikten sonra uhrevi hayatta 

şu veya bu maddeden yaratılmış bedenlere girebilirler ve bu bir çeşit ruhgöçü de 

olmayacaktır. Bu mümkündür; çünkü bunun muhal olduğunu gösteren akli bir zorunluluk 

mevcut değildir. Üçüncü olarak, Allah’ın âdeti olarak sünnetullahın bizim bu dünyada 

alıştığımız şartlarla sınırlı olduğunu düşünmemek gerekmektedir. Henüz tanık olmadığımız 
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bedenli dirilme de bu sünnetullahın içinde bulunmaktadır ve dini habere bu yönüyle itibar 

etmek gerekmektedir. Bu bakımdan bedenli dirilme görüşüyle İlâhî eylemin tekdüzeliği 

herhangi bir tarzda ihlal edilmemektedir.  

Gazzâlî’nin felâsifeye verdiği cevaplarının çoğunlukla isabetli olduğundan söz 

edilebilir. Fakat müellifin, muarızının görüşlerine ilişiksiz mana noktalarına yoğunlaşarak 

araştırmacıyı şaşırttığı yerler de varittir. Sözgelimi İbn Sînâ’nın sınırlı madde yekûnuna 

istinaden nicelikçe çok fazla insan nefsine yetecek maddenin bu dünyada bulunamayacağı 

itirazının, âlemin kıdemi meselesine bağlanması bunun önemli bir örneğidir. Ayrıca delillerin 

denkliği ilkesinin şüpheci bir tutum oluşturduğu zamanlar varittir ve Gazzâlî bu yerlerde 

yeterli bir çürütmede bulunamamaktadır. Şimdi müellifin, aktardığı ve yorumladığı felsefi 

görüşleri değerlendirme tarzına geçebiliriz. 

Farklı içerikleri kendi sorunlaştırması ve işleyişine göre yeniden üreten Gazzâlî’nin 

yirminci meseledeki üslubu, daha önce sıkça belirtildiği gibi, bir araştırmacı için karmaşıktır. 

Çünkü hangi pasajın hangi görüşle ilişkili olduğunu kavramak zaman zaman güçleşmektedir. 

Fakat aktarımların kendi iç örgüsü, sonra bu felsefi aktarımların tartışılması ve 

değerlendirilmesi süreçlerinde Gazzâlî’nin başarılı olduğu söylenmelidir. İbn Sînâ felsefesini 

sorunlaştırarak karşısına alan yazarın, İbn Sînâ’nın, ancak rahatlıkla eleştirebileceği bir meâd 

işleyişini baz alarak, meâd konusundaki görüşlerinin bütününü bir arada takdim etmeyişi, 

Tehâfütü’l-Felâsife yazarının ahlaki durumunu tartışmalı kılabilirse de, yirminci meselede 

sorunun bir sonuca bağlanmadan bırakılmadığını, bu bakımdan yazarın sistematik ve analitik 

işleyişi bir arada sürdürdüğünü teslim etmek gerekmektedir.  

Gazzâlî’nin sorunu değerlendirme içeriğine geçmeden önce burada, bedenli dirilme 

meselesiyle ilgili bir iddiaya işaret etmek gerekmektedir. İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye fi’l-Meâd 

adlı risalesi üzerine Memlükler dönemi kelamcılarının yorumlarını inceleyen Yahya J. 

Michot, yoğunlukla İbn Teymiyye’nin eleştirilerine yer verdiği makalesinde, Gazzâlî’nin 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin yirminci meselesinde eleştirdiği Risâletü’l-Adhaviyye fi’l-Meâd adlı 

eserin içeriğini, kendisinin başka bir eseri olan Kitâbü’l-Madnûn bihî Alâ Gayr Ehlihî’nde 

kabul ettiğini ima etmektedir. Yahya J. Michot’a göre Ortaçağ İslam yazarlarının büyük bir 

kısmının müracaat ettiği İbn Sînâ’nın söz konusu eseriyle Gazzâlî’nin bu ikinci eserinin 

içeriği arasında paralellikler mevcuttur.1126 Bu kitabın Gazzâlî’ye aidiyetiyle ilgili mevcut 

                                                             
1126 Bkz. Michot, ‘A Memluk Theologian’s Commentary on Avicenna’s Risâla Adhawiyya’, s. 153. 
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tartışmalar bir yana1127 işin doğrusu, İbn Sînâ felsefesinden esaslar bağlamında Gazzâlî’nin 

çok şey aldığı ve kelam, tasavvuf veya felsefe olarak her ne şekilde nitelenirse nitelensin 

kişisel görüşlerinin bulunduğu eserlerine de bunların yoğunlukla yansıdığına daha önce 

değinilmişti.1128 Yahya Michot’un iki eser arasında bulduğu benzerliklerin de, ruhun 

mahiyeti, bağımsız bir cevher oluşu, bedene ihtiyacının bulunmayışı, esas duyumsayanın ruh 

olduğu ve ruhun ölümsüz olduğuna ilişkin İbn Sînâ’dan öğrenildiği çok belli unsurlar 

olduğu1129; ama meadın içeriği sadedinde, ruhun kesinlikle bedenle birlikte dirileceğinin ifade 

edildiği belirtilmelidir.1130 Gazzâlî’nin Kitâbü’l-Madnûn bihî Alâ Gayr Ehlihî adlı 

risalesinden yapılan aşağıdaki alıntı, Yahya J. Michot’un iddiasını oldukça tartışmalı kılacak 

niteliktedir: 

Ruhların, bedenden ayrıldıktan sonra kıyamette (ikinci sura üfürüldüğünde) tekrar 

dönmesi muhal değildir, mümkündür. Buna taaccüp etmek uygun olmaz. Asıl 

taaccüp edilecek şey; ruhun bedene ilk taallükudur. Bundaki garabet; ruhun bir 

vakitte birleştiği ve alıştığı bedene dönmesinden açıktır. 

Ruhun bedendeki tesiri bir fiili tesir ve bir teshirdir. Tekrar bedene dönmesinin 

imkânsızlığına hiçbir burhan yoktur. Bu bedenin, ikinci defa ruhun tesir ve teshirini 

kabul etmesine bağlı oluşu da mümkündür.1131 

Gazzâlî’nin bedenli dirilme meselesine ayrılmış yirminci meselede, sorunu 

değerlendirmesi, yorumlama veya tartışma başlığı altında kendisinden aktarılanlardan 

oluşmaktadır. Daha önce de geçtiği gibi sorunun serimlenmesinin ve tartışılmasının akabinde 

yazar, sorunu ortada bırakmamış, Tehâfütü’l-Felâsife’nin diğer meselelerindeki içeriklerle 

tutarlı bir noktaya bağlamıştır. Ne var ki, hangi meâd görüşünü sahiplenerek veya hangi meâd 

görüşünden hareket ederek tartışmalara giriştiği ve İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye fi’l-Meâd’ını 

değerlendirdiği, dirilmenin bedenli olacağı gibi, tematik bazı inançsal unsurlar dışında açıkça 

ortaya konulmuş değildir. Kendisinin tartışmalara ilişkin esas görüşlerinin bu eserde 

bulunmadığını, bunların başka bir eserde aranması gerektiğini Gazzâlî de Tehâfütü’l-

                                                             
1127 Bkz. Muammer Esen, ‘Önsöz’, Ehli İçin el-Maznûnu Bihî ‘Alâ Gayri Ehlihî; çeviren: Muammer Esen, 
Ankara: Araştırma Yayınları, 2005, s. 7-9. 
1128 Bkz. Birinci Bölüm. 
1129 Bkz. İmâm Gazâlî, İki Madnûn; Çeviren: Dursun Sâbit Ünal, İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1988, 
s. 44-47 ve 87-108. Bu tercümede Gazzâlî’nin iki eseri bir araya getirilerek tercüme edilmiş bulunmaktadır. 
Birincisi, Kitâbü’l-Madnûn bihî Alâ Gayr Ehlihî olup Yahya Michot’un kastettiği eser budur. Diğeri ise daha 
muhtasar bir risale olup Kitâbü’l-Madnûn Alâ Ehlihî adını taşır. 44-47 arası birinci eserden, 87-108 arası ise 
ikinci eserden, ruh ve ruh-beden ilişkileri konularına dair içeriklerin bulunduğu yerlerdir. 
1130 Bkz. İmâm Gazâlî, İki Madnûn, s. 60-65. 
1131 İmâm Gazâlî, a.g.e., s. 60. 



 

 

343

Felâsife’de söylemektedir.1132 Durum böyle olunca Gazzâlî’nin, aktardığı felsefi görüşlerin 

neden olduğu tartışmaları neticede değerlendirme biçiminden söz edebiliriz. Aksi takdirde 

yazarın işleyişini benimseyerek, İslam inancına göre ruhun bedeni bu dünyada terk etmesinin 

ardından, tekrar aynı veya başka bir bedenle dirilerek hesaba çekileceği meâd görüşünün çok 

iyi temellendirilmiş bir görüş olduğunu ve bunun kesin olduğunu varsayarak, buna göre 

Gazzâlî’nin değerlendirmelerini ele almak gerekir diye düşünürsek bu isabetli olmayacaktır. 

Çünkü yirminci meselede hâlâ İslam inancına göre meâdın nasıl olacağı konusu, sözgelimi 

kutsal metinsel içerikler bağlamından çıkmaksızın ruhun tanımı yapılarak, ortaya konulmuş 

değildir. Durum böyle olunca, Gazzâlî’nin, sorunu değerlendirmeye ilişkin olmak üzere, 

ruhun müstakil ve kalıcı varlığını kabul ettiğini, bununla beraber İbn Sînâ’nın el-

Adhaviyye’sindeki sadece ruhlu dirilme içeriğinin aksine bedenli bir dirilmenin olacağına 

işaret ettiğini; fakat bunun nasıl olacağına dair kuramsal bir yaklaşım geliştirmek için, kutsal 

metinsel içerikler bağlamında, yeterince bilginin mevcut olmadığını, aklın da bu konuda 

herhangi bir iddiada bulunamayacağını, ayrıca bu sorunun çözümü için âlemin varlıksal 

olarak sonradan olmuşluğunun kabulü ve evrene yayılmış katı bir zorunluluk anlayışının 

reddedilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtmek gerekir. Sorunu değerlendirmek üzere 

tartışma sırasında İbn Sînâ’ya cevap üretirken, yeniden dirilişi inkâr edenlere ‘mülhid’ diye 

bir nitelemede bulunan1133 Gazzâlî’nin burada kimleri kastettiği de çok belirgin değildir. 

Çünkü tartışmanın bu kısmında Gazzâlî, muarızı olan İbn Sînâ’nın görüşlerinin kaynaklandığı 

özbilinçsizlik durumunun, tekrar dirilmeyi büsbütün inkâr eden ve Kur’ân-ı Kerîm’in “İşte 

bu, sizin yalanladıklarınızın karşılığıdır” (el-Mutaffifîn suresi, 83/17) anlamındaki bir âyetle 

açıkça ötekileştirdiği bir grubu, “Çürüyüp dağılmış kemikler haline geldikten sonra mı 

[diriltileceğiz]?” (en-Nâziât suresi, 79/11) şeklinde sorular soran bir yaklaşımı anımsattığına 

işaret niyetiyle ‘mülhid’ kavramını kullanmaktadır. Daha makul olanı, burada kastedilenin İbn 

Sînâ olmadığının düşünülmesidir; çünkü söz konusu nitelemenin bulunduğu pasajda 

metaforik bir anlatımın varlığı kendini göstermektedir. Dolayısıyla Gazzâlî, her ne kadar 

eserin sonunda, bu meseleye dair İbn Sînâ’nın görüşünün küfrü gerektirdiğine dair açık bir 

ifade ortaya koyuyor olsa da,1134 buradaki tartışmanın herhangi bir yerinde bunu ima edecek 

açık bir karine mevcut değildir. Nitekim daha önce de geçtiği üzere, Gazzâlî, Mîzânü’l-Amel 

adlı eserinde, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi Müslüman metafizikçi filozoflara ait meâd görüşünün 

                                                             
1132 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 46-47. 
1133 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 221. 
1134 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 225-226. 
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İslâm’a uygun olduğunu ve ruhsal meâd düşüncesini sahiplenen bir takım sufilerin de doğru 

yolda olduklarını dolaylı bir üslupla belirtmektedir.1135 

Gazzâlî’nin sorunu değerlendirme biçimine de temas ettikten sonra artık İbn Sînâ’nın 

meâda dair görüşlerinin bütüncül bir tarzda ortaya konulmasına ve meâda ilişkin esas 

görüşlerine geçebiliriz. 

3. İbn Sînâ’nın Cismânî Haşir Meselesine Dair Görüşlerinin Aslı 

İçerisinde yaşadığımız dünyada bir beden ve bu bedeni yöneten bir özbilinç olarak bir 

ruhtan meydana gelen insanın bu düalist yapısında asıl olanın, yani hem yaşamayı hem de 

ahlaki sorumluluğu meydana getiren asıl bileşenin ruh olduğu konusunda hem İbn Sînâ hem 

de Gazzâlî görüş birliği içerisindedir. İslâm kelamcılarının genel itibariyle bağımsız bir 

cevher olarak ruhun varlığını reddetmelerinin aksine1136 Gazzâlî artık İbn Sînâ felsefesi 

çerçevesinde bütün bir Platonik felsefenin haklılığını teslim ederek, ruhun müstakil varlığı ve 

insanda asıl olanın bu ruh olduğu, ayrıca bu ruhun ölümsüzlüğünün kesinliği konularında 

Eflatun ve Yeni-Eflatunculardan etkilenmiş felâsifeye katılmaktadır.1137 Ölümden sonra 

bedenlerini terk eden insan ruhlarının, dini nassların muhtevasının öngördüğü şekilde, 

Yaratıcı tarafından haber verilmiş ilâhî hesap ile mükâfat ve cezayı görmek üzere tekrar 

kendilerinin müstakil varlıklarını bizzat hisseder hale geldiklerinde, yani dirildiklerinde eski 

bedenlerine veya başka koşullara uyumlu yaratılmış bedenlere dönüp dönmeyecekleri müşkili 

bu ortak zeminden sonra söz konusu olmakta ve buradan itibaren İbn Sînâ’nın iki farklı 

görüşü kendini göstermektedir.1138 Buna göre İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd ve el-Adhaviyye 

fî’l-Meâd adlı ilk dönem eserlerinde bedenli dirilmeyi reddetmekte ve çürütmeye çalışmakta, 

sonra bedenli dirilme yerine ruhsal meâdı önermekte,1139 Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve 

Kitâbü’n-Necât adlı eserlerinde bu konuda İslâm şeriatından gelenin kabul edilmesi 

gerektiğini belirtmekte,1140 öte yandan Kitâbü’t-Ta’lîkât ve İşaretler ve Tembihler’de kararsız 

ve tarafsız bir tavır takınmakta; fakat ilk dönem eserlerindeki bir takım akli ilkeleri 

                                                             
1135 Bkz. Gazzâlî, Mîzânü’l-Amel, s. 182-185. 
1136 Bkz. Dalkılıç, İslâm Mezheplerinde Ruh, s. 33-34. 
1137 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 212-213. 
1138 Bkz. Çapku, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd Düşüncesinde Ahiret, s. 160. 
1139 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 109-115; el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s.  97-114. 
1140 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 169-170; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 151-152. 
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tekrarlamakta1141 ve neticede el-Mübâhasât’ta ruhsal dirilmeyle bedenli dirilmenin arasını 

bulan bir çözümü, göksel bedenlerde dirilmeyi önermektedir.1142 

Ahmet Çapku, İbn Sînâ’nın meâd görüşlerini incelerken, bu iki görüşün yer aldığı 

eserleri, sıradan felsefeciler veya felsefi kavrayışları fazla gelişmemiş insanlar için yazılan 

eserlerle, kavrayışı kapsamlı ve derin olan seçkinler için yazılmış eserler şeklinde ikiye 

ayırarak, sonra da seçkinler için yazılmış olan eserlerdeki İbn Sînâ’nın görüşünü baz alarak bu 

ikilemleri çözmeyi önermektedir.1143 Ne var ki biz üç önemli gerekçeyle Ahmet Çapku’nun 

önerisinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Birincisi, bu bölümün hemen başında kapsamlı bir 

değini içerisinde gösterildiği üzere İbn Sînâ’nın ruhsal meâdı salık verdiği eserleri, tenasühe 

karşı konumlanmanın sağladığı bir toplumsal şartlanmışlıkla kaleme alınmış eserlerdir ve bu 

eserlerde ruh göçü görüşünün iptalini gerektiren felsefi argümanların dayandığı temel ilkeler, 

bedenli dirilme görüşüyle çakışmaktadır. Yani ruhsal meâdın savunulduğu eserlerin bir 

toplumsal şartlanmışlığı ve temel argümanların bu şartlanmışlığa göreliliği söz konusudur. Bu 

da İbn Sînâ’nın ilk dönem meâd görüşlerine ihtiyatlı yaklaşmamızı gerektirmektedir. İkincisi, 

ruhsal meâdın savunulduğu müstakil bir eser olan el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ta, yukarıda 

cismânî haşir tartışmasının içerisinde görünür olduğu üzere, bedenli dirilmeyi işleyen dini 

nass muhtevalarının tıpkı ilâhî sıfatlara dair nass pasajlarında olduğu gibi tevil edilmeleri 

gereğine değinilmekte, burada da iki tür din dilinin aynı özelliklerinin bulunduğu kabul 

edilmektedir.1144 Yani Tanrı’nın özelliklerinin anlatımı nasıl dilin olanaklarını aşan bir 

zorlamayı gerekli kılıyor ve bu nedenle mecaza başvurmak gerekiyorsa, tıpkı bunun gibi 

                                                             
1141 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 424; a.mlf., İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 
177-179. 
1142 Bkz. İbn Sînâ, el-Mübâhasât, s. 314-315. 
1143 Bkz. Çapku, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd Düşüncesinde Ahiret, s. 160-161. Ahmet Çapku’dan önce 
yapılmış değerli bir çalışma Ali Durusoy’a aittir. Ali Durusoy da, İbn Sînâ metinlerinde olgusallaşan farklı meâd 
içeriklerini, “[İbn Sînâ’da] Nefsin Ölümden Sonraki Durumu” olarak adlandırdığı bir bölüm içerisinde özel 
olarak incelemiş ve sorunun çözümünü, bütün metinsel içerikleri el-Adhaviyye’nin içeriğine göreli olacak şekilde 
yeniden üretmekte bulmuştur. Çünkü Ali Durusoy’un yorumlarına bakıldığında, meâd sorunu üzerinden konu 
tamamen el-Adhaviyye işleyişine uygun olacak şekilde ele alınmakta, meâdın Peygamberlik olgusu ve vahiyle 
ilişkisi bir söylemler ve işlevler ayrılığı (te’vil) üzerinden anlamlandırılmaktadır. Yani aklın söyledikleriyle dinin 
söyledikleri arasındaki farklılık, sözgelimi Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve Kitâbü’n-Necât’ın yaptığı ayrıma değil 
doğrudan el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ın vahiy ve felsefenin ifade dili (söylemler dili) ayrımına bağlı kalınarak 
anlamlandırılmaktadır. Bu durumda Ahmet Çapku’nun yaptığı sıradanlar için-seçkinler için ayrımının 
meşruluğuna dair bir kapı aralanmış olduğu gibi Mehmet S. Aydın’ın “öğretimde tutumluluk” veya “fikirlerin 
dile getirilmesinde tedbirlilik” olarak nitelediği, İbn Sînâ’nın farklı toplumsal koşullara göreli farklı işleyişlere 
giriştiği dolayısıyla İbn Sînâ’da bir tür tutarsızlık veya takiyyenin bulunduğu düşüncesine bir eğilim söz konusu 
olmaktadır. Ali Durusoy’un meâd işleyişi için bkz. Durusoy, İbn Sînâ Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, s. 
221-271, özellikle s. 261-271; Mehmet S. Aydın’ın değerlendirmeleri için bkz. Aydın, ‘İbn Sina’nın Mutluluk 
(es-Sa’âde) Anlayışı’, İslâm Felsefesi Yazıları içinde, s. 58.  
1144 Bkz. Çapku, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd Düşüncesinde Ahiret, s. 139-147. 
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meâda dair anlatımlarda da halkın anlama seviyesi kusurlu olduğundan dilin olanaklarını 

mecaza başvurarak işletmek gerekmektedir. Bu durumda, İbn Sînâ’ya göre, bedenli dirilmeyle 

ilgili kutsal metin muhtevalarının tevil edilmeleri ve gerçeğin ruhsal meâd olduğunu 

söylemek gerekmektedir.1145 Gazzâlî’nin de belirttiği gibi, Tanrı’nın sıfatlarıyla, meâda ilişkin 

metinsel içeriklerin bu şekilde benzeştirilerek tevilin talep edilmesi uygunsuz bir kıyasın 

ürünüdür ve halkın anlayamaması bunun için yeterli bir orta terim veremez bize.1146 O halde 

ilâhî sıfatlarla benzeştirilerek yapılan tevil talebi olumlu karşılanamaz. Bu durumda da söz 

konusu felsefi argümanın seçkinleri ikna edecek bir argüman olduğunu öne sürebilmemiz 

güçleşecektir. Üçüncüsü ise, Ahmet Çapku, el-Adhaviyye’yi seçkinler için yazılan eserler 

içerisinde anarken, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve Kitâbü’n-Necât’ı sıradan insanlar için kaleme 

alınan eserler arasında saymakta ve bu eserlerdeki meâd içeriklerine göre hareket etmekte;1147 

fakat sonundaki hatırlatmadan seçkinler için yazıldığı belli olan Kitâbü’l-İşârât ve’t-

Tenbîhât’ın1148 meâd konusundaki kararsız tutumunu1149 göz ardı etmektedir. Oysa Kitâbü’l-

İşârât’ın meâd içeriğinin göz önünde bulundurulmadığı bir değerlendirmenin eksik bir 

değerlendirme olacağını söylememiz gerekmektedir. Çünkü bu takdirde sıradan-seçkin 

ayrımının sağladığı metinsel kategorilendirmede nesnel davranılmış olmamaktadır. Bu üç 

önemli gerekçeye dayanarak, eserlerinin söylem dili seviyesi üzerinden yapılacak bir ayrımla 

İbn Sînâ’nın meâd görüşünü belirlemenin yanlış olduğunu belirtmekte yarar vardır.  İbn 

Sînâ’nın farklı meâd görüşleriyle ilgili geriye bir olasılık kalmaktadır ki bu da, Ahmet 

Çapku’nun önerisinden çok farklılaşmayan takiyye iddiasıdır.1150 Yani İbn Sînâ’nın gerçek 

görüşlerini, seçkin veya sıradan her ne düzeyde olursa olsun Müslüman olan bilgin ve halktan 

gizlediği görüşüdür bu. Fakat bu bölümün başında bu yorumu incelemiş ve İbn Sînâ 

düşüncesinde bir takiyye olasılığının akla pek uygun olmadığını ortaya koymuştuk. O halde 

İbn Sînâ’nın iki farklı meâd görüşüne dair daha farklı bir yol izlememiz gerekmektedir. 

Bu bölümün başında da belirtildiği gibi İbn Sînâ’nın meâd görüşünde ilginç bir şekilde 

temel ilkeler ve kabuller değişmediği halde neticede görüşler değişmektedir. Bu nokta gayet 

önemlidir. Öncelikle iki farklı görüşte de korunan bu ilkeler şu şekilde serimlenebilir: 

                                                             
1145 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 97-104. 
1146 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 213-214. 
1147 Bkz. Çapku, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd Düşüncesinde Ahiret, s.181. 
1148 Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 204. 
1149 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 177-179. 
1150 Bkz. Leaman, Ortaçağ İslâm Felsefesine Giriş, s. 333. Buradaki işleyişe göre felâsife, görüşlerini gizleyerek, 
Sokrates’in başına gelenlerden kendilerini korumaya çalışmaktadır. Ayrıca bkz. Aydın, ‘İbn Sina’nın Mutluluk 
(es-Sa’âde) Anlayışı’, İslâm Felsefesi Yazıları içinde, s. 58.  
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1- İnsan, ruh ve bedenden meydana gelmiştir ve bu iki bileşende asıl olan, bağımsız ve var 

olduktan sonra ölümsüz bir cevher olan ruhtur. İnsanın aslı bu ruhta veya nefistedir. Bu 

ruh bedeni istila etmiş bulunmakta, bunun sonucunda ruh bedeni yönetirken, beden de 

ruhun aşağı seviyeden cisimsel koşullara alışmasını sağlamaktadır. Böylece bir nevi 

bedende hapsolan ruhun ulvi âleme erişmesi engellenmektedir.1151 

2- Ruhların varlığı bedenlerden önce değildir. Ruhlar, bedenlerin karışımsal hazırlığı 

tamamlamalarının ardından ayrık ilkelerin aracı olmasıyla bedenlere verilmekte ve ikisi 

aynı anda var olmaktadırlar.1152 

3- Ruhun ve bedenin kendi kabiliyetleri dolayısıyla duyumsadıkları hazlar ve elemler söz 

konusu edilerek karşılaştırıldıklarında, akli zevkler ve elemler olarak ruhsal olanların 

bedensel olanlardan daha üstün oldukları bilinmektedir.1153 

4- İnsanda asıl olan onun ruhu olup da akli haz ve elemler bedensel olanlardan üstün iseler 

ve ruh beden içerisindeyken ulvi âleme erişmesi engelleniyor ise, bu takdirde akla göre, 

insanın bu dünyadaki bedenine tekrar döndürülerek mükâfat ve cezayla karşılık 

bulmasının bir anlamı ve gereği yoktur. Dolayısıyla insan ruhu, ölümden sonra, dünyevi 

koşullara, yani ay-altı şartlara göre belirginleşen dünyevi bedeniyle birleşerek ne 

mükâfatlandırılabilir, ne de cezalandırılabilir.1154  

Bu dört ilke, İbn Sînâ’nın farklı meâd işleyişlerinin tümünde aynıdır. Temel ilkeler aynı 

kalıp da hükümler değişiyorsa bu takdirde burada bir orta terim değişikliğinin söz konusu 

olduğunu söylemek gerekmektedir. Gerçekten de İbn Sînâ’nın eserleri arasında meâda ilişkin 

görüş farklılığını sağlayan temel etken farklılaşan orta terimlerdir. El-Adhaviyye fî’l-Meâd’ta 

orta terim, tenasühü ima eden bedenli dirilmenin olmaması gereği ve bedenli dirilmeyi açıkça 

dile getiren kutsal metinsel içeriklerin Tanrısal özelliklere dair kutsal metinsel pasajlarda 

olduğu gibi tevil edilebileceğine matuf bir şekilde var olmaktadır. Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik 

II’de ise şeriattan gelenin aklın doğrudan öngördüğüne aykırı olsa bile kabul edilmesi 

gereğine matuf olan orta terim, el-Mübâhasât’ta bedenli dirilmenin kendisi üzerinden varlığa 

ilişkin bilemediklerimize dönüktür. Zaten Gazzâlî’nin de yirminci meselede salt ruhsal 

nitelikli mükâfat ve ceza anlayışını eleştirirken, İbn Sînâ’nın el-Mübâhasât’taki bu yeni 
                                                             
1151 Bkz. Çapku, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd Düşüncesinde Ahiret, s. 106-110; karşılaştırmak için bkz. 
Durusoy, İbn Sinâ Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri, s. 234-242. 
1152 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 107-108. 
1153 Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât), s. 173-177. 
1154 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 409-412, 414. 
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durumdan yararlandığı belirtilmişti. İbn Sînâ’da yeni-Eflatuncu ilkeler korunduğu ölçüde, 

meâda dair görüşte farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Ruhsal mükâfat ve cezanın bedensel 

olanlara göre daha makul olduğu gibi bir durum söz konusuysa da, ilâhî işaretlere gösterilen 

saygıdan dolayı İbn Sînâ’nın görüşleri gitgide kutsal metinsel içeriklerle uyumlu bir hale 

gelmektedir. Burada İbn Sînâ’nın kendi nefis görüşünde, Platoncu görüşte yer alan ve 

nefislerin mevcudiyetinden bedenlerden önce olduğunu ifade eden nazari muhtevayı 

reddederken İslâm’ın itikadi unsurlarını gözetmiş olduğunu hatırlamak lazımdır. Bu 

tasarrufun başka bir felsefi gerekçesi bulunmamaktadır. Yani İbn Sînâ’nın nefislerin 

bedenlerle beraber hâdis oldukları görüşünde Aristotelesçi bir bağlamdan da hareket 

etmediğini göz önünde bulundurmak icap etmektedir.1155 Bu bakımdan en doğrusu, temel 

ilkeler bağlamında orta terimi daha makul olan bir İbn Sînâ görüşünün tercih edilmesidir. Bu 

noktada İbn Sînâ’nın bedenli dirilmeyi reddettiği birinci görüşünün yerine sonraki dönemde 

bedenli meâdı kabule eğilimli olduğu ve hatta kabul ettiği görüşünü tercih etmek daha makul 

görünmektedir. İbn Sînâ araştırmacılarından bazıları filozofun birinci görüşünün onun asıl 

görüşü olduğunu söylüyor olsalar da1156 bize göre ikincisinin ona ait olması daha makuldür. 

Şimdi İbn Sînâ’nın ruhsal dirilmeyi tercih ettiği, sonra bedensel dirilmeyi tercih ettiği, 

ardından kararsız kaldığı ve neticede göksel bedenli dirilmeyi tercih ettiği içeriklere 

değinebiliriz. Bu içerikler İbn Sînâ’nın meâd görüşünde bulunan ve bizim filozofun bedenli 

dirilmeye kani olduğunu düşünmemize neden olan gerekçelerin de daha iyi 

anlaşılabilmelerine olanak verecektir. 

Şimdi İbn Sînâ’nın sırasıyla ruhsal meâdı savunduğu, sonra şeriattan gelen cismânî 

haşir haberini kabul ettiği, ardından rûhânî meâd ile cismânî meâd arasında kaldığı ve 

neticede semavi bir bedende cismânî meâdın mümkün olabileceğine karar verdiği felsefi 

muhtevaların her birinin bulunduğu eserlerin meâda dair tahlillerine yer verebiliriz. Öncelikle 

rûhânî haşrin işlenildiği meâd içeriğine yer vermemiz gerekmektedir. İbn Sînâ, el-Mebde’ 

ve’l-Meâd ve el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserlerinde rûhânî haşri işlemektedir. Bundan 

önceki başlıklar altında el-Adhaviyye fî’l-Meâd’ın muhtevası kullanılmış olduğundan burada 

                                                             
1155 Bkz. İbn Sînâ, el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 116-118. Burada İbn Sînâ, ruh tanımını reddettiği Aristoteles’ten, 
ruhların bedenlerden önce olmadığı konusunda faydalanmaktadır. Bu kısmi faydalanmanın, Aristotelesçi ruh 
görüşünün, Platonik görüşü reddetmek üzerinde etkili olduğunu düşünebilmek için yeterli bir gerekçe 
olmayacağı açıktır. Çünkü Aristoteles’e göre ruh, İbn Sînâ’da olduğu gibi ölümsüz değildir. Bkz. Arslan, İlkçağ 
Felsefesi 3, s. 214. Bu durumda İbn Sînâ’nın ruh göçü görüşünü reddetmesinin, filozofun Müslüman olması 
dışında bir gerekçesi bulunamaz. 
1156 Bkz. Çapku, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd Düşüncesinde Ahiret, s. 183; Jaffer, ‘Avicenna and the 
Resurrection of the Body’, 67-70. 
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el-Mebde’ ve’l-Meâd adlı kitabın meâd muhtevasına yoğunlaşmak daha uygun olacaktır. İbn 

Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd adlı çalışmasında da yukarıda bahsettiğimiz dört temel ilkeye yer 

vermekte ve ardından rûhânî meâdı anlatarak gerekçelendirmeye çalışmaktadır.1157 Filozofun 

buradaki işleyişine göre, insanlar bu dünyada bedenlerindeyken akledilirlerin hazlarını 

yeterince alamazlar. Nefislerin akledilirlerdeki lezzetleri yeterince tatmalarını engelleyen 

etken, maddi birer yapı olan bedenlerdir. İnsan nefsi bedeninden kurtulduğunda ve akıl onun 

için bilfiil olduğunda, bir anda gerçek maşuklar ona açık hale gelir ve artık o, ayrıldığı âleme 

dönmek ve onun hakkında konuşmak istemez. Biz bu dünyadayken de bedenlerimizin esiri 

olduğumuz halde bazen Hakk’ın idrak edilmesiyle akli lezzetleri bir miktar tadabiliriz. Fakat 

gerçek mutluluğa ancak bedensel mânialardan kurtulunduktan sonra erişilebilir. Bununla 

beraber dünyada bedenlerine çok fazla alıştıkları için ölümle beraber ayrıldıkları bedenlerin 

bir takım vasıflarını nefislerinden atamayanlar, gerçek mutluluğun farkına varamazlar. Çünkü 

bedensel yapılar, gerçek akli lezzetlerin idrak edilmesine manidir. Bunlar, artık akli 

lezzetlerin üstünlüklerinin farkındadırlar; ama onlara ulaşamamaktadırlar. Tekrar dönerek 

alışkanlıklarıyla meşgul olacakları ve böylelikle akli lezzetlere ulaşamamanın verdiği acıyı 

unutabilecekleri bedenleri de artık bulunmadığından bunlar derin bir elem hissederler. Fakat 

şeriat, inananlardan günahkâr olanların azapta ebediyen kalmayacaklarını haber verdiğine 

göre, bunların acısı sürekli olmayacaktır. Şimdi akli hissedişlerin bedensel hissedişlerden 

daha şiddetli olduğunun teslim edilmesi gerekmektedir. Çünkü dünyevi hayatta da akli 

nitelikli olanların bedensel nitelikli olanlardan daha güçlü oldukları bilinmektedir. Aşırı sıcak 

ve soğukların bulunduğu bir azap yeri olarak resmedilen cehennemin yaşattığı bedensel eleme 

nispetle akli hazları elde edememenin verdiği acı, öte yandan bedensel zevklerin bulunduğu 

bir yer olarak resmedilen cennetin yaşattığı bedensel hazlara nispetle akli lezzetleri elde 

etmenin verdiği haz çok daha şiddetli ve derindir. Fakat hastalık nasıl insanın dünyevi idrakini 

menfi istikamette etkiler ve onun bir takım duyu nesnelerini doğru algılamasına mani olursa, 

nefsin bedende oluşu da insanın bir takım akli lezzetleri fark etmesini ve idrâk etmesini 

engellemektedir. Bu nedenle akli lezzetler veya acılar için bu bedenden kurtulmak lazımdır. 

Asıl mükâfat da asıl azap da rûhânî niteliklidir.1158 

İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd’ın içeriğinden aktardığımız felsefi görüşlerinde el-

Adhaviyye’de görüldüğü nispette kararlı değildir. Ayrıca burada bedenli dirilmenin 

                                                             
1157 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 109-112. 
1158 İbn Sînâ, a.g.e., s. 112-114. 
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reddedildiğine veya cismânî haşri salık veren dini nassların tevilini öngören bir değiniye denk 

gelinememektedir. Oysa iki eserin tahlil ettiği ve uygun bulduğu haşir görüşü aynı olup bu da 

ruhsal nitelikli dirilmedir. Filozofun el-Adhaviyye’deki kararlı tutumunun ve yer yer gergin 

üslubunun, meâda dair tahlilleri cihetinden bu esere özgü olduğunu ve İbn Sînâ’nın başka 

herhangi bir yerde cismânî dirilme görüşünü benzer düzeyde eleştirmediğini tayin etmek 

lazımdır. Bu durum, yirminci meselenin mukayeseli tahliline ayrılmış bu bölümün başında 

ortaya koyduğumuz üzere el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı metnin kendi tarihi ve toplumsal 

şartlarıyla ilgilidir. Ismarlama bir eser olarak tenâsüh görüşüne karşı kaleme alınan el-

Adhaviyye’de, ruhgöçü görüşünü çağrıştırdığı için kelamcıların savunuyor göründükleri 

bedenli dirilme anlayışı da çürütülmeye çalışılmaktadır. Buna göre filozofun, özel şartların 

tayin ettiği bir dönemden sonra hiçbir zaman salt rûhânî haşri savunmamış olduğunu tespit 

etmekte yarar vardır. Bu nokta, filozofun meâda ilişkin tutumunun belirlenmesinde önemlidir; 

çünkü Gazzâlî, onun sabit görüşünün rûhânî haşir olduğunu öne sürmektedir. İbn Sînâ’nın el-

Mebde’ ve’l-Meâd’da sadece rûhânî haşri savunduğu halde herhangi bir tarzda bedenli dirilme 

görüşünü eleştirmemesi ve ruhsal nitelikli dirilmeyi el-Adhaviyye’dekine nispetle daha az 

kararlılıkla ortaya koymuş olması, filozofun bu konuda tereddütlü olduğuna yorumlanabilir. 

Çünkü iki eserin yazılması arasında çok az bir süre bulunmaktadır. İbn Sînâ gençlik 

döneminde kaleme aldığı bu iki eserinde sadece rûhânî haşri savunup da daha sonraki hiçbir 

eserinde bu görüşü sahiplenmediğine göre filozofun sonraki döneminde de ruhsal dirilmeye 

kani olduğunu söylemek için fazla bir gerekçe bulunmamaktadır. 

İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd ve el-Adhaviyye fî’l-Meâd’tan sonra meâd konusunu 

Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve Kitâbü’n-Necât’ta ele almaktadır. Tarihi olarak rûhânî haşrin 

savunulduğu eserlerden sonra kaleme alınan bu iki eserde cismânî haşir şeriattan geldiği 

tarzda kabul edilmektedir.  İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II’de söylediklerinin aynısını 

Kitâbü’n-Necât’ta tekrar etmektedir. Şimdi bu iki eserin meâd konusundaki ortak tavrına önce 

yer verip sonra bunları tahlil etmek yerinde olacaktır. Filozof, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II’deki 

meâd faslının hemen girişinde şunları söylemektedir: 

Burada, bedenlerini terk ettiklerinde insan nefislerinin hallerini ve onların hangi 

halde olacaklarını incelememiz uygundur. Bu amaçla biz şöyle deriz: Bilmek 

gerekir ki, âhiret bahsinin bir kısmı şeriatlardan aktarılandır ve kanıtlanması 

ancak şeriat ve peygamberliğin haberini doğrulamak yoluyla mümkün olabilir. 

Bu kısım diriliş de bedenin durumudur. (Altını biz çizdik, M.Ö.) Bedenin iyilik 

ve kötülükleri malumdur, öğrenilmesine gerek yoktur. Kuşkusuz 
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Peygamberimiz, efendimiz, rehberimiz Muhammed’in –Allah kendisine ve 

ailesine merhamet etsin ve esenlik versin- bize getirmiş olduğu gerçek şeriat, 

bedene göre olan mutluluk ve bedbahtlığın halini bize açıklamıştır.1159  

Bir kısmı ise, akıl ve burhanî kıyas yoluyla idrâk edilir ve peygamberlik de onu 

tasdik etmiştir. Bu da, kıyas vasıtasıyla sabit olan nefislerin mutluluk ve 

bedbahtlığıdır. Bununla birlikte açıkladığımız illetler nedeniyle vehimler 

şimdilik burada onları tasavvur etmekte yetersiz kalırlar. İlâhî Hakimlerin bu 

mutluluğa ulaşma arzuları, bedensel mutluluğa ulaşma arzularından daha 

büyüktür. Hatta onlar, kendilerine verilmiş olsa bile, neredeyse ötekine iltifat bile 

etmez ve biraz sonra açıklayacağımız tarzdaki İlk Gerçek’e yakınlıktan ibaret bu 

diğerinin yanında onu önemsemezler. (Altını biz çizdik, M.Ö.)1160  

 İbn Sînâ’nın Kitâbü’n-Necât’ta söyledikleri de burada söylediklerinin birebir aynıdır. 

Filozof Kitâbü’n-Necât’ta meâdı ele alırken ilk elde şunları söylemektedir: 

Doğrusu, burada, bedenlerini terk ettiklerinde insan nefislerinin durumlarını ve 

sonra onların hangi hale dönüştüklerini açıklayıp ortaya koyacağız. Bu konuda 

deriz ki: Meâd konusunda bilinmesi gerekir ki, ondan olanın biri, Şeriat’tan 

gelenin kabul edilmesidir. Onun ispatına Şeriatın yolu dışında, Nebevi haberi 

tasdik etmek dışında bir yol yoktur ve [bu meâd bilgisinin ana içeriği de] dirilme 

sırasında bedenin bulunmasıdır ve bedenin hayırları ve şerleri bilinmektedir, 

ayrıca bilinmesine gereksinim duyulmaz. (Altını biz çizdik, M.Ö.) Bedenin 

durumuna göre meydana gelecek mutluluk ve mutsuzluk halini, Hakk Şeriat’ı 

bize getiren Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) açıkça serimlemiştir. 

Meâddan olan bir diğeri de akılla anlaşılabilir olan ve burhânî bir kıyasla ortaya 

konulabilen kavrayıştır. Nübüvvetin doğruladığına göre, mutluluk ve mutsuzluk, 

nefisler için iki ölçüttür. Şayet vehimlerimiz, şu an onun tasavvuruyla yetinirse, 

illetlerden onu açıklığa kavuşturabiliriz. İlâhi Hâkimler (metafizikçi filozoflar), 

bu mutluluğun isabetli oluşuna, bedensel mutluluk görüşünün isabetine olandan 

daha çok rağbet gösterirler, bilakis sanki onlar buna hiç değer vermiyor 

gibidirler. (Altını biz çizdik, M.Ö.)1161  

İbn Sînâ hem Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II’de hem de Kitâbü’n-Necât’ta, yukarıdaki 

alıntılarda açıkça görüldüğü üzere, biri şeriatın haber verdiği ve kabul edilmesi gereken, 

ikincisi de bu nebevi haberi kabul etmekle beraber akıl ve burhani kıyastan hareketle ortaya 

konulan iki meâd içeriğinden söz etmektedir. Birincisi elbette daha yoğunlukla duyusal 

                                                             
1159 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 169. 
1160 İbn Sînâ, a.g.e., s. 169-170. 
1161 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 151-152. 
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betimlerin hâkim olduğu, ikincisi ise daha çok ruhçu karakterli ve akli hazlarla belirginleşen 

meâd içeriğidir. Her iki alıntıda da dikkati çeken önemli bir nokta, metafizikçi filozoflar 

olarak ilâhî hakîmlerin bu iki meâd içeriğinden ikincisine duydukları tutkudur. Aslında burada 

ruhsal meâdın tamamen reddedildiğini söyleyemeyiz, şeriatın haber verdiği bedenli dirilme 

kabul edilmekte; ama yine de daha arzulanır olanın ruhsal mükâfat ve ceza olduğu dile 

getirilmektedir. Biz bu durumun, yani Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve Kitâbü’n-Necât’taki 

işleyişin mümkün kıldığı meâd görüşünün, İbn Sînâ açısından daha makul olduğunu 

düşünüyoruz. Bu bir nevi felsefi tutumun evrimiyle kavranabilirse de, ruhçu yoğunluğun 

ikinci görüşte de daha fazla meşrulaştırılan bir içerikle sunulması, İbn Sînâ’nın aslında kendi 

metafizik ilkelerinden ödün vermediğini göstermektedir. Bu nedenle seçkinleri hedef alan bir 

içerik olmak üzere bu görüşün daha ikna edici olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Aksi 

takdirde seçkin felsefi grup olarak Yeni-Eflatuncu yaklaşımı benimseyen felâsifeyi kabul 

etmek gerekecektir ki, bu takdirde de Muhammed Âbid el-Câbirî’nin ve kısmen Henry 

Corbin’in kurguladığı, Hermesçi yoğunluklu İbn Sînâ yorumunu isabetli bulmak gerekir.1162 

Böyle bir İbn Sînâ yorumunda, bağımsız bir konumlanmayla gerektiğinde Aristoteles’i, 

gerektiğinde de Platon’u terk eden bir felsefi tutum yeterince açıklanamaz. Nitekim 

Muhammed Âbid el-Câbirî, İbn Sînâ’nın Sabiî bilginlerin bir devamı olarak anlaşılması 

gerektiğini düşünmektedir.1163 İbn Sînâ’nın meâd görüşünün gerçekte hangisi olduğuna ilişkin 

bir soruşturmanın buna benzer İbn Sînâ anlayışlarını göz ardı etmesi, filozofun felsefi 

bütünlüğünün yeterince kavranılmasını engelleyecektir. Bu nedenle el-Mebde’ ve’l-Meâd ile 

el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserlerine göre İbn Sînâ’nın daha kendi felsefesiyle uyumlu meâd 

görüşünün Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II’de ve Kitâbü’n-Necât’ta bulunması ve kabul edilmesi 

gerekmektedir. 

İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve Kitâbü’n-Necât adlı eserlerinden sonra daha geç 

bir dönemde kaleme alınmış bulunan Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât ve Kitâbü’t-Ta’lîkât adlı 

kitaplarında da meâd konusunu ele almaktadır. Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve Kitâbü’n-

Necât’ta bedenli dirilme açıkça kabul edilirken, Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât ve Kitâbü’t-

Ta’lîkât adlı eserlerin muhtevasında, rûhânî haşir ile cismânî haşir arasında tereddütlü bir 

tavır sergilenmektedir. Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’ta müstakil bir meâd bölümü 

bulunmaktadır; fakat Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta meâda ayrılmış müstakil bir fasıl bulunmamakta, 

                                                             
1162 Bkz. el-Câbirî, Felsefi Mirasımız ve Biz, s. 89-175; Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi, c. 1, s. 300-312. 
1163 Bkz. el-Câbirî, a.g.e., s. 136-147. 
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bunun yerine dağınık değiniler bulunmaktadır. Filozofun ilk yazdığı eserlerden bu yana 

korunan ruhçu karakterli metafiziksel ilkeler bu iki eserde de benimsenilmektedir ve bir 

bakıma bu iki çalışmanın ruhçu yoğunluğu diğerlerinden fazla yansıtmış oldukları 

söylenebilir. Korunan metafiziksel ilkeler, nefis-beden münasebetlerine dair ortak ilkelerdir. 

Bu iki eserde rûhânî haşir veya cismânî haşirden birinin zikredilerek özellikle tercih edilmiş 

olmadığı, ayrıca bu ikisinden birinin aleyhine olacak bir işaretin de bulunmadığı 

belirtilmelidir. Şimdi bu iki geç dönem çalışmasının meâd muhtevalarına yer verebiliriz. 

İbn Sînâ, diğer eserlerinde olduğu gibi Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’ta da söze, 

manevi hazların maddi hazlardan üstün olduğunu söyleyerek başlamaktadır. Bu dünyada bile 

manevi hazlar maddi hazlardan üstün olduğuna göre, uhrevi hayattaki akli lezzetlerin 

üstünlüğünü kim inkâr edebilecektir? Bir insan çıkıp da, uhrevi yaşamda yemek-içmek ve 

cinsel ilişki olmadığı takdirde geriye zevk olarak hiçbir şeyin kalmadığını, akli lezzetlerin 

insanı tatmin etmeyeceğini söyleyebilir; ama onun bu söylediklerine itibar etmemek gerekir. 

Çünkü meleklerin ve onların üzerindeki varlıkların ahvali hayvanların ahvalinden daha iyi 

olduğu halde onlar hayvanlar gibi yemek-içmek ve cinsel münasebetle meşgul 

olmamaktadırlar. Bu iki grup mevcudattan hangisinin yaşadığı zevk daha üstün olabilir? 

Bunların yaşadıkları zevkler herhangi bir tarzda mukayese bile kabul etmez.1164 İnsan nefsi, 

bedenindeyken bedensel ilgiler ve meşguliyetler onun bir takım yetkinlikleri elde etmesine 

mani olmaktadırlar. Bedensel ilgilere ve meşguliyetlere alışmış olmak nefsin akli hazları idrak 

etmesini engellemektedir. Fakat bu durumun esas nedeni, bedensel şartlar da değildir. Nefis 

daha dünyadayken bedensel ilgilerden uzaklaşmayı arzulamaz ve hep ona bağlı kalmak isterse 

bu onu menfi etkileyecektir. Bu durumda esas müsebbib nefsin kendisidir, onun bedeni 

değildir. Nefis bedenini terk ettiğinde hala bedensel olanlara olan arzu ve bağlılık devam 

ediyorsa, bu durumda nefis, akli lezzetleri elde edemeyecektir ve onun bu halden dolayı 

duyacağı acı, ruhsal bir elem olup, cehennemdeki cisimsel ateşten daha şiddetlidir.1165 Nefis, 

bedeni terk ettikten sonra onda oluşması gereken istidat oluşmamışsa, nefsin rezileti zorunlu 

değildir. Onun kendisinden kaynaklanmayan eksiklikler nedeniyle varit olan akli lezzetlerden 

mahrumiyetin verdiği acı geçicidir ve kalıcı değildir. Fakat esas ruhsal acı, inkâr edenler, 

ihmalkârlar ve kendilerine gelen haktan yüz çevirenler içindir. Burada aptallığın, keskin 

                                                             
1164 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât) , s. 174. 
1165 İbn Sînâ, a.g.e., s. 177. 
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zekadan kurtuluşa daha yakın olduğunu belirtmek gerekmektedir.1166 Nefsini arındırmış 

arifler için en yüce akli hazların hazırlanmış olduğunu bilmek lazımdır. Onlar, bedensel 

yüklerden kurtulup da maddi meşguliyetlerden beri olduklarında, kutsiyet ve mutluluk 

âlemine yöneleceklerdir. Nefis bedendeyken bile bu üstün hazza benzer bir hazzı dünyada 

yaşamak mümkündür. Ceberût âleminin düşüncesine dalanlar, bedensel ilgi ve 

meşguliyetlerden yüz çevirip kendini kutsi tefekküre verenler bedenlerindeyken de akli 

lezzetlerden bir pay elde ederler.1167 Bunlar, fıtrat üzere kalıp yeryüzünün menfi şartlarından 

etkilenmemişlerdir ve onlara ölüm gelip de bedenlerden ayrılma vakti belirdiğinde, onlar 

rûhânî bir zikir ve coşkuyla ferahlar ve akli lezzetlere kavuşacak olmanın mutluluğunu 

yaşarlar. Bu, tecrübe edilmiş bir şeydir ve bu ârifler esas tatmine ulaşacak insanlardır. 

Aptallara gelince, onlar da arındıklarında bedenlerinden kurtulduklarında kendilerine yaraşır 

bir rahatlığa ve mutluluğa erişirler. Bir ihtimal bunlar arınmak için uhrevi yaşamda da 

bedensel bir yardıma ihtiyaç duyarlar ve burada beden, semavi şartlarda bir beden olabilir. 

Belki de buimkân, onlarda ariflerin istidadının meydana gelmesini temin edecektir. Fakat 

bunun dışında insan nefsinin tenâsühle bir başka bedende tekrar yaşaması imkânsızdır. Çünkü 

bu durumda her bir nefsin ancak bir bedeni gerektiriyor olması kuralı ihlal edilmiş ve 

bedensel mizacın iki nefsi birden kabule elverişli olduğu tahayyül edilmiş olacaktır. Kuşkusuz 

bedenlerin sebebi olan maddelerin yekûnunun nefislerin yekûnuyla eşit olması gerekmez; ama 

nefisleri kabul edecek bedenlerin durumu özel bir tartışmadır ve bunu hiç değişmeyen bir 

tabiatı bulunmaktadır.1168 

İbn Sînâ’nın Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’ta söylediklerinin öncelikle el-Mebde’ ve’l-

Meâd’ta söyledikleriyle benzeştiğini, iki meâd içeriği arasında bir takım paralelliklerin olduğu 

belirtilmelidir.1169 Özellikle burada serdedilen bazı ifadelerin, el-Mebde’ ve’l-Meâd’ta da 

bulunduğunu söylemek gerekmektedir. Mesela bedensel ilgilerin nefsin yetkinliğini olumsuz 

etkilediğine dair ve aptalların da diriltileceklerine dair benzer ifadeler bu daha önceki eserde 

de bulunmaktadır.1170 Fakat burada filozofumuz bedensel dirilmeye ilişkin bir şey 

                                                             
1166 İbn Sînâ, a.g.e., s. 178. Burada son cümlenin, farklı bir zeminde ve anlamlar ilişkisi içerisinde Gazzâlî 
tarafından da yeniden üretilerek tekrar edilmesi ilginç bir durum meydana getirmektedir. İki sözde de belâhetin 
zekâya oranla kurtuluşa olan uzaklığı veya yakınlığından söz edilmektedir. İkisindeki ortak Arapça cümle şudur: 
“fe’l-belâhetü ednâ ile’l-halâs”. Gazzâlî’nin cümlesi şöyledir: “…Budalalık (fe’l-belâhetü) kurtuluşa, keskin 
zekâdan; körlük de selâmete, şaşı bakmaktan daha yakındır.” Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 3. 
1167 İbn Sînâ, a.g.e., s. 178. 
1168 İbn Sînâ, a.g.e., s. 179. 
1169 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 109-115. 
1170 Bkz. İbn Sînâ, a.g.e., s. 112, 114-115. 
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söylememektedir. Aptallar olarak kavradığı nefislerin, göksel bir bedenle meâdlarında ise 

yine ruh göçü olasılığını incelemesine dâhil etmektedir. Aptalların meâdıyla ilgili bu ayrıntı –

aynı ayrıntı Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II’de de varittir-,1171 İbn Sînâ’nın bu metinde de 

ruhgöçüne göreli durumunun kısmen devam ettiğini göstermektedir. Kısmen devam 

etmektedir; çünkü ruhgöçüyle ilgili değerlendirmeler, ilk dönem metinlerine göre oldukça az 

yer kaplamaktadır. Burada filozofun rûhânî meâdı ima ettiği anlaşılmaktadır; fakat el-

Adhaviyye fî’l-Meâd’taki gibi bedenli dirilme karşıtı bir söylem görülmemektedir. Buradaki 

meâd içeriğini, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve Kitâbü’n-Necât içeriklerinde görülen ayrımda, 

şeriatın haber verdiklerinin ötesinde akıl ve burhanın zihni götürdüğü bir içerik olarak 

anladığımızda bir sorun kalmamaktadır. Çünkü uhrevi hazların ancak akli ve ruhsal nitelikli 

olabileceği konusunda burada kesin bir kararlılık söz konusu değildir. Yukarıdaki aktarımın 

hemen başında bu konuda açık bir kapının bırakılması, bize böyle bir değerlendirme yapmak 

olanağını vermektedir. Dolayısıyla İbn Sînâ’nın burada kararsız bir felsefi tutum içerisinde 

bulunduğunu söyleyebiliriz. Filozof, ruhsal nitelikli meâd anlayışına daha yakın durmaktadır; 

ama bedenli dirilmeyi reddetmemektedir. Kitâbü’t-Ta’lîkât’taki meâd değinilerinde de aynı 

durum söz konusudur. Bedenle birlikteyken nefsin yüklerinden kurtulmuş olmayacağını, akli 

hazların duyulur hazlardan daha üstün olduğunu tekrar eden İbn Sînâ yine de bedenli dirilme 

söz konusu olduğunda sessiz kalmaktadır. Burada Kitâbü’t-Ta’lîkât’taki işleyişe yer vermek 

faydalı olacaktır. Meselenin farklı yönlerinin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından bu eserin 

meâd muhtevasından bahsetmek gerekmektedir. İbn Sînâ burada söyledikleri önemlidir. 

İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta öncelikle mükâfatlandırılma ve cezalandırılmanın 

hakikatinden söz etmektedir. Mükâfatlandırılma, nefsin özendirildiği ve şevklendirildiği 

yetkinleşmenin meydana gelişidir. Cezalandırılma ise, yetkinleşmesinin temin edilmesi için 

yetkinleşmenin dışındaki şeylerin nefse iliştirilmesidir. Nefis, önceden cehâleti ve eksikliği 

nedeniyle yetkinliği hak edecek bir arınma yaşayamamıştır ve tıpkı hastaya hoşlanmadığı 

ilaçların verilmesi gibi nefse de bir takım cezalar verilerek yetkinleşmeye hazır bir kıvama 

gelmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Mükâfatlandırılma ve cezalandırılma sırasında nefislerin 

cesetlerde kalıcı olması akla aykırıdır ve böyle bir şey takdir edilmiş de değildir. Nefisler için 

cesetlerde kalmak saçma olduğu gibi onlara iade edilmeleri de saçmadır. İnsan nefsinin 

                                                             
1171 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 178-179. 
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ayrıldığı nefse dönmesi mümkün değildir.1172 İnsani nefis, şayet zatıyla kaim ise o, bu 

bedenden başkasına intikal etmez. Çünkü her nefis kendi bedeniyle özelleşmiştir.1173 

İbn Sînâ’nın Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta belirttiğine göre, insani nefis iki güçle tayin 

edilmiştir. Bunlar nazari ve ameli güçlerdir. Ameli güç, şevkî güç olarak isimlendirilmektedir 

ve onun ilgilendirdiği tüm güçler bedendedir. Ameli güç, nefsi yetkinleşmeye ve üstün 

hazlara hazırlamak ve bedenden ayrıldıktan sonra onu olumsuz etkilememek için 

bulunmaktadır. İnsan nefsi, dünyevi hayatta bedensel ilgilerle meşgul edilmiştir. Nefsin 

dünyadaki mevcudiyetinde tüm algı ve idraklari bedensel yapılarla mümkün olmaktadır. Bu 

durumda insanlar bedenlerine bağlı nefislerinin idrak etmediklerinin hakikat olmadığı 

vehmine kapılırlar. Fakat nefisler bedenlerden ayrılıp da esas kendilik olarak nefislerin zâtları 

kaldığında, bu insanlar, dünyada görmekte olduklarının batıl olduğunu ve onların bir 

hakikatinin bulunmadığını kavrarlar. Böylece tüm bedensel vasıtaların hakikati görmek için 

bir engel olduğu anlaşılmış olacaktır. Bu arada belirtmek gerekir ki, tüm şahısların 

mevcudiyeti eşzamanlıdır. Yani insan nefislerinin varoluşlarında bir öncelik ve sonralık 

yoktur. Bizim zamana bağlı olarak bir öncelik ve sonralık vehmetmemiz bakımından varit 

olan varolmaklıkla ilgili öncelik ve sonralığın dışında herhangi bir şahsın, türünü taşıması 

bakımından diğerlerinden önce var olduğu söylenemez.1174 

İbn Sînâ’nın Kitâbü’t-Ta’lîkât’taki meâd tahliline göre, cisim nefsin kalıcı ve ölümsüz 

olmasının bir koşulu sayılamaz. Çünkü cisim nefsin kalıcı olmasının bir koşulu olursa, bu 

takdirde daha üstün olan nefsin kalıcılığı daha aşağı olan bedenin mevcudiyetine bağlanmış 

olacaktır. Şayet beden nefisle beraber sayılırsa, nefis, bedensel fiilleri ve yetkinliği elde 

etmesini engelleyen hayvani güçleri sürdürmeyecektir. Kuşkusuz nefsin varlığı için cisim bir 

şarttır; fakat nefsin bekâsında cisme bir gereksinimi yoktur. Bu durumda yetkinleşmediği 

halde bedenini terk etmiş olan nefsin, bedensiz yetkinleşmelere erişebileceği düşünülebilir. 

Çünkü beden nefsin varlığında bir şarttır; ama onun yetkinliği için bir şart değildir. Aslında 

her varlığı kendisi dışında olanın şayet kendisi bu sebebi üzerinde etkin değilse, sebep olanın 

kendisi daima akledicidir.1175 

İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta, buradaki aktarımlardan anlaşılabildiğine göre tıpkı 

Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’taki gibi meâdın akli ve burhânî kıyasla ortaya konulabilen 
                                                             
1172 İbn Sînâ, Kitâbü’t-Ta’lîkât, s. 409. 
1173 İbn Sînâ, a.g.e., s. 411. 
1174 İbn Sînâ, a.g.e., s. 411-412. 
1175 İbn Sînâ, a.g.e., s. 424. 
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kısmından emindir ve meâdın bedenle birlikte olması ona anlaşılabilir gelmemektedir. Fakat 

filozof burada, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve Kitâbü’n-Necât’ta ortaya koyduğu, şeriattan 

gelen ve akli çıkarımla elde edilebilen meâd kavrayışı ayrımının sağladığı ihtiyatı koruyarak 

bedenli dirilmeyle ilgili olumsuz bir tutum sergilememektedir. En azından akledilir lezzetlerin 

farkına varan bilge ruhların ruhsal meâda daha elverişli oldukları İbn Sînâ’nın düşünüşüne 

daha makul gelmektedir. Fakat bu durum, İbn Sînâ’nın meâd anlayışının bedenli dirilmeyi 

reddettiğini göstermez; çünkü ne Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’ta ne de Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta, 

daha önce Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve Kitâbü’n-Necât’ta kabul edilen nebevi karakterli 

meâdın reddedildiğine dair açık bir değini söz konusu değildir. Anlaşılabildiği kadarıyla iki 

tarzından söz edilen meâdın akılla anlaşılabilen kısmında İbn Sînâ, felsefi çözümlemesini 

sonuna değin sürdürmektedir; fakat bedenli dirilme meselesinde hala kararsızdır. Ne var ki 

kararsızlığın hâkim olduğu bu son iki eserinden anlaşılabildiği kadarıyla aslında İbn Sînâ, 

daha önce diğer iki eserde ancak nebevi haberle bilinebileceğini söylediği bedenli dirilmeyi 

kabul etmekte; fakat bu konuda tatmin olmayı da arzulamaktadır. Bu arzu, el-Mübâhasât’taki 

meâd değinilerini anlamamızı kolaylaştırmaktadır. Çünkü el-Mübâhasât’taki meâd 

içeriklerinde göksel beden yaklaşımı, daha önceki eserlerde yer alan aptal ruhlardan genele 

yayılmaktadır –nitekim Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II’de de göksel beden değinisi bulunmaktadır-
1176 ve Ahmet Çapku’nun burada İbn Sînâ’nın meâd görüşünün tamamına yayılacak şekilde 

belirsiz bulduğu durum,1177 aslında artık bedenli dirilmenin olup olmayacağıyla ilgili değil, 

nebevi karakterli bedenli dirilmenin nasıl olabileceğidir. İbn Sînâ’nın bedenli dirilmenin olup 

olmayacağına değil de esasında bedenli dirilmenin nasıl olacağına ilişkin yoğunlaşmasını 

aşağıdaki el-Mübâhasât aktarımlarından anlamak güç değildir. Burada belirtmek gerekir ki, 

İbn Sînâ’nın zihnindeki kararsızlıkla beraber bu yeni yoğunlaşma, filozofun bedenli dirilmeyi 

kabul ettiğini göstermektedir. Bize göre bunun başka türlü anlaşılması ve anlamlandırılması 

mümkün görünmemektedir. İbn Sînâ’nın felsefesi, bu filozofun eserlerinden bizim 

anlayabildiğimiz kadarıyla, Aristotelesçi ve Platonik karakterinden daha çok İslâmcı 

karakterlidir. Daha önce de belirtildiği gibi, İbn Sînâ felsefesinde hâkim bir karakter olarak 

İslâm söz konusu edilmediğinde bu takdirde filozofun, kendisinden önceki felsefi birikimi 

neye göre kabul veya reddettiğini, neye göre bir takım düzeltmelere gereksinim duyduğunu 

anlamlandıramayız. Şimdi el-Mübâhasât’taki meâd değinilerinden konumuzu ilgilendirenleri 

aşağıda aktararak yeni bir tahlil bağlamı vaz edebiliriz. İbn Sînâ’nın kendisine gelen meâda 
                                                             
1176 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 178. 
1177 Bkz. Çapku, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd Düşüncesinde Ahiret, s. 183-184. 
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dair sorularla bunlara verdiği cevapların yer aldığı önemli el-Mübâhasât içeriklerinden 

aşağıda aktardıklarımız göz önünde bulundurulduğunda filozofun görüşüne ilişkin nihai 

durumu anlamamız kolaylaşacaktır. 

İbn Sînâ, el-Mübâhasât adlı eserinde kendisine gelen sorulara verdiği cevaplarda 

felsefi meâd görüşünün olgunlaşmış bir muhtevasını ortaya koymaktadır. Filozofun Kitâbü’l-

İşârât ve’t-Tenbîhât ile Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta meâd üzerine söylediklerinde bir takım 

tereddütler bulunmaktaydı. Filozofun bu konuda el-Mübâhasât’ta yer alan aşağıdaki 

ifadelerinden anlaşılan şey, onun daha önceki tüm felsefi meâd tahlillerine atıfta bulunarak 

meseleyi yeni bir boyuta taşımış olduğudur. Filozofa cismânî haşirle ilgili iki açık soru 

sorulmakta ve o da olabildiğince samimi cevaplar vermeye gayret etmektedir. 

591: Soru: Kendisi akli bir şey, zatı soyut ve algı âleminde [bu şekilde] 

yaşıyorken, nefis niçin dönüşür? Mufarıklardan kemali niçin kabul etmez? Algı 

ve bedenden onda meydana gelen nedir? Dolayısıyla eğer [söz konusu olan] 

hazırlık ise, ayrıldıktan sonra gerçek yetkinliklerin kabul edilmesine hazırlığın 

kendisiyle meydana geldiği derece/miktar nedir? Bu hazırlık bedenle 

olmadığında, onun için hazırlık umulur mu? (Altını biz çizdik, M.Ö.) Ayrılıktan 

sonra kullanması uygun olduğu şekilde, semavi cisimler ve diğerlerinden 

bazısını kullanmasından kendisine hazırlığın hâsıl olmasının uygun olmaması 

niçindir? 

592: Cevap: Bu şeylerin niçinliğinin kanıtlarını (burhanlarını) kavramaktan 

yoksun bulunduğumuzu bilmen zorunludur, bilakis biz, varolan halleri 

düşündüğümüzde, öncesinde bulunan hallerdeki durumun keyfiyetine doğru 

ondan bir gelişme kaydederiz. (Altını biz çizdik, M.Ö.) Biliriz ki, o, yetkin 

değildir ve onun varlığı ve ayrıkların varlığının ona yetirdiği yetkin değildir, 

bilakis sanki o, ancak kendinde meydana gelen haller ve algılar dolayısıyla hazır 

olur. Yetkin olmasını sağlayan bu hazırlığın derecesine gelince, bu, tahkik 

etmediğim bir durumdur ve belki onun ayrıklar için kavrayışı artar. 

593: Bu hazırlığın, bedenden sonra cismin kullanılmasıyla elde edilmesi onun 

için mümkün müdür sorusuna gelince, cisim, bedenin benzeriyse, bu, mümkün 

değildir; göksel (semavi) cisim ise, bu durum, tahkik etmediğim ve karşı da 

olmadığım bir durumdur. Belki semavi cismi kullanmak için bedenden hazırlığı 

temin etmek üzere bir heyet edindiğinde bu hazırlık olur, belki de böyle hazırlığı 

edinemez. 
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Kısaca, ayrılıktan sonra ayrık nefislerin vâkıf olmadığımız bir takım halleri 

bulunduğunu ve hazırlığın mümkünlüğünü elde etme ve talep etme konusunda 

ihtiyatın gerekli olduğunu bilmemiz gerekir.1178  

883: Soru: Bazı yerlerde, “nefsin bu bedendeki gücü öldüğünde, işin doğrusu, 

onun bedeli bir zaruret ve ihtiyaç olmak üzere, [nefsin öncekinden] üstün ve 

şerefli bir beden kullanması [gerekir].” şeklinde hükmedilmişti. (Altını biz 

çizdik, M.Ö.) Durumun bundaki yönü nasıl oluyor? [Bu durum,] her bir nefis 

için zorunlu mudur yoksa bazısı olmaksızın bazısında mı zorunludur? 

Soruya Cevap: Bu nasıl söylenir bilmiyorum; bu, bir hal ve bir ihtiyaç olarak, 

ayrılmış nefislerin göksel (semavi) bedenlerde kullanımıyla olabilir ki, bu, 

ispatına da imkânsızlığına da benden bir yolun bulunmadığı bir tahmin ve 

varsayımdır, belki bu ikisini benim dışımda birisi üstlenir. (Altını biz çizdik, 

M.Ö.)1179 

İbn Sînâ’nın el-Mübâhasât adlı eserinden yukarıya alıntılamış olduğumuz ilk soruda 

filozofa, uhrevi hayatta yetkinleşmeleri umulan tüm insani nefislerin bedenler ve duyusallarla 

ilişkileri sorulmuştur. Bu soruda Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât ile el-Mebdedü ve’l-Meâd’dan 

aşina olduğumuz şekilde bedenle birlikteliğin sadece aptal nefisler için söz konusu olduğu bir 

durum da bulunmamaktadır. İbn Sînâ’nın ilk soruya verdiği cevapta, bu konuda burhânî 

şartlara riayet edilerek bir tahlil yapılmasının güçlüğüne işarette bulunması önemlidir. Filozof, 

bu soruya verdiği cevapta tam sebeplerini ve ayrıntılarını ortaya koyamadığı bir bedenli 

meâdın olacağını; ama bu bedenin kesinlikle dünyada bırakılan bedenin kendisi veya onun 

aynısı olmayacağını söylemektedir. Mufârık akıllar varken nefislerin neden bir bedene ihtiyaç 

duyacağı noktası, sorunun önemli bir parçasıdır ve İbn Sînâ, bunu cevaplamadan bırakmakta 

ve bu davranışını bu dünyadaki aklın acziyetine bağlamaktadır. İkinci soruda filozofa daha 

açık bir tarzda, uhrevi hayatta bedenlerin ne kadar gerekli olduğu ve tüm nefisler için geçerli 

olup olmadığı sorulmaktadır. Bu soruda dünyevi bedene karşılık bir bedel olarak yeni ve 

üstün bir bedenden söz edilmesi önemlidir. İbn Sînâ, soruda yer alan “daha şerefli beden”i 

semâvî beden olarak isimlendirmekte ve insan nefislerinin uhrevi yaşamda da birer bedenleri 

olacağını onaylamaktadır. Filozofun cevabında, semâvî bedende dirilmenin ispatına ve 

imkânsızlığına iki ihtimal olarak yer verirken inanmak veya kabul etmeye değinmemesi 

önemlidir. Çünkü ibarenin zahirinden anlaşıldığına göre filozof semâvî bir bedende 

haşrolmayı kabul etmektedir; fakat bunu burhânî olarak ortaya koyamacağını dile getirmeye 
                                                             
1178 İbn Sînâ, el-Mübâhasât, s. 197-198. 
1179 İbn Sînâ, a.g.e., s. 314-315. 
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çalışmaktadır. İkinci sorunun cevabında bu ahvalin bazı nefisler için mi gerekli olduğuna 

ilişkin özel bir kaydın olmayışı, bedenli dirilmenin tüm insani nefisler için geçerli olduğunu 

göstermektedir. Burada filozof, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve Kitâbü’n-Necât’ta ikiye ayırdığı 

meâd bilgisinden, yani şeriattan haber verilenin kabulüyle bilinen ve bu kabulün dışında 

kalanın akıl ve kıyasla nazari olarak araştırılmasıyla bilinen ayrımından, ikinci kısma ilişkin 

olmak üzere bir takım kararsızlıklar yaşamaktadır. Bu durum, Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât 

ile Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta yaşanılan tereddütlerin de bununla benzer; ama daha az olgun bir tavır 

olduğunu göstermektedir. İbn Sînâ, haşrin cismânîliğini nübüvvet kurumunun haber verdiği 

muhtevayla kabul etmekte; ama nübüvvetin değinmediği keyfiyet konusunu akıl ve kıyasla 

nazari olarak araştırmaya çalışmaktadır. Ne var ki bu konuda da dünyevi insan aklının 

eksiklikleri, bir takım müphemiyetlerin yok edilmesine engel olmaktadır. 

İbn Sînâ’ya meâda ilişkin olmak üzere el-Mübâhasât’ta yöneltilen soruların önemli bir 

kısmı dirilmenin bedenli olup olmayacağıyla ilgilidir. Filozofun bu sorulara verdiği 

cevaplarda, ilk meâd tahlillerinden bu yana aynı kalan nefis-beden münasebetleri görüşünün 

devam ettiği, bu arada bedenli dirilmenin hem soruyu soran tarafça hem de filozof tarafından 

kabul edildiği, ayrıca uhrevi yaşamla ilgili ayrıntılarda aklın sınırlılıklarının kabul edildiği 

görülmektedir. Yukarıdaki iki alıntı bu konuda istisna değildir. Burada ilk sorunun daha az 

ayrıntılı bir başka örneğine ve ikinci sorunun daha fazla ayrıntılı bir başka örneğine yer 

verebiliriz. Birinci soruyla benzer şekilde filozofa, insan nefislerinin uhrevi hayatta akli olarak 

yetkinleşmek için ihtiyaç duyacağı bedensel birliktelik ve duyusal ilişenler konusunda bir 

soru yöneltilmekte ve şayet yetkinleşmek için hala bedene ihtiyaç duyuluyorsa bu takdirde 

nefsin nasıl olup da bedenden daha şerefli olarak kalacağı sorulmaktadır. Filozof verdiği 

ayrıntılı cevapta, bu konunun yeterince aydınlatılamamasının akli sınırlılıklarımızdan 

kaynaklandığını belirtmekle beraber yine bedenli dirilmenin mümkün olduğunu ve kabul 

edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.1180 Muhtevası ikinci soruyla benzeşen bir soruda 

filozofa, şayet uhrevi hayatta arınmak ve yetkinleşmek için hala bedene ihtiyaç duyuluyorsa 

bu takdirde dünyadan kirli veya temiz ayrılmanın fark etmeyeceği itirazında bulunulmakta ve 

yine mufârık akıllarla ilişkiden bahsedilerek bedenli dirilmenin nasıl bir şey olabileceği 

sorulmaktadır. Soruyu soran tenâsühü anımsatarak, neden mufarık akıllarla değil de semâvî 

bir bedenle diye sormaktadır. İbn Sînâ bu soruya verdiği cevapta uzun tahlillerde bulunmakta, 

insanda asıl olanın nefis olduğunu ve onun bedeni yöneten üstün bir cevher olduğunu 

                                                             
1180 İbn Sînâ, a.g.e., s. 203. 
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vurgulamakta, dünyevi olarak şehvet, öfke ve akli bakımdan kendimizi yetkinleştirmemiz 

gereğinin nasıl meydana geldiğine yer vermekte ve semâvî bir bedendeyken mufârık aklın 

yardımda bulunmasının imkânsız olmayacağını; ama yine de âhiret işlerinin çoğunluğunun 

bizim tarafımızfan müphem olduğunu söylemektedir.1181  

İbn Sînâ’ya el-Mübâhasât’ta sorulan soruların muhtevasında esas duyumsayanın, 

lezzeti ve elemi hissedenin nefsin zâtı olup olmadığı ve akli hazların bedensel hazlardan daha 

üstün olup olmadığıyla ilgili sorular da bulunmakta ve filozof, ilk eserlerinden bu yana meâd 

konusunda söylediklerini tekrar etmektedir. İbn Sînâ’ya göre, akleden, lezzeti tadan veya 

eleme düçar olan esasında nefistir ve onun bu hissiyatında cismânî alete ihtiyacı 

bulunmamaktadır. Fakat insan nefsinin yetkinleşmek için bedene ihtiyacı devam etmektedir. 

Bununla beraber insan nefsi bedendeyken de kendi zâtından başka bir şeyle 

duyumsamamaktadır.1182 Bunun dışında filozof kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarda, 

insanların nefislerinin birleşmeyeceklerini ve her birinin müstakil birer şahıs olarak zâil 

olmaksızın kalacaklarını ve dünyadaki gibi zâtlarının mevcudiyeti için değil, yetkinleşmek 

için semâvî bedenlere ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtmektedir.1183 

Şimdi burada İbn Sînâ’nın el-Mübâhasât’ta söylediklerini anlamlandırabilir, ayrıca 

bunu filozofun diğer meâd değinileriyle birlikte değerlendirebiliriz. Çünkü önce cismânî 

meâdı reddeden filozof, sonra bunu kabul etmekte, ardından rûhânî meâdın mantıkiliği ile 

haşr-i cismâninin şer’îliği arasında kalmakta ve neticede şer’î olanı benimseyerek bunun 

keyfiyetinde akıl ve mantığın imkânlarını zorlayarak bir takım izahlarda bulunmaya 

çabalamaktadır. Öncelikle filozofun el-Mübâhasât’ta yaşadığı tereddüdün, şeriatın haber 

verdiği şekilde gerçekleşmesini umduğu cismânî haşrin keyfiyetiyle ilgili olduğunu tespit 

etmemiz gerekmektedir. Yani mufârık akıllar işin içindeyken ve rûhâni hazlar cismânî 

hazlardan üstünken, bir de nefsin bekâsında bedene ihtiyaç söz konusu değil iken uhrevi 

hayatta bedenle beraber olma neden söz konusu olmaktadır? Filozof dünyevi bedene veya ona 

benzer bir bedene dönüşü kesinlikle kabul etmezken, şeriat bir bedensel dirilmeyi haber 

verdiği için semâvî bir bedende dirilmeyi kabul etmekte; ama şeriatın sözünü etmediği 

mufârık akıllarla semâvî beden arasındaki ilişkileri çözmek konusunda kararsız kalmaktadır. 

Burada müşkil olan, mufârık akıllar, dünyadan arınmış ve olgunlaşmış olarak gelen bir nefsi 

                                                             
1181 İbn Sînâ, a.g.e., s. 200-202 (soru 602). 
1182 İbn Sînâ, a.g.e., s. 216-217. 
1183 İbn Sînâ, a.g.e., s. 318-320. 
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yetkinleştirecekken bir daha semâvî bir bedene neden ihtiyaç duyulacağıdır. İbn Sînâ, işin bu 

kısmının aklın dünyevi sınırlılıkları nedeniyle müphem kaldığını dile getirmektedir. Bunun 

dışında haşrin cismânî olup olmayacağıyla ilgili bir tereddüt söz konusu değildir ve filozofun 

son yorumuna göre, insanlar uhrevi hayatta bedenli bir dirilme yaşayacaklardır. 

İbn Sînâ’nın meâd konusunda hem Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât ve Kitâbü’t-

Ta’lîkât’ta, hem de el-Mübâhasât’ta hala şeriatın haber verdikleriyle bilinebilen ve akıl ile 

kıyas yoluyla bilinebilen ayrımına sadık kaldığını, dolayısıyla filozofun bu konudaki temel 

tavrının Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II ve Kitâbü’n-Necât’ta ortaya konulmuş olduğunu tespit 

etmek gerekmektedir.1184 Filozofun meâd görüşünü anlamamızı temin eden en temel nokta 

burasıdır. İbn Sînâ’nın Kitâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât, Kitâbü’t-Ta’lîkât ve el-Mübâhasât’ta 

meâd konusunda yapmaya çalıştığı şey, şeriatın haber verdiğinin dışında kalan keyfiyetle 

ilgili akıl ve kıyas yoluyla bilinebilecekleri soruşturmaktan ibarettir. Filozof, değerli bilgi 

muhtevalarını temelde akledilirler ve duyulurlar (ma’kûlât ve mahsûsât) olarak ikiye 

ayırmakla beraber,1185 meâd konusundan anlaşılabildiğine göre gaybî konularda bir de şeriatın 

haberlerinin temin ettiği bilgiden söz etmektedir. O halde dini bilgi ile akli bilgi olarak, 

şeriattan gelenlerle akıl yoluyla bilinenleri birbirinden ayıran Gazzâlî’den önce İbn Sînâ da 

benzer bir ayrımda bulunmaktadır. Bu bağlamda filozof, şeriattan gelenlere itibar eden bir 

felsefeye sahip olup, özel olarak meâd konusunda şer’î haberlere göre tefekkürde 

bulunmaktadır. Tahlil kapsamımızı değiştirmeksizin bir işarette bulunmak gerekirse, Gazzâlî 

öncesi İslâm kelamında ruhun müstakil varlığı kabul edilmezken, Gazzâlî’den itibaren 

bedenle beraber varolan nefsin insanın asıl ve kalıcı zâtı olduğu fikri kabul görmekte 

olduğuna göre, İbn Sînâ’nın meâd görüşü farklı açılardan tahlil etmek durumunda 

kalmaktadır. Son durumda filozof, daha önce el-Adhaviyye’de tevil edilmelerini salık verdiği 

nass muhtevasını olduğu gibi zahir manalarıyla kabul etmekte, bu arada bunun nübüvvetin 

verdiği haber dışında bilinemeyeceğini teslim etmekte ve ayrıca şeriattan gelenin doğurduğu 

akli müşkillerin de akılla çözümlenmesi gerektiğini belirten bir görüşü tercih etmektedir. 

Böylece İbn Sînâ’nın felsefi meâd görüşünün, İslâm’ın temel kaynaklarının haber verdikleri 

bağlamında ne mana tazammunları itibariyle ne de herhangi bir seviyeye matuf bir söylem 

                                                             
1184 Bkz. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 169-170; a.mlf., Kitâbü’n-Necât, c. 2, s. 151-152. 
1185 İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik II, s. 55-56. Filozofun “… Duyulurdan akledilire ilk geçişlerinde karışıklığa 
düştüler…” şeklindeki bir değerlendirmesinden hangi tür bilgiye daha değerli bir konum atfettiği 
anlaşılmaktadır. Bkz. a.mlf., a.g.e., s. 56. 
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dilinden söz edilerek şeriatın paranteze alınması tavrı itibariyle, itikadi herhangi bir aykırılığa 

sahip olmadığı anlaşılmaktadır. 

İbn Sînâ’nın meâd anlayışı, burada aktarılan veya zikredilen farklı felsefi meâd 

değinilerinden hareketle değişik açılardan anlamlandırılabilir gibi görünmektedir. Fakat esas 

gaye bütün sistemini tutarlı bir şekilde anlamlandırabilmek olunca, İbn Sînâ’nın meâd 

görüşünü birbirinden çok farklı şekillerde yorumlamak daha az mümkün görünmektedir. 

Burada bizi ilgilendiren iki nokta bulunmaktadır: Birincisi, İbn Sînâ’daki meâdın Tehâfütü’l-

Felâsife’deki yirminci meseleye göre durumudur, ikincisi ise felsefi bir anlamlandırma içeriği 

bakımından filozofun bu meâd anlayışının İslâm’a göreli durumudur. Yani İbn Sînâ, bedenli 

dirilme konusunda gerçekten keskin bir reddetme tavrına sahip midir? Bu birinci noktanın 

akla getirdiği bir sorudur. İkincisi ise, İbn Sînâ’nın meâd tahlilleri, içindeki farklılaşmalar da 

gözetildiğinde İslâm’ın yukarıya alıntılanan Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini kesinkes 

olumsuzlamakta mıdır? Filozofun farklı eserlerinden yapılan yoğun alıntılar ve aktarımlarla 

bizim yaptığımız değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda bu iki soruya da olumsuz 

cevap vermek mümkün görünmektedir. Yani İbn Sînâ, ne Tehâfüt’ün yirminci meselesinde 

iddia edildiği gibi nihai kertede İslâmî meâd anlayışını göz ardı etmektedir, ne de Kur’ân-ı 

Kerîm âyetlerinin mana tazammunlarını görmezden gelmektedir. Burada Ehlisünnet 

bilginlerinden bir tanesinin, İmam Rabbânî’nin meâda dair bir müşkilde ortaya koyduğu 

kişisel bir yorum tasarrufuna yer verilerek İbn Sînâ’nın durumunun daha iyi anlaşılabilmesine 

olanak sağlanabilir. Bu bilgin, kendilerine İslâm daveti ulaşmamış, Müslümanlığın 

doğrularından habersiz bir şekilde inanmadan ölmüş insanların âhirette âkibetlerinin ne 

olacağı ve bu insanların daha ergin olamadan ölmüş çocuklarının âhiretteki durumları 

konusunda ilginç bir görüşe sahiptir. Bilindiği gibi İslâm’ın temel kaynakları doğrultusunda 

varılan ve daha çok tercih edilen kanıya göre, ölümden sonra hesaba çekilmek üzere âhirette 

dirilen hiçbir insan kendisi için bir son olması anlamında ölmeyecek veya toprak 

olmayacaktır.1186 Şu iki âyet meâli göz önünde bulundurulduğunda bu durum en azından 

dolaylı olarak anlaşılabilir gibi görünmektedir: “Biz, bir elçi göndermedikçe [hiçbir kimseye] 

azap etmeyiz”1187 ve “Sizi, yakında gelecek azap konusunda uyardık. O gün, kişi elleriyle 

meydana getirdiklerine bakar; gerçeği örtenler de, keşke toprak olsaydım; der.”1188 Fakat 

                                                             
1186 Bkz. Gölcük, Toprak, Kelam, s. 471-481, özellikle s. 480; ayrıca yaygın bir erişim için bkz. 
http://www.cennetyolu.biz/forum/showthread.php?t=16050 (erişim tarihi, 09.05.2011) 
1187 Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ sûresi, 17/15. 
1188 Kur’ân-ı Kerîm, Amme sûresi, 78/40. 
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İmam Rabbânî, Mektûbât adlı eserinde, fetret ehli olarak kavranılan, kendisine İslâm daveti 

ulaşmamış inanmayan insanların ve onların çocuklarının inanmıyorken öldükleri takdirde, 

İmâm Ebü’l-Hasen el-Eş’arî’nin söylediği gibi cennete gireceklerinin değil, kendisine ilham 

edildiğine göre, hesaba çekilmenin ardından yok olmalarının daha makul ve İslâm’a uygun 

olduğunu öne sürmektedir.1189 İmam Rabbânî’nin bu yorumu, bu bölümün başında konuya 

dair değerlendirmeleri alıntılanan Ebû Nasr Fârâbî’nin, halkı cahil toplumun uhrevi 

durumuyla ilgili yorumlarını anımsatmaktadır. Çünkü Fârâbî’ye göre bu insanların ruhları yok 

olacaktır.1190 Şimdi gerek Fârâbî’ye göre gerekse İmam Rabbânî’ye göre cahil veya bir 

anlamda İslâm davetinin ulaşmadığı bilgisiz insan ruhları için yok oluş kaçınılmazken, bu 

yaklaşımı evrene yayılmış iyiliğe aykırı bularak reddeden İbn Sînâ’nın1191 meâd görüşünün, 

bu ikisinden daha az İslâm’a uygun olduğu öne sürülebilir mi? Anlaşılabildiğine göre İslâm’ın 

kutsal metinsel içeriklerinde doğrudan haber verilmeyen noktalarda akılla bir takım 

yorumlarda bulunmak mümkün görünmektedir. Çünkü İmam Rabbânî’nin düşünsel 

tasarrufunu ancak böyle yorumlayabiliriz. Bu tutum da İbn Sînâ’nın, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik 

II ve Kitâbü’n-Necât’ta meâda özel bir tespitle önerip de, kısmen İşaretler ve Tembihler ile 

Kitâbü’t-Ta’lîkât’ta; ama daha kusursuz olarak el-Mübâhasât’ta uyguladığı şeriattan gelenin 

tasdiki, bunun dışında akledilebilir olanların soruşturulması tavrının bir diğer biçimi değil 

midir? Bize göre İbn Sînâ’daki meâdı bu çerçevede anlamlandırmak gerekmektedir. Buna 

göre de İbn Sînâ’nın meâd görüşünde, bedenli dirilmenin reddedilmediği ve aksine kabul 

edildiği, yalnız bu bedenli dirilmenin bu dünyadaki bedenlerle gerçekleşmesine karşı 

çıkıldığı, göksel bir beden gibi meâda uygun koşullarda var edilmiş bedenlerde dirilme 

görüşüne eğilimli olunduğu belirtilmelidir. Neticede Gazzâlî’nin Tehâfüt’ün yirminci 

meselesinde iddia ettiğinin aksine İbn Sînâ, bedenli dirilmeye karşı değildir ve anlaşılabildiği 

kadarıyla filozofun meâd anlayışı İslâm’a aykırı değildir.  

4. Cismânî Haşir Meselesiyle İlgili Tahlil ve Değerlendirilme 

Artık bu başlık altında Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserinin yirminci 

meselesinde tartışılan bedenli dirilme meselesini, İslâm filozofları adına, özellikle İbn Sînâ 

adına aktarılarak tartışılan ve eleştirilen görüşler bakımından değerlendirmek uygun 

                                                             
1189 Bkz. İmâm Rabbânî, Müjdeci Mektublar Tercümesi; çeviren: Müstekîmzâde Süleyman Sa’deddîn, İstanbul: 
Hakikat Yayınevi, 25. Baskı,  2002, 259. Mektup. Alternatif bir çeviri için bkz. İmam Rabbânî, Mektubât (Yeni 
Çeviri); çeviren: M. Metin Zirek, İstanbul: Yenişafak Kültür Armağanı, 2006, 259. Mektup, s. 433. 
1190 Bkz. Fârâbî, Kitâbü Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâdila, s. 142-143. 
1191 Bkz. İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-Meâd, s. 114-115; a.mlf., el-Adhaviyye fî’l-Meâd, s. 130-131, 154. 
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görünmektedir. Bedenli dirilme (cismânî haşir) tartışmasına dair Tehâfütü’l-Felâsife’deki 

pasajlarla Fârâbî ve özellikle İbn Sînâ’nın metinlerindeki muhtevalar uzun uzadıya tahlil 

edildiğine ve metinsel içerikler bakımından gerekli karşılaştırmalar yapıldığına göre bundan 

sonra söz konusu tartışmaya ilişkin olmak üzere kısa bir değerlendirme yapmak en uygun 

olanıdır. Nitekim yukarıda metinsel karşılaştırmalar bağlamında Tehâfüt’ün bedenli dirilme 

tartışmasıyla doğrudan ilgili olan on sekizinci ve on dokuzuncu meselelerinin içerikleri de 

ihmal edilmeyerek, tartışmanın tarafları açısından olabildiğince kapsamlı bir incelemeye 

girişilmişti. Bütün bunların ardından artık tartışma hakkında bir değerlendirme yapmak 

gerekmektedir. 

Gazzâlî, yirminci meselede felâsifenin, İslâm’ın kati ve açık bir emri olan bedenli 

dirilmeyi inkâra giriştiklerini, oysa dinin hem ruhun bağımsız varlığı konusunda, hem de bu 

ruhun âhirette bedenle birleşerek dirileceği konusunda gayet anlaşılabilir bir meâd içeriği 

ortaya koyduğunu, ayrıca bizim aklımızla anlayamadığımız bir takım ayrıntıların varlığı 

teslim edilmek kaydıyla bu durumun akıl için kabul edilmesi, reddedilmesine göre daha 

makul bir durum olduğunu öne sürmüştü. Tehâfüt yazarı, bu iddiasını daha meşru kılmak için 

de önceki iki meselede, on sekiz ve on dokuzuncu meselelerde, ruhun bağımsız ve ölümsüz 

bir varlık olduğu gerçeğini ispat konusunda filozofların aciz kaldıklarını ispat etmeye 

çalışmıştı. Yukarıda açıkça görüldüğü gibi Gazzâlî, bedenli dirilmenin inkârı bağlamında 

sadece İbn Sînâ’yı baz almış ve bu filozofun da diğer eserlerindeki meâd içeriklerini hiçbir 

şekilde sorunlaştırmayarak onun el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı eserinde yer alan ve ruhsal 

meâdı savunan ilgili pasajları esas kabul etmiştir. Son başlık içerisinde meâda ilişkin görüşleri 

çözümlenen İbn Sînâ’nın, el-Adhaviyye fî’l-Meâd adlı metninde savunduğu dirilme veya 

uhrevi karşılıklandırılma düşüncesini aslında bir takım toplumsal nedenlerle ve felsefi 

serüveninin henüz erken dönemlerinde sahiplendiği; fakat sonraki dönem eserlerinde bedenli 

dirilmeyi veya İslâm’ın kutsal metinsel içeriklerinin haber verdiği bir meâd biçimini kabul 

ederek, bu İslâmî meâdın haber verilmeyen ayrıntılarında akıl ve kıyasa başvurarak bir takım 

farklı tahliller ortaya koyduğu gösterilmiştir. Öte yandan ruhun müstakil varlığı ve 

ölümsüzlüğü konularında Gazzâlî öncesi İslâm kelamında bir görüş birliğinin bulunmadığı, 

hatta ruhun varlığının olumsuzlanması anlamında bir görüş birliğinin bulunduğu daha önce 

gösterilmişti. Oysa Gazzâlî, on sekiz, on dokuz ve nihayet özellikle yirminci meselede, 

felâsifenin ruh konusunda acziyetlerinin bulunduğunu iddia ederek, Müslümanların ruhun 

müstakil varlığı ve ölümsüzlüğünü dini nasslardan çıkardıklarını, bu konuda bir görüş 
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birliğinin bulunduğunu öne sürmüştü. Öncelikle felâsifeden sadece İbn Sînâ’nın meâd 

görüşünün baz alınması, ikinci olarak İbn Sînâ metinlerinden sadece el-Adhaviyye fî’l-

Meâd’ın esas alınması, sonra kelamcıların ve belki de aslında Gazzâlî’nin ruhun müstakil 

varlığını ve ölümsüzlüğünü filozoflardan öğrenerek savundukları gerçeği, Gazzâlî’nin bedenli 

dirilme tartışmasında ortaya koyduğu içerikleri tartışmalı kılmaktadır. Buna bir de yirminci 

mesele içerisinde el-Adhaviyye’deki felsefi meâda el-Mübâhasât’taki felsefi meâdla cevap 

üretildiği gerçeği eklendiğinde bu tartışma daha anlamlı bir hale gelecektir. Nitekim Gazzâlî, 

ruhların bedenlerine iadesinde, başka türlü bir yetenek gerektiren bir bedenle de bunun 

mümkün olabileceğini öne sürmüştü ve bu çözüm, İbn Sînâ’nın el-Mübâhasât’ta önerdiği bir 

çözümdü. Bütün bunlar Gazzâlî’nin yirminci meselede ortaya koyduğu bedenli dirilme 

tartışmasında muarızları adına yeterli bir temsilde bulunamadığını, ayrıca kelamcılar adına 

öne sürdüğü gerekçelerde de İbn Sînâ felsefesinden faydalandığını ve bu faydalanmayı 

gizlediğini göstermektedir. Birinci meselede ve on üçüncü meselede anlamsal dönüştürme 

olarak kendini gösteren hâdise burada daha belirgin bir biçimde kendini belli etmektedir. 

Buna göre Gazzâlî, İbn Sînâ’yı eleştirmekte gayet haklı olarak görülebileceği bir metinsel 

muhteva meydana getirmiş bulunmakta; fakat burada ortaya konulan kelamcı dizgeyle felsefi 

dizge olabildiğince kurgu ürünü olarak görünmektedir. Böylece tartışmanın Tehâfüt’ün 

yirminci meselesine göreli olarak anlamlandırılmasının bir takım yanlış kavrayışlara yol 

açabileceği ortaya çıkmaktadır. 

Bu arada kısaca bir noktaya temas etmekte fayda vardır. İslâmî nasslarda haber verilen 

bedenli dirilme görüşünün tahlili sırasında hem Gazzâlî hem de İbn Sînâ, meselenin spekülatif 

veçhelerini müzakere ederken, geçmişte varit olan hâdiselerden haşri andıran bir misal olan 

Hz. İsa’nın ölüleri diriltme mucizesine herhangi bir tarzda işarette bulunmamışlardır. Oysa bu 

mucize yirminci meselenin sorun bağlamıyla ilgilidir. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm, Hz. İsa’nın 

ölüleri diriltme vasfından açıkça söz etmekte ve âyetlerin mana tazammunundan bu dirilme 

hâdisesinde cesetli bir dirilmenin varit olduğu anlaşılmaktadır.1192 Yirminci meselenin 

muhtevasında bu mucizeye herhangi bir işarette bulunulmamış olması kayda değerdir. İki 

taraf cihetinden bakıldığında böyle bir temasın eksikliği ancak tartışmanın spekülatif nitelikli 

olmasıyla izah edilebilir. Haşrin mevcudiyeti ve bu mevcduiyetin keyfiyeti tamamen dini 

olarak tartışılmış olsaydı Hz. İsa’nın ölüleri diriltme mucizesine de yer verilmiş olması 

gerekecekti.  

                                                             
1192 Kur’ân-ı Kerîm’den örnek âyetler için bkz. Âl-i İmrân suresi, 3/49 ve Mâide suresi, 5/110. 
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Neticede belirtmek gerekir ki, bedenli dirilme meselesinde kurgulanan taraflar 

açısından, yani kelamcılar ve felâsife açısından, gerçekte olana tekabül eden bir görüş 

temsilinin sergilendiğini öne sürebilmek güç görünmektedir. Gazzâlî’nin yirminci meselede 

iddia ettiği üzere ruhun müstakil varlığının ve ölümsüzlüğünün dinden öğrenilmesi gibi bir 

vakıa gerçeğe yakın görünmemektedir. Öte yandan İslâm filozoflarının veya özellikle İbn 

Sînâ’nın İslâmî bedenli dirilmeyi reddederek kati bir surette ruhsal meâdı savunduğunu iddia 

etmek kolay değildir. Bu bakımdan yirminci meseleyi değerlendirirken Gazzâlî’nin, 

Tehâfüt’ün birinci meselesinde söylediği noktayı, yani bu kitapta filozofların görüşlerinin 

çürütülmesi hedefini1193 daima göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Nihai olarak bir 

karara varmanın mümkün olmadığı konularda da Gazzâlî’nin en fazla eleştirebileceği 

görüşleri seçerek yirminci meseleye almış bulunması, bu düşünürün felsefi konumlanmadan 

duyduğu rahatsızlıkla açıklanabilir gibi görünmektedir. Nitekim bu konuya birinci bölümde 

özel bir yer ayrılmıştı.1194 Bu durumda belirtmek gerekir ki, özellikle İbn Sînâ’nın meâd 

anlayışı açısından durum, yirminci meselede iddia edilen ve işlenilen içerikten farklıdır. 

Yukarıdaki incelememizin de ortaya koyduğu gibi İbn Sînâ’daki meâdın İslâmî meâdı açıkça 

inkâr ettiğine, bu kapsamda bedenli dirilmeyi açıkça karşısına alarak reddettiğine ilişkin bir 

karine bulabilmek oldukça güç görünmektedir. Böylece geriye yirminci meselede yer verilen 

felsefi konumlanmanın kurgulanmış ve yeniden oluşturulmuş; fakat gerçeklikle çok fazla bir 

yakınlığı bulunmayan bir yapı arz ettiğini tekrar etmek kalmaktadır. Genel olarak İslâm 

filozoflarının, Tehâfütü’l-Felâsife’de ve bu meselede özellikle hedef alındığı için de İbn 

Sînâ’nın, bedenli dirilmeyi inkâr ettikleri söylenemez. Dolayısıyla ne bu meseledeki iddiaların 

ne de bu meseleye ilişkin Tehâfüt’ün sonunda bulunan tekfir ithamının gerçekte herhangi bir 

karşılığının bulunmadığını kabul etmek gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1193 Bkz. Gazzâlî, FT (TF), s. 46-47. 
1194 Bu çalışma içinde bkz. s. 58 vd. 
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SONUÇ 

Çalışmamızın bulgularına yer verirken daha önce belirlediğimiz temel araştırma 

problemlerini göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Buna göre ilk araştırma 

problemimiz, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’yi telif ederken kullandığı felsefi kaynakçaya 

ilişkindir. İkincisi, söz konusu eserde yer alan “üç mesele” içerisinde aktarılan ve eleştirilen 

felsefi görüşlerin temsili sorununa dairdir; üçüncüsü, Gazzâlî’nin “üç mesele” içerisinde 

tartıştığı felsefi görüşlerin ait oldukları kaynaklardaki asli görünümü; dördüncüsü, İbn 

Sînâ’nın “üç mesele”ye dair kendi görüşleridir. Beşincisi ise, Gazzâlî’nin önce “üç 

mesele”nin her biri içerisinde, sonra Tehâfütü’l-Felâsife’nin sonunda yaptığı değerlendirmeler 

ile felâsifenin kendi görüşleri arasındaki mesafenin ne olduğudur. Söz konusu mesafenin 

tespiti için gereken tahlil ve değerlendirmeler, ilgili herbir bölümün sonunda yapılmıştır.  

İlk araştırma problemimizle ilgili olarak önceden belirtmek gerekir ki, Gazzâlî, 

Tehâfütü’l-Felâsife’yi telif etmeden önce kendi döneminde Arapça çevirileri bulunan bir 

takım eski Yunan metinleriyle iki İslâm filozofunun eserlerini okumuştur. Düşünür, Eflatun, 

Aristoteles, Galen, Proclus Diadochus ve Yahya en-Nahvî’ye ait metinleri incelemiş ve 

Aristoteles’in kitaplarının Arapça çevirilerinde bir takım müşkillerin bulunduğunu, söz 

konusu müşkillerin felsefeciler arasında çeşitli görüş farklılıklarına neden olduğunu 

görmüştür. Görünür gayesi Aristoteles felsefesinin tenakuz ve kusurlarını ortaya koymak olan 

Gazzâlî, İlk Muallim’in Arapçadaki en iyi şarihleri ve takipçileri saydığı Ebû Nasr el-Fârâbî 

ve İbn Sînâ’nın eserlerini baz alarak, söz konusu iki İslâm filozofunun görüşlerindeki 

tutarsızlık ve eksiklikleri gösterdiği takdirde bu gayesine daha rahat erişebileceğini 

düşünmektedir. Bu nedenle Tehâfüt müellifi, Eflatun ve Galen’in eserlerine nispetle Fârâbî ve 

İbn Sînâ’nın eserlerini daha titizlikle incelemiştir. Gazzâlî, hocası İmâmü’l-Haremeyn el-

Cüveynî başta olmak üzere dönemin dinde, felsefede ve bilimde otoriteleşmiş tüm bilgi 

insanlarının İbn Sînâ felsefesini kayda değer bulması dolayısıyla bu filozofun kitaplarını ve 

felsefi sistemini Tehâfütü’l-Felâsife’nin esas meselesi haline getirmiştir. Gazzâlî söz konusu 

eserinde yer alan yirmi meselenin tamamında İbn Sînâ’nın eserlerine ve felsefi sistemine 

dayanmakta, onun görüşlerindeki tenakuz ve kusurları göstermeye çabalamaktadır. 

Düşünürümüz, İbn Sînâ sistemini yorumlar ve eleştirirken Eş’arî kelamına bağlılığını 

sürdürmekte, özel olarak Cüveynî’nin eserlerine müracaat etmektedir. Gazzâlî’den önce 

Cüveynî de âlemin kıdemi meselesinde felâsifeyi eleştirmiştir. Gazzâlî hem hocasının kelami 

görüşlerini hem de hocasının dayandığı bir kaynak olan Yahya en-Nahvî’nin âlemin kıdemi 
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tenkitlerini birinci meselede İbn Sînâ felsefesine karşı kullanmaktadır. Ayrıca düşünürümüz, 

ilm-i İlâhî ve haşr-i cimânî meselelerinde de Cüveynî’nin kelami görüşlerinden 

faydalanmaktadır. Daha yüzeysel olarak önce çalışmamızın ilk bölümünde, sonra detaylı 

olarak “üç mesele”nin tahlil edildiği sonraki her bir bölüm içerisinde bunları ortaya koymuş 

bulunuyoruz. 

Tehâfütü’l-Felâsife içerisinde ve özel olarak “üç mesele”nin muhtevasında dikkat 

çeken bir husus, İbn Sînâ’nın diğer filozoflarla görüş ayrılığına düştüğü bazı yerlere işaret 

edilmesidir. Bunun en somut örneği ilm-i İlâhî meselesidir. Gazzâlî, ilm-i İlâhî kapsamında 

olan on birinci meselede İbn Sînâ’nın kendi yorumunda diğer filozoflardan ayrıldığını açıkça 

belirtmektedir. Gazzâlî’nin filozoflar içerisindeki görüş ayrılıklarının farkında olması, sadece 

İbn Sînâ’nın eserlerini okumakla yetinmediğinin ve İbn Sînâ’yı merkeze yerleştirmesi de esas 

muarızın söz konusu filozof olduğunun en önemli kanıtıdır. Aynı zamanda düşünürümüz, 

yaptığı tahlillerde ve ürettiği eleştirilerde İbn Sînâ’nın eserlerinde yer alan tahlillerden de 

faydalanmaktadır. Filozofun eserleriyle Gazzâlî’nin çalışması arasındaki ifade yakınlıklarını 

bazı örneklerle göstermeye çalıştık. Son durum, Tehâfüt müellifinin İbn Sînâ’nın eserlerini ne 

denli büyük bir titizlikle okumuş olduğuna işaret etmektedir. 

Burada önemli bir sorun, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife tarzındaki bir metni neden 

kaleme aldığı ve müellifin genel düşüncesine göre söz konusu eserin nerede durduğudur. 

Çalışmamızın ilk bölümünde bunu etraflıca tahlil etmiş bulunuyoruz. Tehâfütü’l-Felâsife, 

yazıldığı on birinci yüzyılın dini ve siyasi şartlarını doğrudan muhtevasında barındıran bir 

metindir. Gazzâlî’nin yaşadığı dönemde Büyük Selçuklular Devleti ve Bağdat Abbasi halifesi, 

Ehlisünnet İslâm’ının önemli bir siyasi ve dini düşmanı olan Bâtınîler ile çatışma ve 

mücadelele halindedir. Büyük Selçukluların başveziri Nizâmülmülk, mevzubahis olan 

mücadeleyi daha başarılı yürütebilmek için kendi adıyla anılan Nizâmiye medreselerini 

kurmuş ve buralarda Eş’arî-Şâfîi anlayışına uygun fıkhi bir eğitim-öğretim faaliyetine 

başlanmıştır. Gazzâlî, Nizâmülmülk ile yaptığı görüşmelerden sonra Bağdat Nizâmiyesi’nin 

başına getirilmiştir. Söz konusu düşünürün yaptığı tetkikler, Bâtınîlerin felsefeden 

faydalandıklarını ortaya koymuştur. Tehâfüt müellifi, İhvân-ı Safâ risalelerini okumuş, 

Bâtınîlerle söz konusu risaleler arasındaki münasebetleri çözmüş ve bazı meselelerde 

filozoflarla Bâtıniyye’nin müşterek yorumlara sahip olduklarını fark etmiştir. Ehlisünnet 

müntesiplerinin müşterek düşmanı Bâtınîler ile yapılacak bir mücadelede felâsifeye de bir 

eleştirinin yöneltilmesi gerekmektedir. Bu gerekçenin yanı sıra Gazzâlî, hocası Cüveynî gibi 
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İbn Sînâ’nın bilimsel kanıtlama (burhân) teorisinin elde ettiği başarıdan rahatsızdır; çünkü 

yeni durumda İslâm Ehlisünnet din bilginlerinin (ulemâ) toplumsal otoriteryenliği de 

zayıflamıştır. Söz konusu başarı, İslâm kelamcılarıyla filozoflar arasındaki mesleki 

çatışmaların mevcudiyetini artırmıştır. Gazzâlî’nin kariyer yapma arzusu ve daha güçlü 

görünenin toplumda etkinlik kazanabileceği düşüncesi de bunlara eklenince ortaya bir Tehâfüt 

projesi çıkmıştır. Bu açıdan Tehâfüt projesinin güncel bir deyimle, sosyal-fikri bir 

mühendislik projesi olduğu söylenebilir. Fakat On birinci yüzyıl İslâm toplumu özelinde söz 

konusu projenin amacı, Müslümanların dini, fikri ve siyasi olarak Bâtınî hareketin menfi 

tesirlerinden arındırılması ve merkezi İslâmî düşüncenin devamının temin edilmesidir. 

Tehâfütü’l-Felâsife, Gazzâlî’nin diğer eserleriyle kıyaslandığında hem düşünsel olarak 

hem de muhteva olarak onlardan ayrışmaktadır. Gazzâlî, söz konusu eserinde aslında kabul 

ettiği bazı felsefi görüşleri de eleştirmekte ve başka kitaplarında doğru olmadığını belirttiği 

bir metodolojiyi benimsemektedir. Başka çalışmalarında İbn Sînâ’ya ait birçok mantıki, 

psikolojik, kozmolojik ve metafiziksel görüşü benimseyen Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’de 

bunları eleştirmekte ve reddetmektedir. Bu durum, Gazzâlî düşüncesi ile Tehâfütü’l-

Felâsife’nin ayrı değerlendirilmelerini gerektirmekte ve söz konusu eserin muhtevasından 

müellifin düşüncesine ulaşılamayacağını göstermektedir. Gazzâlî, İbn Sînâ’nın görüşlerini 

yorumlar ve eleştirirken delillerin denkliği (tekâfüü’l-edille) ilkesinden yararlanmaktadır. 

Düşünürümüz, başka eserlerinde söz konusu ilkenin, Bâtınîlerin başvurduğu sofistik bir yol 

olduğunu söylediği halde, İslâm kelamcılarının görüşlerinin de en az filozoflarınki kadar akla 

uygun olduğunu göstermek için delillerin denkliğinden istifade etmektedir. Böylece akla 

uygun ve kesin bağlayıcı kanıtlarla desteklenmiş felsefi görüşlerin bir takım akli açmazlarla 

malul olduklarını göstermiş olacağını düşünmektedir. Şu halde Tehâfütü’l-Felâsife bir projeye 

uygun olarak telif edilmiş bir metindir ve ondan hareket ederek Gazzâlî’nin düşüncesi 

temellendirilemez.   

Çalışmamızdaki ikinci temel araştırma problemi, Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserin 

tartışma bağlamının temelini teşkil eden “üç mesele”de aktarılan ve sorunlaştırılan felsefi 

görüşlerin temsili yeterliliğidir. Bu araştırma problemi ile biz, Gazzâlî’nin, önce “üç mesele” 

içerisinde aktararak tartışmaya açtığı, daha sonra Tehâfütü’l-Felâsife’nin sonunda küfür 

ehlinden sayılmalarına hükmettiği felsefi görüşlerin alındıkları metinsel içerikleri, “üç 

mesele”nin içeriğiyle karşılaştırarak bir değerlendirmede bulunmayı hedefledik ve 

çalışmamızın ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümleri söz konusu hedefimize matuf olmak 
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üzere, âlemin kıdemi (yaratılmamış âlemin başlangıçsızlığı), Tanrı’nın bilgisi (Allah’ın 

küllileri bilip cüz’îleri bilememesi) ve cismânî haşir (bedenli dirilme) tartışmalarının 

bulunduğu, sırasıyla birinci, on üçüncü ve yirminci meselelerin ayrıntılı bir biçimde 

incelenmesine hasredildi. Bu bölümler içerisinde meselelerin muhtevaları, felsefi görüşlerin 

alıntılandıkları metinsel içeriklerle birlikte aktarılarak titizlikle çözümlendi ve böylece 

Gazzâlî’nin “üç mesele” içerisindeki aktarımları, yorumlamaları ve değerlendirmeleri, ayrıca 

felsefi görüşlerin asılları açıkça ortaya konularak, Tehâfütü’l-Felâsife’deki felsefi görünümün 

ne denli doğru ve geçerli olabileceği soruşturuldu. Bir anlamda bu araştırma problemimiz ve 

son üç bölüm içerisinde tartıştıklarımız, Tehâfütü’l-Felâsife’deki aktarımlara dayanarak 

Gazzâlî ile İslâm filozofları arasındaki görüş ayrılıklarını incelemeye ve bu konuda bir 

değerlendirme yapmaya girişen araştırmaların güvenilirliklerini de soruşturma imkânı vermiş 

oldu. Âlemin kıdemi, Tanrı’nın bilgisi ve cismânî haşir tartışmalarında Gazzâlî’nin, 

eleştireceği felsefi görüşleri, daha yoğunlukla İbn Sînâ’nın görüşlerini, eleştirmekte ve 

olumsuz yönde değerlendirmede bulunmakta haklı olabileceği bir biçime dönüştürerek “üç 

mesele”nin içeriğine dâhil ettiğini, biz ilgili üç bölümümüzde kesin delilleriyle birlikte ortaya 

koyduk. Bu meyanda Gazzâlî, birinci meselede yaratmanın varoluşsal akışını akli bir zeminde 

anlamlandırmaya çalışan, geriye dönük başlangıçsız yaratma görüşü olarak İbn Sînâ’nın 

görüşünü, âlemin yaratılmamışlığını veya yaratılmamış âlemin başlangıçsızlığını kanıtlamaya 

çalışıyor şeklinde sunmuş ve tartışmıştır. Tehâfütü’l-Felâsife yazarı, on üçüncü meselede, 

yani Tanrı’nın bilgisi meselesinde, Tanrı’nın sonradan olanları nasıl bildiğini akli bir zeminde 

izah etmeye çalışan İbn Sînâ’nın görüşünü, yaratıcının sonradan olan zamansal içerikleri 

hiçbir şekilde bilemediğini öne süren felsefi bir yaklaşım olarak sunmuş ve eleştirmiştir. On 

üçüncü meselede farklı olan bir nokta, İbn Sînâ’nın görüşünün doğrudan aktarımlar düzeyinde 

bir müdahaleyle değil, anlamsal tazammunlara müdahale yoluyla Gazzâlî’nin haklı 

çıkabileceği bir işleyişe kavuşturulmuş olmasıdır. Oysa âlemin kıdemi olarak andığımız 

birinci meselede yazar, farklı bağlamlardaki felsefi işleyişleri, bambaşka ve filozofta olmayan 

bir iddianın başlığı altında aktararak tartışmıştır. İki mesele arasındaki bu farklılığın iki 

nedeni bulunmaktadır. Birincisi, âlemin kıdemi tartışmasının sonraki bütün tartışmaların 

referansta bulunduğu bir tartışma olmasıdır. İkincisi ise, İbn Sînâ’nın âlemin kıdemine raci 

görüşüne göre filozofun ilm-i ilâhî görüşünün tartışmaya daha fazla açık kusurlara sahip 

bulunmasıdır. Cismânî haşir ile ilgili yirminci meselede düşünür, İbn Sînâ’ya ait farklı 

görüşler içerisinden, filozof tarafından sahiplenilmesi daha az muhtemel olan bir görüşü almış 
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ve bunu, bir takım olumsuz anlamsal yüklemelerle aktararak işlemiştir. Çünkü son bölümde 

dikkatli bir biçimde ortaya koyduğumuz üzere, İbn Sînâ, bedenli dirilme konusunda iki farklı 

tavra sahiptir ve hem sadece bir eserindeki değininin bunu sağlıyor oluşu, hem de bu 

eserindeki işleyişin belirli bir toplumsal bağlamı ve filozofun erken dönemini ilgilendiriyor 

oluşu nedeniyle bedenli dirilmeyi reddeden felsefi görüşün tek başına aktarılması ve 

tartışılması doğru değildir. Böylece biz, “üç mesele”de yer alan felsefi temsilin hem buraya 

alınan görüşlerin asılları bakımından, hem de söz konusu görüşlerin sahiplenilme durumları 

bakımından tartışmaya açık olup, araştırmacıda yeterli bir güven meydana getirmediğini 

ortaya koymuş olduk. Gazzâlî’nin neden böyle bir tasarrufta bulunduğu beşinci araştırma 

problemimizi ilgilendirdiği için bunu daha ileriye bırakarak –haddizatında ilk araştırma 

problemimizi değerlendirdiğimiz yukarıdaki paragraflarda buna biraz değindik- diyebiliriz ki, 

“üç mesele”de görüşleri tartışılan İbn Sînâ’nın görüşlerinin Tehâfütü’l-Felâsife’deki 

görünümüyle İbn Sînâ metinlerindeki asılları birbirinden oldukça farklıdır. Biz çalışmamız 

boyunca söz konusu farklılığı ifade etmek üzere ‘anlamsal dönüştürme’ nitelemesini tercih 

ettik ve bu konuyu polemiklerden uzak bir düzeyde işledik. Böylece çalışmamızın bir 

anlamda temel yoğunlaşma alanını meydana getiren ikinci araştırma problemimizle ilgili 

bulgumuz, Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife içerisinde bulunan “üç mesele”de felsefi 

aktarımlar ve tartışmalar bakımından asıllarına uygun bir felsefi temsili sağlamadığı 

yönündedir. 

Üçüncü araştırma problemimiz, Gazzâlî’nin “üç mesele”de tartışmaya açtığı ve 

olumsuzladığı felsefi görüşlerin -daha önce belirttiğimiz gibi bunlar yoğunlukla İbn Sînâ’nın 

görüşleridir- alıntılandıkları metinlerdeki durumudur ve bu araştırma problemi bize, ilgili 

felsefi tutumların Tehâfütü’l-Felâsife’nin iddialarına göre nerede durduklarını anlama olanağı 

vermektedir. Çalışmamızın “üç mesele”nin içeriğinin metinler arası karşılaştırmalı analizine 

ayrılmış üç bölümü içerisinde bu konuyu açıklığa kavuşturmak üzere İbn Sînâ’nın görüşlerine 

herhangi bir tartışmaya girişmeksizin yer verdik ve bunları da çözümledik. Âlemin kıdemi 

meselesinde Tanrı’nın yaratma etkinliğini dört temel delille reddettiği öne sürülen İbn Sînâ 

felsefesinin, aslında zamanın içerisinde veya dışarısında bir şekilde başlangıcı varsayılmış bir 

yaratma görüşünü reddettiğini, ayrıca bu kelamcı görüşün yerine zihinsel ve mantıksal olarak 

geriye dönük varlıksal ve dolaylı yoldan zamansal başlangıcı tayin edilemeyecek bir yaratma 

görüşünü önerdiğini, söz konusu tartışmaların, filozofun metinlerinde, Mutezilî hudûs 

görüşüne ve özellikle ahvâl (hâller) yaklaşımına karşı olacak şekilde olgusallaştığını ikinci 
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bölümde ortaya koyduk. İbn Sînâ, Gazzâlî’nin aktardığı tarzda İlâhî yaratmayı inkâr etmeyip, 

bilakis Allah’ın yaratmasını kabul ederek, O’nun nasıl yarattığını izah etmeye çalışmaktadır. 

İbn Sînâ’nın kendi yaratma görüşüne göre âlemin yaratılmasında bir başlangıç 

bulunmamaktadır. Söz konusu görüş, hem âlemin yaratmasız bir öncesizliğe sahip olduğu 

görüşünden, hem de Tanrı’nın ertelenmiş bir yaratmayla âlemi yaratmış olduğu görüşünden 

farklıdır. Dolayısıyla Gazzâlî’nin birinci meselede İbn Sînâ adına aktardığı felsefi görüşler 

âlemin kıdemini savunmak amacında olmayıp, Tehâfüt müellifi burada filozofa ait olmayan 

hükümleri onun görüşlerine eklemektedir. İbn Sînâ’ya göre Tanrı’nın dışındaki her şey olarak 

âlem şüpheye yer bırakmayacak surette yaratılmıştır. Tanrı’nın bilgisi meselesinde Tanrı’nın 

her şeyi kuşatan bilgisini kabul eden bir görüşü reddettiği öne sürülen İbn Sînâ felsefesinin, 

esasında Yaratıcının her şeyi kuşatan bilgisi görüşünü kabul ettiğini; fakat söz konusu 

görüşün Mutezilî hâller yaklaşımında görüldüğü şekildeki bir açıklamasını reddettiğini, bunun 

yerine kendi sistemince daha makul ve yer yer kusurları bulunmakla beraber aslında görece 

yeterli bir izah ortaya koymuş bulunduğunu, burada filozofun, Tanrı’nın zamansal olanları 

zaman içinde değil de zamanın üstünde bilmiş olduğu izahını önerdiğini üçüncü bölümde 

ortaya koyduk. Filozof, Tanrı’nın tikelleri bilmediğini değil, bilakis O’nun tikelleri 

insanlardan farklı bir tarzda bildiğini düşünmektedir. Dolayısıyla Gazzâlî’nin on üçüncü 

meselede İbn Sînâ adına aktardığı felsefi görüşlerin tazammunu, Tehâfüt müellifinin niyet 

okumasından farklıdır ve filozofun kastı, Tanrı’nın tikelleri bilmediği yolunda değildir. İbn 

Sînâ’ya göre Tanrı, her bir tikeli kendine özgü bir bilmeyle bilmektedir. Ayrıca cismânî haşir 

meselesinde insan ruhlarının dünya hayatından sonra âhirette bedenleriyle birlikte 

dirilecekleri görüşünü reddettiği öne sürülen İbn Sînâ felsefesinin, aslında eski dünyevi 

bedende dirilmeyi reddettiğini, bununla beraber göksel koşullara uygun bir bedende 

dirilmenin savunulmak açısından İbn Sînâca daha makul bulunduğunu, temelde ise kutsal 

metinsel içeriklerin söylediklerinin esas alınmasının filozofça önerildiğini açık bir şekilde 

ortaya koyduk. Dolayısıyla Gazzâlî’nin yirminci meselede İbn Sînâ’dan aktardığı rûhânî 

meâd anlayışı, filozofun esas görüşü olmayıp, onun erken dönemlerinde kabul ettiği bir 

görüştür ve İbn Sînâ, sonraki görüşünde cismânî haşir görüşünü benimsemiştir. Gazzâlî’nin 

İbn Sînâ’ya atfettiği görüş, filozofun nihai görüşü değildir. İbn Sînâ’ya göre, dini nassların 

işaret ettiği tarzda insan ruhları semavi şartlara uygun olarak hazırlanmış bedenlerde 

dirilecekler ve hesaba çekileceklerdir. Bütün bu görüşleriyle İbn Sînâ, metinlerinden 

anlayabildiğimiz ve son üç bölümümüz içerisinde ortaya koyduğumuza göre, dini nassların 
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dile getirdiği kesin olan konularda (yani sübutu ve delaleti kati olan konularda) inanmayı, 

bunun dışında bu konuların yansımaları mahiyetinde olsa bile kesin olmayan meselelerde ise 

akli izaha başvurmayı uygun bulmaktadır. Bu durum da İbn Sînâ’nın kanıtlama yaklaşımına 

çok güvenmesinden kaynaklanmaktadır. Aslında söz konusu yaklaşım, daha sonra İmâm el-

Haremeyn el-Cüveynî’yi olduğu kadar Gazzâlî düşüncesini de derinden etkilemiş 

bulunmaktadır. Böylece üçüncü temel araştırma problemimize ilişkin bulgumuz, dinsel inanç 

esaslarını ilgilendiren konularda “üç mesele” içerisinde felsefi görüşleri tartışmaya açılan ve 

olumsuzlanan İbn Sînâ’nın sahip olduğu görüşlerin aslında Tehâfütü’l-Felâsife’de oldukları 

gibi gösterilmediği ve bu görüşlerin içtihat bağlamında açıklanabilecek birer yorum teşebbüsü 

olarak İslâm’ın kutsal metinsel içeriklerine aykırı olmadıkları şeklindedir. Dördüncü araştırma 

problemimizi ilgilendirecek şekilde İbn Sînâ’nın “üç mesele”ye dair kendi görüşleri de 

müstakil başlıklar altında ortaya konulmuştur. İbn Sînâ’nın “üç mesele”ye dair kendi 

görüşleri, kati dini hükümlerden hareket etmekte ve onları felsefi bir dille izah etmeye 

çalışmaktadır. Filozof, geliştirdiği felsefi izahlarında İslâm kelamının ilerisinde bulunmakta 

ve dini düşünceye bir açılım sağlamaktadır. 

Beşinci temel araştırma problemimiz, Gazzâlî’nin “üç mesele”de ve bu “üç mesele” 

özelinden hareketle yirmi meselenin tamamında ulaştığı ve Tehâfütü’l-Felâsife’nin sonunda 

dinsel bir hükme bağladığı değerlendirmelerle, “üç mesele”de aktarılan ve tartışılan felsefi 

görüşlerin asıllarının arasında yeni bir değerlendirme yapma gereksinimidir. Bu yeni 

değerlendirme bize, Tehâfütü’l-Felâsife’de öne sürülen dine aykırı felsefe hükmünü ve söz 

konusu felsefenin dayandığı akli kesinlik iddiasını gözden geçirme imkânını vereceği için 

önemlidir. Çalışmamızın dört bölümü içerisinde öncelikle Gazzâlî’nin, Tehâfütü’l-

Felâsife’de, aktarılan ve tartışılan felsefi görüşlerin, daha yoğunlukla İbn Sînâ felsefesinin, 

dinsel bir değerlendirmesini yapmak amacını gütmediğini, söz konusu yüzeysel amacın 

toplumsal meşruiyet normlarına karşılık geldiğini, ayrıca akli kesinliğe yaslanan felsefi 

görüşlerin aslında her zaman akli kesinlikle nitelendirilemeyeceklerini ve mutlaka dinsel bir 

hüküm gerekliyse, söz konusu felsefi görüşlerin asıllarının hiçbir şekilde dini inkâr (“küfr”) 

ithamını gerektirmediğini kabul etmek gerekmektedir.  

Bir defa Gazzâlî’nin farklı eserlerinde Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozofları ve onların 

Tehâfütü’l-Felâsife’de dine aykırı olarak nitelendirilen felsefi görüşlerini Müslüman sûfîlerle 

muadil bir tarzda değerlendiriyor oluşu dikkate şayandır. Ayrıca Gazzâlî, Tehâfütü’l-

Felâsife’de mahkûm ettiği sudur nazariyesini Mişkâtü’l-Envâr adlı eserinde benimsemekte ve 
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ondan yola çıkarak bir nurlar metafiziği ortaya koymaktadır. Öte yandan başka bir eserinde 

küfür ithamını bir görüş için kullanmanın kurallarından söz eden Gazzâlî’nin burada öne 

sürdüğü koşullar, anılan felsefi görüşlerin dine aykırı görülebilmesinin mümkün olmadığını 

ortaya koymaktadır. Ayrıca bu üç gerekçemizden destek alarak belirtmemiz gerekir ki, -

nitekim bunu birinci bölümde ortaya koymuş bulunuyoruz- Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’yi 

özel dinsel politik koşullarda kaleme almıştır ve burada “küfr” (“dine aykırı”) ithamı, tıpkı 

modern dönemlerdeki “demokrasi düşmanlığı” gibi politik bir gönderime sahiptir. Dolayısıyla 

Tehâfütü’l-Felâsife’nin yazarı da aslında görüşlerini tartıştığı İslâm filozoflarının ve özellikle 

İbn Sînâ’nın dine aykırı olduklarını kastetmemektedir. Burada yerinde bir sorunsal, 

Gazzâlî’nin, bir takım anlamsal dönüştürmelerle felsefi görüşleri neden küfre mahkûm etmiş 

olduğudur. İşte burası, tutumlarda farklılaşan Gazzâlî metinlerinin ortak noktasını 

bulabileceğimiz bir yerdir. Düşünürümüze göre, haklı olduğuna inandığımız bir düşüncenin 

kanıt bakımından bir takım yeterlilik şartlarına uygun olmasının yanı sıra güçlü görünmesi, bu 

düşüncenin kabul edilmesi için genel bir önkoşul niteliğindedir. Bu nedenle Gazzâlî, bir takım 

kusurlarından söz ederek eleştirebileceği İbn Sînâ felsefesi karşısında bir İslâm Ehlisünnet 

kelamcısı olarak açık bir üstünlük sağlayabilmek için bir takım anlamsal dönüştürmelere 

girişmiş ve mevzubahis olan felsefenin “üç mesele”deki görüşlerini tekfir etmiştir. Bizim 

değerlendirmemize göre, Gazzâlî’nin söz konusu tasarrufu anlaşılamaz değildir ve kendi 

dinsel politik koşullarında bu durumun son derece anlaşılabilir nedenleri bulunmaktadır. 

Nitekim Mutezilî görüşlerin bir çeşit tekfiri gerektirdiğini dolaylı bir dille öne süren İbn Sînâ 

da bir takım eserlerinde aslında benzer dinsel politik koşullar bağlamında anlaşılabilir 

olmaktadır. Fakat Gazzâlî’nin kendi dinsel politik koşullarında bir karşılığı bulunan ve yer yer 

eleştirel yaklaşımları benzer şartlarda kullanılabilecek olan Tehâfütü’l-Felâsife’nin -tıpkı el-

Milel ve’n-Nihal adlı önemli eserin yazarı olan Ebü’l-Feth Taceddin Muhammed b. 

Abdülkerim eş-Şehristani’nin Kitâbü’l-Müsaraa adlı eserinde görünür olduğu gibi- bütün 

bilgi konumlanmalarında öncelikle Müslüman filozoflara karşı, sonra genel olarak felsefeye 

karşı kullanılmak üzere anlamlandırılmaması gerekir. Bu nokta oldukça önemlidir. Çünkü bu 

çalışmamızın birinci bölümünde ortaya koyduğumuz üzere, Tehâfütü’l-Felâsife’nin öyküsüne 

anlam veren şey, öncelikle Gazzâlî’nin yaşadığı dönemin yoğun dinsel politik koşullarıdır ve 

düşünürümüz, söz konusu eserinde aslında filozoflara yönelik eleştirilerini de araçsal bir 

düzeyde konumlandırmaktadır. 
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Beş araştırma problemine dair incelemelerimizden çıkan ortak sonuca göre Gazzâlî, 

Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserini, öncelikle ve özellikle bir takım dinsel politik koşulların etkisi 

altında anlamlı hale gelen bir muarız topluluğu olarak, Müslüman filozofların meydana 

getirdikleri bilgi otoriteryenliğini kırmak ve İslâm coğrafyasındaki felsefi kültürü yıkmak 

üzere kaleme almış bulunmaktadır. Söz konusu eser içerisinde aktarılan ve tartışılan felsefi 

görüşler, bazen bağlam uyuşmazlığı bazen de kastedilen anlam farklılığı nedeniyle Müslüman 

filozoflara ve daha yoğunlukla İbn Sînâ’ya doğrudan ait olan felsefi görüşler olmayıp, İbn 

Sînâ metinlerinden alınarak yeniden kurgulanmış görüşlerdir. Bunun anlamı, Tehâfütü’l-

Felâsife’nin, Gazzâlî’nin ifade ettiğinden biraz farklı olarak, eşit düzeyde Ebû Nasr el-Fârâbî 

ve İbn Sînâ metinlerine dayanmadığı, bu eserin esas olarak İbn Sînâ’nın metinlerini kullandığı 

ve meselelerin oluşturulmasında bu filozofun görüşlerinin temel alındığıdır. Gazzâlî, İbn 

Sînâ’nın eserlerini titizlikle okumuş ve Tehâfütü’l-Felâsife’nin yazımında söz konusu eserlere 

dayanmıştır.  Bununla beraber Gazzâlî, Fârâbî başta olmak üzere bazı Müslüman veya 

gayrimüslim olan filozofların eserlerinden faydalanmış bulunmaktadır. Gazzâlî’nin söz 

konusu eserde sorunlaştırarak tartıştığı ve görünürde tekfire mahkûm ettiği İbn Sînâ’nın 

görüşleri, kesin bir şekilde “küfr”ü gerektirecek görüşler değillerdir. Zaten Gazzâlî de, 

Tehâfütü’l-Felâsife’de Ebû Nasr el-Fârâbî ve İbn Sînâ’nın Müslümanlıktan ayrıldıklarını 

ortaya koymak amacında değildir. Gazzâlî’nin bu eserdeki araçsal amacına matuf olmak 

üzere, Tehâfütü’l-Felâsife içerisinde ortaya konulduğu gibi, İbn Sînâ’nın sisteminde bir takım 

kusurlu noktalar bulunmaktadır ve buna göre filozof, eserlerinin bazı yerlerinde öne 

sürüldüğü şekilde, görüşlerini kesin kanıtlara (burhana) dayandırmak konusunda tartışılabilir 

bir felsefi sistem ortaya koymuştur. Buna göre hem İbn Sînâ’nın hem de Gazzâlî’nin kendi 

dinsel politik ve toplumsal koşullarında iyi niyetle hareket etmiş olduklarını, ayrıca her iki 

düşünürün de İslâm düşüncesinin felsefi ve genel nitelikli seyrine olumlu anlamda katılmış 

olduklarını belirtmek gerekmektedir. Ayrıca Tehâfütü’l-Felâsife yazarının, önemli 

incelemelerinde ve genel düşüncesinin bir kararlılık ve yerleşiklik kazanmasında, İbn Sînâ 

felsefesine çok şey borçlu olduğunu, bir anlamda İbn Sînâ düşüncesinin oluşumunda İslâm 

kelamının etkisi kadar Gazzâlî düşüncesinin oluşumunda da söz konusu Müslüman filozofun 

sisteminin etkili olduğunu buna eklemek gerekmektedir. Bu durum, bir bakıma klasik İslâm 

düşüncesinin kendi bağlamında organik bir bütünlüğe ve tabii bir seyre sahip bulunduğunu 

göstermektedir. Buna göre, hem İbn Sînâ öncesi kelam-felsefe tartışmaları geleneğinin, hem 

İbn Sînâ’nın kelam eleştirilerinin ve hem de Gazzâlîci İbn Sînâ ve felsefe eleştirilerinin, sonra 
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da bütün bir Tehâfüt geleneğinin, aydınlanmayla birlikte var olan felsefe ve din ya da akıl ve 

din ikileminde ele alınmamaları ve söz konusu aydınlanmacı bağlama göreli olacak şekilde 

anlamlandırılmamaları gerekmektedir. Çünkü felsefe ve din ya da akıl ve din gibi yaratılmış 

dikatomik ilişkilendirmeler, hem İslâm düşüncesinin organik bütünlüğünü ve tabii seyrini 

anlamamızı güçleştirmektedir, hem de karşılıklı olarak olgusallaşan kelam ve felsefe 

eleştirilerinin, içerisinde varoldukları toplumsal bağlamların göz ardı edilmesine zemin 

hazırlamaktadır. Buna göre Gazzâlî’nin, Tehâfütü’l-Felâsife’de Müslüman filozofları haksız 

ithamlarla tartışmalı bir konuma itmesinin olanaklı gerekçeleri, ancak XI. yüzyıl İslâm 

toplumlarının dinsel politik koşullarında bulunabileceği gibi söz konusu eser, İslâm düşüncesi 

açısından bir talihsizlik olmamakla beraber çeşitli açılardan zararlı olmuştur. Fakat İslâm 

felsefesi tarihi veya Müslüman coğrafyalardaki felsefi etkinliklerin tarihini bu eseri esas kabul 

ederek içeriklendirmemek ve anlamlandırmamak gerekmektedir. 
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