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Herakleîtos:

Bana değil de logosa kulak yererek emin olun ki...

Castoriadis:

Herakleitos'a aldırmayın. Kulak verdiğiniz hiçbir 
zaman logos değil, her zaman birisidir.1

1 Comelius Castoriadis, Tpplum İmgeleminde Kendini Nasıl 
Kurar?, Çev.: Hülya Tufan, İstanbul 1997, İletişim Yay., s. 12.

Dînle ilgilenen idealist temelli Marksistler, dinin sorunsalına 
giriyor. Dinin sorunsalına girmek, ya doğrudan dine girmek, 
ya da Marksizm içinde dini yaşamak olarak tecelli ediyor.
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Materyalist bir duyarlığa sahip olan Marksistler için i- 
se dinin, halkın inancı yüzünden tahammül edilmesi gere
ken bir saçmalıklar yığını olmaktan başka bir kıymeti yok.

Birinciler din eşiğine takılıp düşüyorlar; ya öte tarafa 
ya beri tarafa. Ama düşüyorlar.

[kinciler ise, dinin ideolojik imgesinin kontr- 
hakimiyetine giriyorlar. Dini aşamıyorlar.

İslama uzaktan bakışlar fırlatmak değil, islamın ‘içi
ne’ bir Marksist olarak girmenin teorik pratiğini yapmak. Bu, 
hem felsefi açıdan materyalist bir tutumdur, hem de politik 
açıdan uygun ve devrimci...

Burada derte edilen, tarihsel idealist olmayan ama 
pratik-politik devrimciliği muhakkak gözeten bir Marksizm 
anlayışının İslamiyetin ve İslam tarihinin öğeleriyle karşı
laşmasının yollarını aramak. Yol arayışının gerekli olduğu 
yöntemsel olarak savunulacaktır.

Islamiyete ve Marksizmle ilişkilerine ilişkin, genel ola
rak bir Marksistin, ihtiyacı olan çoğu şeyi bu çalışmada 
bulması olanaksız. Yapılan, öncelikle böyle ifade edilmeli
dir; bir başlangıç noktası teşkil etmektir. İslamın politika 
olarak anlaşılması veya Isİamiyetle politika arasında kuru
labilecek ilişki sorunu bu çalışmanın eksiklerinden biridir. 
Bu anlamda borçlarından...

Özel olarak çeşitli konularda, teorik eserleri örneğin
de islamın evrenini Marksizmin kavram ve kategorileriyle 
ele almanın imkanları aranıyor. Bu bakımdan, söz konusu 
iki dünyada ne tür uyum ve uyumsuzluklar olduğu sergi
lenmeye çalışılacak. A. Laroui’nin dediği gibi, birbirinin ge
leneğine yabancı iki sistem, meşru bir şekilde karşılaştırıla
bilir: "Salafi bir tip kendini hangi düşünsel ortamda daha az 
yabancı hissedecek? (...) Dil, usul, giysi ve görenek farkla
rının kalktığı böylesi büyülü bir ortamda lbn-i Arabi; 
Schelling ve Hölder'in arasında, rahat olabilecek, Farabi, 
kendini Rönesans kişileri arasında görecek.”2

2 A. Laroui, İslam ve Modernlik, Çav.: Ayşegül Yaraman- 
Başbuğu, İstanbul 1993, Milliyet Yay., s. 139
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I. Marksizm ye din eleştirisi
Genel olarak
Markslzmin tarihinde din sorununu ele almaya ilişkin bile
şenleri esas alan ayrıştıncı bir yol izlemek uygun görünü
yor. Bir nesne olarak din İle Markslzmin bileşenlerinin tek 
tek karşılaşması nasıl olmuştur? Marksizmin tarihinde, 
dinin felsefi, bilimsel ve politik eleştirisi oldu, Markslzmin bu 
konuda, yaygın ama yeterince yoğunlaştırılmış olmadığı 
söylenebilecek bir külliyatı yardır. Ancak, Marksizmin bü
tünsel yapısını karşılayan bir eleştirinin olmadığı bir olgu 
olarak kaydedilmelidir.

Ünlü ve -genellikle yanlış değil, ama- eksik bir anla
şılmayla popülerlik kazanmış 'halkın afyonu* teması, felsefi 
nitelikte, Hegelyan tarih felsefesi temelinde, yani M. 
Löwy'nin deyişiyle, ön-Marksist temelde yapılmış bir çalış
manın ürünüdür. (Oysa, Lenin, bü sözün, “din konusunda 
tüm Marksist görüşün köşe taşı olduğunu" söylemişti.3) Bu, 
Maıx'ın Heğel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi'den başlar, 
Engelsin Anti-Dühring ye Ludwig Feuerbach’ıyla devam 
eder ve Lenln'in Felsefe Defterleri'deki din eleştirileriyle 
pekişir.

3 Lenin, “İşçilerin Partisinin^ Din Karşısındaki Tutumu" (1909)’ 
Sosyalizm ve Din, Çev.: Öner Ünalan, Ankara 1994, Bilim ve 
Sosyalizm Yay., s. 23

Marksizmin kurucuları anlamında, dirim felsefi eleşti
risinin daha çok tarih felsefesi temelli olduğu, ve bu yüzden 
epistemolojik’ değerinin yeterli düzeyde olmadığı ileri sürü
lecektir. Tarih felsefesinin temellik etmesi, •tarihselcj bir 
epistemolojinin din eleştirilerine hakim olması anlamına 
gelmektedir. Mesela Lenln'in Felsefe Defterleri'de, idealiz
mini eninde sonunda dinerkçilik olduğunu söylemesi, bu 
türden birtarihselleştirmenin ve epistemolojik olmayan ama 
esasen tarihseldi bir diri eleştirisinin ürünüdür. Felsefeyi 
'ontolojide felsefe'ye, onu teolojiye, teolojiyi de feodalizme 
ya da ortaçağa indirgeme...

Dine ilişkin bilimsel çalışmalar, önemli oranda döne
min ideolojik atmosferinin sızması ve hatta yer yer ağırlık 
göstermesi koşullarında olmuştur. Dinin artık zamanının 
dolduğu gibi "tarihselci-pozitivist" (Althusser) argümanlar; 



ıvıarjı mu ıradan ye dl

bilimsel çalışmaları ve politik görüşleri sarmış durumdadır.

Sosyalist literatürde, (Engels'e göre) Thomas 
Münzevin, Şeyh Bedrettin'in ‘aslında*'dinsel 'inanışlart ol
mayan kişiler olduğu, fakat bunu zorunlu bir ‘örtü’ olarak 
korudukları inancı yaygındır. Bunu ifade edenler genellikle, 
bu hareketlerden nasıl olumlu anlamda dersler çıkarılabile
ceğini düşünürler, fakat yine de Aydınlanmacı yanılsama
dan kopamazlar.

Marksizmin kurucuları, felsefenin, burjuvazinin kilise
ye karşı sınıf mücadelesinde ideolojik bir araç olmasına 
bağli olarak geliştiği; tanımını, Tanrı'yı (genel olarak feoda
lizmi simgeliyordu) değil, akl'ı (genel olarak burjuvaziyi 
simgeliyordu) kabul etmekte bulan bir tarihini devraldılar.

Bu, üç ayrı şekilde açıklanabilir: Bir yandan, felsefe
nin bir karşı-teoloji olarak, mücadele etmek için teolojinin 
düzeyine ‘inmesi’ne yol açıyordu. Öte yandan, bu, felsefe
nin, henüz bilimle aynştınlmadığı (daha çok Manân ilk 
çalışmaları örneğinde) bir momentte olmasına bağlıdır. Bir 
sonraki moment ise bu kez, felsefenin bitmesi ve yerini 
bilime bırakması olarak tecelli edecektir. Nitekim Engelsin 
felsefe ile ilgili çalışmalarına egemen olan tema, felsefenin 
bitmesi ve bilimin bayrağını yükseltmesidir.

Her üç aşama da sorunlar barındırmaktadır, önce, 
felsefe teolojiye karşı çıkarılmış ve teolojinin bitişi erkenden 
ilan edilmiştir; sonra, felsefenin yayılmacı anlayışı öne çık- • 
mış; son olarak da bilim felsefeye karşı çıkarılmış ve felse
fenin bitiş borusu çalınmıştır. Ama biten ne din olmuştur ne. 
de felsefe... Sadece, tarih bilimi sahnedeki yerini almıştır.

Marx ile Engels, esasen (teoloji olarak anlaşılmış) 
dini, felsefeyi ve bilimi, -tabii özenle vurgulanmalı, eşza
manlı değil ardzamanlı bir süreç boyunca- birbirinin yerini 
alan, birbirini ikame eden öğeler olarak görmüşlerdir. Bu 
yaklaşımın en yakın felsefi referansı Hegel'de bulunmakta
dır.’ Hegel’deki öznel tin, Marx ve Engels'te din ya dâ teolo
jiye; nesnel tin, felsefeye; mutlak tin de bilime karşılık geli
yor. Az-çok oynamayla, modelin üretim tarzı karşılığı sıra
sıyla şöyle kurulmaktadır: Feodal, kapitalist, sosyalist veya 
komünist.

Dine ilişkin felsefe ile bilim üzerinden geliştirilen bu 
yaklaşımın politik ayağı da, Marx ve Engels'ten başlayarak 
bir yönelim halinde, çeşitli politik kesimlerle ayrışmalar ör
neğinde belirmeye başlamış, Lenİn'de bu .yönelim, hayli 
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belirginlik kazanmıştır. Marksizmin kurucuları, özellikle işçi 
sınıfı ve diğer ezilen kesimlerin dinsel inançlarının sorun 
edildiği ve ateizmin dayatıldığı politik girişimlerin karşısında 
olmuşlardır. Marx ve Engels, emekçilerin dinsel inançlarını 
hor gören sosyalist kesimlere karşı durmuş, Lenin, dinsel 
inancın politik hareketini kısıtlamasına hiçbir şekilde jzin 
vermeyen bir politik esnektik ve kapsayıcıhk göstermiştir.

Lenin, dinsel ideolojinin hareketlerinde önemli etkiler 
icra ettiği ezilen kitlelerin bu somut ideolojik durumuna iliş
kin bir politik yaklaşım ortaya koymaya uğraşıyordu. Lenin, 
doktrinerin, "ideolojik düzlemin gereklerinin, belirli pratik 
amaçlar için mücadelenin gereklerine tabi olması'anlayı- 
şı"na itirazını öngörür ve onun, sorunun konuiuşunu anla
yamayacağını söyler.4

4 Lenin, a.g.e., s. 27

Kurucu Marksistlerin genel yaklaşımına göre,- bir 
Hıristiyanı ideolojisi ile eylemini ayırarak ele almak lazım. 
İdeoloji tamamen gericidir -ve herhangi bir etkileşime Ve 
kapsamaya kapalıdır; üstelik buna değmez. Eylem ise ide- 
olojisiz değerlendirilmelidir. Oysa, dinsel ideolojinin de, bir 
iç mücadele önerilerek, bu ‘alım’a dahil edilmesine çalışıl
malıdır.

Tarihsele! eleştiri
Dinin, ilerleme içeren bir model içinde, bir tarihsel döneme 
ait kabul edilmesi ile, tarihsel oluş içinde dinin niteliği nasıl 
ayjrdedilmelidir? Birinde din, bir aşamanın sonrası, diğeri* 
nin öncesidir; bir model vardır. Diğerinde din, verili tarihsel 
bir gerçektir, tarihine ilişkin herhangi bir önsel model yoktur. 
Bu ikisini ayırmak zorunludur; .zira, ayrımın ilk tarafı, bu 
konudaki İdealist anlayışı temsil etmektedir. Üstelik ve öte 
yandan, bu idealist anlayış, epeyce güçlü, yaygın ve başta 
kurucuları şahsında olmak üzere, Marksizmde de önemli 
bir damardır.

Din mutlaka tarihsel bağlam içine yerleştirilmelidir. 
Bu, ne anlama gelmektedir?

Dine özgü olan ve olmayan tarihsel dönemler vardır. 
Bu, tarihselciliğin /tarihselci pozitivizmin tezidir.

Tarih-bilimsel tez şu şekilde formüle edilmelidir: Din, 
ideolojinin özel bir formudur ve bir kez ortaya çıktıktan son
ra, ideolojinin imkanh olduğu bütün tarihsel dönemlerde
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Bu tanıdık görüşler, elbette,’ Gazali'nin, "Şu anda 
mevcut olan, olması ihtimal dahilinde olanların en iyisidir" 
sözünü reddedecektir.* 33: "Allah'ın hikmetini, kendilerinde 
akıl ve iradenin söz konusu olmadığı tabii düzen içinde 
aradığımız zaman, alemin 'yaratılması mümkün olan a- 
lemlerln en iyisi' olduğunu görürüz. Allah, tabii varlık düze
nindeki yaratmasını kusursuz olarak nitelemektedir. (...) 
Ancak, akıl ve iradesiyle hareket eden ve dünyadaki iyilikler 
ve kötülükler kendi eliyle kazandığı birer ameli olan insant 
bu tabii düzenin dışında tutma zorunluğu vardır. Zira insan 
irade sahibi bir varlıktır ve iradenin bulunduğu yerde tekdü
ze, işleyen bir süreçten bahsetmek mümkün değildir."34 
"İrade sahibi varlık olma" niteliği ile sözümona "tekdüze 
işleyen süreç", ve irade ile nedenselliğin bir arada (nasıl ve 
neden) olamayacağına ilişkin kategorik açıklamayı (îleriki 
sayfalarda) Gazali'nin nasıl yaptığı görülecek. İrade; kate
gorik, yani hakkı ve layıkıyla, Gazali'nin yaptığı gibi ortaya 
konur ve savunulur.

edecek koşullan ancak nispi olarak taşıyor ve ona rağmen, il
gili niteliğin varlığından söz edilebiliyor. Yaratma, kesinleme 
gerektiren, kategorik bir yetidir Biraz yaratma, kuşatılmış ya
ratma, kayıtlı-kuyutlu yaratma, yaratma sözünün geri alınması 
demektir. Bu demektir ki, saçmalığı, mantığın temel konularına 
ilişkin hataları yapanlar sadece diyalektikle büyülenmiş Mark- 
sistler değildir.

33 Aktaran: Şaban Ali Düzgün, a.g.e., s. 98. Şaban Ali Düzgün, 
Gazali'nin bu sözüyle Mutezile'nin, 'Allah zorunlu olarak iyi 
şeyler yapar” anlayışının aynı epistemolojiden kaynaklandığını 
sanıyor. Gazali ile Mutezile'nin İfadeleri farklıdır. Mutezilece 
göre, Allah iyi şeyler yapmak zorundadır; oysa Gazaltye göre, 
Allah'ın yaptığı,-Allah tarafından yapıldığı için 'iyl'dir. Anlaşıla
cağı üzere, Mutezile'de, 'iyi', Allah'ın dışında ve tabi olunmak 
gereken bir ilke iken, Gazali için, Allah'ın kendinden..başka öl
çütü yoktur.

34 A.g.e., s. 100. Bu oldukça uzun aktarmayı yapmak zorunlu 
görüldü. Tartışma, sadece yazarın Batıcı olduğu yüzünden ta
nıdık gelmemeli; İslam tarihinde, böyle bir tartışma gerçekten 
var; yazarın orijinalliği, tartışmaya, İslam tarihinde önemli o- 
randa belirginlik sağlandığı söylenebilecek olan bir süreçten 
değil, tartışmanın Batıda izlediği seyirden, yani epeyce geri
den ve Islam-dtşı bir yerden başlamak ve Batıda moda olan 
bir tarafı tutmaktır.

.Ancak burada vurgulanması gereken asıl husus, in
sanı, Allah'a karşı, irade sahibi bir varlık olarak çıkaranlarla, 
akıl sahibi bir varlık olarak çıkaranlann -biçimsel olarak 
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birbiriyle çok çatışan ve aykırı bu iki görüşün- Allah'ın ira
desini ve llakl"ını sınıriandırrnada, en azından "insan âle- 
mi"nde, toplumsal tarihte, aynı konumu paylaştıklarıdır.

35 R. Garaudy, 20. Yüzyıl Biyografisi, s. 301
36. İsmet Özel, “Müslüman ve Bilgi"; A Tabakoğlu ve diğerleri, 

Bilgi, Bilim ve İslam - II, Der.: Ahmet Tabakoğlu, Sadık Çe
lenk, İstanbul 1992, İlmi Neşriyat Yay., s. 61 ve 66

Tanrı ve determinizm: Her ikisi de, sırasıyla, insanın 
rasyonel ya da devrimci eylemine rakip görülüyor.

İslam tarihinde bir felsefe okulu olarak Mutezile, ras
yonalisttir ve Tann’nın akılla kavranabileceğim ileri sürer. 
Mutezile’nln evreninde merkez insandır. Mutezile’nin, insa
nın nesnel gerçeği kendi aklıyla bilebileceği göçüşünü, 
Islama karşı olmakla eleştirenler haklıdır. Zira bu durumda, 
Allah’ın insanlara vahiyle ulaşmasına gerek kalmaz. “Ibn-i 
T uf ey I, Hay Bin Yakzan adlı kitabında kahramanın tek ba
şına ve yalnızca akıl ile Allah bilincine vardığını düşler. 
Fakat, inanç, (...) yalnızca akıldan, yani vahiy taraf, edan 
aydınlatılmamış akıldan doğamaz. Bu, Mutezile’nin yanlışı
dır. Akıl vahiysiz edemez."* 36

Materyalizme uygun olan, iki alternatif söz konusuy
sa, insan-merkezli değil, Tanrı-merkezli bir evren tasavvu
rudur. Bu bakımdan, Islamiyette de Hıristiyanlıkta da, ras
yonalist eğilimlerin ortak sorunu, ancak teknik/duyumcu bir 
materyalizme ulaşabilir olmaktır. Bilgi sorununun insan- 

köznenin akli faaliyetlerine endeksienmesinden, felsefi an
lamda anlaşılmış bir materyalizm çıkamaz. Tek
nik/duyumcu materyalizm, bir materyalist dünya görüşü 
verebilir, dinsel ideolojinin ve dünya görüşünün -ama fel
sefenin ve teolojinin değil- saçmalıklanni çürütebilir, ancak 
bu türden bir materyalizm, teorik sorulara yanıt verebilme 
kudretinde hiçbir zaman olmayacaktır.

İki İslamcının tartışması, bir ayrıma işaret ediyor. İs
met özel'e göre, "Gerçekte bilen yalnızca Allah’tır. Fakat 
bu bilgiden, Allah'ın bildirdiği kadarıyla, yaratılmış olanlar 
da yararlanır. (...) Müslüman, bilgiyle, kendini iki dünya ile 
irtibatlı kılabilir*. "Ben, Allah’ın bildirdiklerini bilmeye çahş- 
makla bir bağlantı kurulabileceği görüşündeyim."36 Süley
man Uludağ, farklı bir görüşü dile getiriyor. "Mutasavvıfların 
kelamcılarda da olan bir görüşü var: Cenab-ı Hakk'ı tasav
vur etmeye çalışınız, hakkında bilgi edinmeye gayret edi
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niz; ama, netice itibarıyla şunu' biliniz ki, tasavvurunuz, 
onun hakkında edindiğiniz bilgi, size ait bir şeydir, sizin 
meydana getirdiğiniz, bir şeydir ve o, Allah değildir; Allah 
ondan münezzehtir." 37‘

37 A.g.e., s. 65
33 Roger Garaudy, 20. Yüzyıl Biyografisi, a.g.e., s. 295
39 Ebu H’amid Muhammed Gazali (1058 -1111). Gazale'de doğ

duğu kabul edildiği için 'Gazali' adıyla anılması yanında, ba
bası iplikçi (gazzal) olduğu için 'Gazzali' diyenler var. Burada 
sadece genel söyleyişe uyularak 'Gazali' denilecektir.

40 Bilim, felsefe ve politikadan kurulu üçlü bileşene sahip olmak 
bakımından Marksizm özgüldür. İslam, bütünsel bir yapı olma
sına rağmen, bu üçlünün bilim (kesin olarak tarih bilimi) aya
ğından yoksundur. Buna rağmen, Gazali’de imgelenen 
Islamda bilim, bilimin felsefesi ya da teorisiyle temsil edilerek 
ele alınmaktadır.

' Garaudy'nin dile getirdiği şu epistemolojik ilkeyle İs
lam, epistemolojik düzeyle ontolojik düzey arasına, 
Muhammed'in ontolojik varlığı dışında, aşılmaz bir duvar 
örmüş olmaktadır. Bu özellik ne Yahudilikte, ne Hıristiyan
lıkta görülür. “Hiçbir kısmi topluluk, -bu bir Kilise ya'da 
dinadamlan, ilahiyatçılar ya da kadılar grubu olsun- kendi
sinin, Allah’ın Sitesi’nin önbelirtisl olduğunu veya kendisine 
istediği gibi yönetme, yahut yasaklan ilan etme hakkını 
verecek mutlak hakikati elinde bulunduran olduğunu ileri 
süremez.”38

İslamın epistemolojisinin nasıl bir politika öngördü
ğünü sormanın yanıtı da budur.

EV. islamın teorik kılıcı Gazali
İslamın, çeşitli akımlara ayrışıp çözülmesine ve onu, bü
tünlüğü içinde ele almak gerektiğine ilişkin ilk önemli ve 
tayin edici tepkinin sahibi olarak Gazali'nin39 yarlığı kayde
dilir. Gazali, İslamiyet!; felsefe, bilim (teorisi ya da'felsefesl) 
ve politikayı içeren bir bütünsel yapı olarak tasarlamaya 
elverişli bîr konum aldı.40 Allah'ın bilgisine ve varlığına e- 
pisternolojik ve ontolojik düzeyler İçinde sınırlar çlzilemez 
ve ona birtakım' ortaklar peydahlanamazdr. Bu, insanın 
evrenini / ontolojisini, İnsanın epistemolojisine / insana 
bırakan ve tek-tanrrcılığa aykırı bir epistemolojiyi mahkum 
etmek anlamına geliyordu.

Gazali, militan bir teorisyen, gerçek ve kesin İnançlı 
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bir dindar, inançlarının sonucunu eylemli olarak kovalayan 
bir pratisyendir41. Çeşitli alanlarda çok sayıda yazılı eser 
vermiştin Onun, Islamiyetih en uygun bütünsel temsilcisi 
olduğu söylenebilir. (Bütünsellik anlamında, Gazali muhte
melen sadece Haşan Sabbah’la karşılaştırılabilir.)

41 Hayatının bir döneminde mevki ve görevini bırakıp Şam’a gider 
ve bir camide iki yıl boyunca dilenerek kalır. Ardından aynı ko
şullarda Hacca gider. Ailesinin yanına döndükten sonra 11 yıl 
boyunca münzevi hayatı yaşar.

42 Bu konuda bir yaklaşım farkı, aradaki çarpıcı farkı ortaya ko
yar: Tasavvufta, "kişilik, Allah'a ulaşma yolunda bir perdedir. 
Bu yüzden, sarhoşluk, uyku, aşk gibi kişiliği zayıflatan durum
larda gerçeğe ulaşma olanağı daha fazladır?. (Şükrü Günbulut, 
Küçük Felsefe Tarihi, a.g.e., s. 135) Gazali’ye göre Allah’a 
bağlanmanın yol’ve yöntemleri çok farklıdır. Sessizlik, oruç, 
uykusuzluk, yalnızlık ve dua. (A.g.e., s. 128)

43 “Alimin şehveti de senin şehvetin gibidir. , Şehvet seni nasıl 
mağlup ettiyse onu da mağlup etmiştir." (Imam-ı Gazali, El 
Munkizu Mln-Ed Dalâl, İstanbul 1968, Cağaloğlu Yay., s. 92)

Gazali, İslam tarihinde, bu ’yâpı'yı, kendi dışında 
birtakım öğelere ayırarak ele almaya, hatta savunmaya 
yönelmenin, onu, yani İslâmî bir yana bırakniakla sonuç
lanmak zorunda olduğunu gösteren ilk temel tepkidir.. 
Islamın dışına çıkan, "Yunan tarzı felsefe yapan" İbn Sina 
ve Farabi gibi filozoflardı (felasifö'). Felasife, kendini, pey
gamber dahil bütün Müslümanların üzerinde bir yere koyu
yor, böylece bir yandan Islamın oritolojik düzlemdeki bü
tünlüğünü çözmeye yönelmiş oluyordu, öte yandan, 
felasife, İslamın epistemolojisini.de, parçalıyor ve kendine 
-Allah yanında insan aklı için- epistemolojik bir alan açı
yordu. Onlara göre, felsefe dinden, filozof peygamberden 
üstündü. Gazali, felâsifenin eserinde görülen ayrıcalık is
temine şiddetli bir saldınyla yanıt verdi.

Gazali, kendisinden Önce gelen ve çağdaşı 
teorisyenlerin birçoğu gibi kendi .teorisinin tutsağı değildir. 
Gazali, tasavvufu önerse de, kesinlikle 'sofi' değildir.42 
Kendini, bir aydın olarak, inanmaktan bağışık tutmaz. Ona 
göre, filozofla sıradan insanın şehveti (arzusu, isteği) aynı 
kuıriaştan dokunmuştur.43

Gazali'ninki, ontolojik düzlemde epistemolojik düzle
min temsilcisi olmanın rantını yemeye yeltenenlerin hevesi
ni kursağında bırakan bjr müdahaledir. Felsefeciler, kendi- 

epistemolojisini.de
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terine, bütün ontolojik alemin hükümranı olan dinin üstünde 
' bir mevki bahşedemezler.

Gazali, hem bu-dünyamn hem de’ öte-dünyanın bilgi
sine ulaşmış insanlar olarak filozofların bulunduğunu, pu- 
dünyada öte-düriyayı temsil ettiğini ileri sürenlerin yaşama
sına meydan vermeyen bir teorik kılıcın sahibidir. Ona gö
re, İslam karşısında hiçbir şey (taşıyıcıları tarafından fel
sefe olarak nitelenen 'şey' dahil) hiyerarşik üstünlüğe-sahip 
değildir, islamın kurallarından kimse bağışık değildir.

Gazaii’ye göre, felsefeciler bilgilerini mutlak kabul e- 
der. Bilgilerinin, eşyanın tam bilgisi olduğunu sanırlar -ek
sik bite olsa, eksikliği içinde tam; mutlak bir görelilik...4^ 
Filozoflar, bilginin kaynağım duyumda ve deneyde bulun 
oysa bilginin kaynağının ‘aşkın’ olduğu kabul edilmelidir.44 45

44 Imam-ı Gazali, a.g.e., s. 86
45 A.g.e., s. 89-90
45 A.g.e,, s. 90-91
47 A. Aralan, İslam Felsefesi Üzerine, Ankara 1999, Vadi Yay., 

s. 113-4

Sıradan insanlar epistemolojik düzeyin gerçeğine u- 
laşamaz. Onların yapması gereken, akıl-ötesini gören pey
gamberin yaptıklarına bakmak, davranışların) izlemek, İn
sanların mutluluğu için ne kadar çok çaba sadettiğine bakıp 
inanmaktır.46 Epistemolojik düzeye ilişkin, ontolojik düzey
de olduğu gibi deneyden değil, belirtilerden çıkarım yapılır. 
Epistemolojik düzeyi insan özneler, ontolojik düzeydeki 
birtakım semptomlardan yola çıkarak kabul eder.

Gazali'den önce, din felsefeden' özenle ayrılıyor ve 
felsefenin hâkimiyeti altında düzenleniyordu. Gazali'nin 
eleştirisinden sonra, başta ibn Rüşt tarafından olmak üze
re, yeni birtakım düzenlemeler yapılıyor.47 İbn Rüşt, inanç 
ile bilgiyi, din ile felsefeyi* ayırdı; ve İkincileri birincilerden 
üstün tuttu. Yani ayırma işlemini, bir bağlantı, bir tabiyet 
ilişkisini kendi istediği tarzda kurmak için yaptı.

Gazali'nin determinizme karşı çıktığı ileri sürülür. 
Gerçekten de onun, doğada yasattığı tanımayan net İfa
deleri vardır: "Evren, (Allah’ın) kendi İradesine bağlıdır. 
Allah'ın kalıcı yaratısıdır ve hiçbir riöıma boyun eğmez. (...) 
Doğa bilimlerinin ilkesi, doğanın Kadiri Mutlak'ın hizmetin
de olduğunu kabul etmektir: O; kendi iradesine göre dav



40 Teori ve Politika/17

ranmaz, yaratıcısının hizmetinde kullanılır.''48 Gazali'nin 
'indeterminizmi*, ‘ epistemolojik düzeyle ontolojik düzeyi 
tutarlı bir'şekilde ve teorik olarak ayırmasına dayanır. Ga
zali, insan-merkezli determinizme karşı çıkar. Bu, yasanın 
nesnenin içinde saklı olduğu ve însan-özneler tarafından 
çekip çıkarılacağına ilişkin teleonomik determinizmin reddi- 
dir. Gazali'nin indeterminizmi Allah'ın iradesinin hiçbir şekil
de sınırlanamamasr içindir. Ama' bu iradenin nasıl bir kes
kin determinizm olarak tecelli ettiği görülür; hiçbir insan- 
öznenin sırrını kavrayamayacağı bir determinizm.

4® Aktaran: Farida Faouzia Charfi, “Galileo, Allah'la Karşılaşınca", 
Çev’: Özden Arıkan, New Perspectlves Ouaterly Türkiye, 
C.3, S. 9, 1996, s, 33

49 O. Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul 1977, 
Remzi Kitabevi Yay., s. 136 1

50 Imam-ı Gazali, El Munkizu Min-Ed Dalâl, a.g.e., s. 35
51 A.g.e., s. 84
52 Süleyman Hayrı Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzali Metaflzi- 

Gazali’ye göre, Allah’ın varlığını kanıtlamak için 
'felasife'nin ileri sürdüğü tüm kanıtlar saçmadır. Bu kanıtlar 
fiziksel niteliktedir; oysa metafizik fizikle açıklanamaz. Fel
sefi tezlerin doğrulanması, için bilimden, bilimsel tezler için 
dinden argüman devşirilmeslne kesin bir tutumla karşı çı
kar. Ona göre, dehriyyun ve tabiatçılar, kendi sistemlerinde 
'felasife'den çok daha tutarlıdır. Gazali, "göksel ruhun tikel 
varlıklara yayıldığı iddiasını da saçma bularak reddeder. 
Çünkü bu, doğayla Allah arasında bir akım kurmak olur."49 
O, Yelasife'ye, Allah'ın tümelleri (külliyatı) bildiği ama tikelle
ri (çüzîyatı) bilmediği anlayışında da karşı çıkar. Ona göre, 
bu küfürdür.50 Çünkü, ayete göre, "Yerde ve göklerde zerre 
miktar, ufak bir şey Allah'ın ilminden hariç kalamaz". Görü
lüyor; Gazali, çifte ontolojiye net bir şekilde karşı çıkıyor.

Gazali, Allah’ın iradesinden bahseder, cüzi iradeden 
değil. Cüzi iradeden anladığı hiçbir şekilde külli iradeye 
aykırılık taşımaması, onun kudretinden kısmen dahi olsa 
özgür olmamasıdır. O, Allah'ın iradesinin olmadığı yerde 
insanın iradesinin söz konusu olacağının ve bunun episte
molojik sonuçlarının farkındadır. "Ben hareket etmedim" 
der, "Allah beni harekete getirdi. Ben bir amel işlemedim, o 
bana yaptırdı."51 İnsani eylemleri insanın iradesine bağla
yan Gazali, eylemleri insan iradesinin tayin ettiğini, fakat 
onların Allaih’ın iradesiyle gerçekleştiğini52 söyler: "Aslında, 
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yiyeceği alan eli, iştahı açan yemeği, yiyeceklerin artırdığı 
açlık bilgisini yaratan Tanrı'dır; daha da ötesi, insan, 
Tanrı'nın yarattığı duyu sayesinde bu yiyeceği yemek tehli
keli mi, değil mi diye tereddüt edip kendi kendine sorar, 
daha sonra sorunun olumsuz yanıtı gelir. Tüm bu koşullar 
bir araya geldiğinde, özgür karardan kaçınılâmaz."53'

ğinin Karşılaştırılması, İstanbul 1986, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yay., s. 155

53 GazalFden aktaran: Abdallah Laroui, İslam ve Modernlik, 
a.g.e., s. 53.

54 Süleyman Hayri Bolay, a.g.e., s. 158
55 Süleyman Hayri Bolay, a.g.e., s. 158

“Gazali, alemdeki olaylar silsilesinde tesadüfe yer bı
rakmamaktadır. (...) tesadüf gibi görünenlerin de bir kaide
ye tabi olduklarını, aksi takdirde Allah'ın iradesi ve ilminin 
noksan olacağını iddia eder." 54 Gazali’ye göre, Allah'ın 
iradesi mümkün, olan her şeye ilişkindir. "Her hadîs (yara
tılmış) mümkün; ve kulun fiili de hadis olduğuna göre, kulun 
fiili de mümkün olmuş oluyor. Bu durumda, mümkün olan 
bir fiile Allah’ın iradesi taalluk etmezse (ilgili bulunmak, ilgili 
olmak) o fiil muhal (gerçekleşmesi olanaksız) olur, yani 
meydana gelmez. Bu sebeple ihtiyari (isteğe bağlı) hareke
ti, hadis ve mümkün olması bakımından Gazali, cebri (zorla 
yapılan) harekete benzetir. Bunun İçin, Allah’ın kudretinin 
bunlardan birine taalluk edip de diğerine taalluk etmemesini 
imkansız görür."55

Şu halde, yinelemek gerek, Gazali’nin determinizm 
ile indeterminizm tartışmasında İkincisini seçtiği doğru de
ğildir. Gazali, rasyonalist ve erekselci determinizmin, insan- 
öznelerin yasaları ve nedensellikleri kavrayarak ona uygun 
davranacaktan anlayışını mahkum eder. Gazali, determi
nizmi, onu insan akimın bîr uğrağı olarak değerlendirenlerin 
insan-merkezll determinizmini reddetmek adına reddediyor. 
Onun yasalılığa karşı çıkışı, Allah’ın da bağlı olduğu bir üst 
ilkenin var olduğu ve bu üst ilkeyi aklın teşkil ettiği şeklin
deki rasyonalist / erekselci determinizmdin Rasyonalist 
(temelli) determinizm, determinizmi epistemolojik bir ger
çeklik değil, ontolojik bir gerçeklik olarak ele alır. Sonuç, 
insan akimın ortaya çıkardığı, ontolojik düzlemde yer alan 
bir ilkenin epistemolojik düzleme de sirayet etmesidir. Allah, 
insanın aklıyla bulduğu zorunluğa tabi olmak durumunda
dır; Allah, (insan) aklm(ın) vargılarına uymalıdır; yoksa 
Allah değildir. 'Bu Allah'ın, tam da materyalistlerin söylediği 
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gibi, insanı yaratmadığı, insanın yaratttığı bir varlık olduğu
nu anlamak için ne uzun zaman geçmesi ne de derin felsefi 
temrinler yapmak gerekliydil

Gazali’ye göre, Allah'ın varlığı ve hareketi kendinden 
menkuldür. Allah, herhangi bir merkeze bağlı olmayan, bu 
nedenle başlangıcı da olmayandır. Bu bakımdan, eğer 
varsa sortin, Gazali'nin, epistemoloji ile ontolojiyi kategorik 
yollan izleyerek ayırmastndadır. Onun anlayışına göre, 
epistemolojik düzlemle ontolojik düzlemin yegane bağını 
peygamberler aracılığıyla gönderilen vahiyoluşturur.

"(Gazali’ye göre) insanın idrak güçleri duyu (his) ile 
başlar ve istidlal (kanıtlama) ve sentez yoluyla bilginin sa
hasını sonsuzca çoğaltan Akıl’da son bulur. Ancak, pey
gamberlere ve evliyaya kutsi ve nebevi ruh denilen özel bir 
güç verilmiştir.”56 İnsan akılla yapılması gerekli olanları, 
ilkellikleri, imkansızlıkları idrak eder. Akıl-ötesi. ile “gaybı”, 
gelecekte olacaktan ve aklın’ anlayamadığı bazı şeyleri 
görür.57

5® Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Çev.: Kasım Turhan, 
İstanbul 1998, Ayışığıkitapları Yay., s. 254

57 Imam-ı Gazali, El Munklzu Mln-Ed Dalâl, a.g.e., s, 66-7
5® A.g.e., s. 69

Bu modele göre, Gazali’nin epistemolojik düzlemle 
ontolojik düzlemi ayırma işleminin zayıf noktası, ontolojik 
birer varlık olarak peygamberleri açıklamada karşılaştığı 
sıkıntı, "tehafüf'tür. O, epistemolojik düzlemle ilişkiye geçe
bilen kişinin, peygamberin varlığını, hiçbir dolaysız tanıta 
başvurmadan savunuyor: "Nübüvvetin var olmasına delil, 
onun var olmasıdır. Var olmasının delili ise dünyada akıl ile 
anlaşılması tasavvur olunmayan tıb ve astronomi gibi birta
kım bilgilerin mevcut olmasıdır. Çünkü bu ilimlerden bah
seden kimse zaruri olarak bilir ki, bunlar ancak ilahi ilham 
ile, Allah'ın tevfiki (yardımı) ile idrak olunur."58 Peygam
berlerin Allah'ın sözünü birtakım belirtilerle edindiğini söy
lemektedir, ama Gazali'nin epistemolojik düzlemin, vahyin, 
ontolojik düzlemde ne gibi etkileri olduğunu açıklamasının,- 
bu iki düzlemi kategorik olarak ayırdığı ve 'felasife'ye karşı 
çıkışının bir temel noktasını oluşturan argümanını zayıflat
tığı ileri sürülebilir mi? '.Felasife* ontolojik olandan episte
molojik olana bir akım olduğunu kabul ederken,. Gazali'nin 
sorununun kaynaklandığı yön terstir; epistemolojik olandan 
ontolojik olana...
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Bu noktada, Gazali'yi Spinoza ile kıyaslamak uygun 
görünüyor. Spinoza da, dinsel bilginin kaynağının kendisin
de değil, peygamberde veya vahiyde, yani tarihsel bir olay
da bulduğunu69 söyleyerek, epistemolojik düzeyin ontolojik 
düzeye, ancak etkiler, alametler, semptomlar olarak yansı
yacağını söyler. Nitekim, ona göre, peygamberler vahyin 
doğruluğundan, onun kendisi ile değil, bir alametle emin 
olmuşlardır.59 60 (Ancak bu sorunda, Islamın vazgeçilmez 
olduğu kabul edilebilecek vahiy ve peygamber kavramları
nın etkisi dışsaldır. Aynı sorun, Marksizmin de henüz için
den çıkamadığı bir niteliğe sahiptir.)

59 A. Arslan, İslam Felsefesi Üzerine, s. 126
60 A.g.e., s. 119
61 A.g.e., s. 132
62 A.g.e., s. 133

Spinoza’ya göre, epistemolojik düzlemle ontolojik 
düzlem ve diğer kategorik düzlemler arasında bir bağlantı 
ancak Allah tarafından, bir üst-bağlamda kurulabilir. 
Gazali’de olduğu gibi, Spinoza'da da, insan-özneler İçin, 
felsefe ile dinin birinden diğerine geçmek, biri ile diğerini 
açıklamak mümkün değildir. 61

Spinoza’nm, din ile felsefeyi ayırması konusunda, 
‘felasife* ile arasında, bir bağlantı arayışı ikna edici olmaktan 
uzaktır. Ahmet Arsîan'ın bu konudaki çabası, bağlantıyı 
ancak, Spinoza’nm din ile felsefeyi kategorik olarak ayır
mak konusunda, Telasife’den daha ilkeli olduğunu, bağlan
tıyı ‘felasife'den daha gevşek düşündüğünü, hatta -Ahmet 
Arslan bunu ifade edebilmektedir- ‘.‘tamamen koparma”ya 
çalıştığını ifade etmekten İbaret kalabilmektedir.62 A. 
Arslan, “daha da fâzla", “biraz ileri” gibi niceliksel ifadelerle 
(niceliksel niteliklerle) kategorik bir farkın belirginliğini a- 
zaltmaya, hatta giderek, Spinoza'yı, belki felasife’ türünden 
bir bağdaştmnacılığa (uzlaşımcılık, te'lifiye, syncretlsm) 
yöneltmekledir. ‘Felasife'nin, din ile felsefeyi, olsa olsa fel
sefe lehine bir ayrıma tabi tuttuğu, ama bunu, gerçek yani 
kategorik bir ayrım değil, bir tablyet. ilişkisi olarak kurduğu, 
dinin felsefeye tabiyeti, bu arada, ayrıma ilişkin birtakım 
yönelimlerde bulunduğu söylenebilir. Ama Spinoza, bu 
konuda, kesin bir tutum İçindedir. O, felsefe ile dini, teolojiyi 
de katarak, kategorik bir ayrıma tabi tutmacadır. Ona göre, 
teologlar, bu ikisi arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaya ve 
bağlantı kurmaya yönelerek, hayırlı olmayan ama önemli 
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bir.işlev görmektedirler.
Gazali’ye göre, Telasife’nin kendine ayrıcalık bah

şetmesine karşı çıkarak, filozoflar da toplum içinde yaşa
makta ve dolayısıyla vahyin onlar için de zorunlu olmasını 
açıklamak önemlidir. Spinoza da, kutsal kitabın, her yaştan 
ve cinsten insan için gönderildiğini söyler.63

®3 A.g.e., s. 124
64 Aktaran: A.g.e.„ s. 127

Gazali, a.g.e., s. 20-22

Spinoza şöyle diyor. “Felsefeyi teolojiden ayırmasını 
bilmeyen insanlar, dinin mi aklın yoksa aklın mı dinin hiz
metinde olduğunu, bilmezler. Bu görüşlerden birini veya 
diğerini izleyerek, ya aklı ya-da dini tahrif etmek zorunda 
kalınz."64 Teologlar, yani doktrinerier işte bu aşamada dev
rededir. Onlar, felsefe düzeyindeyken dinden konuşmakta
dırlar, din düzeyindeyken felsefeden... Teori İle pratiğin, 
felsefe ile politikanın imkansız bağlantısının bu yılmaz ara- 
yışçıları, her şeyi karıştırmakta, pratik hayatta (felsefi ya da 
başka tür teorik) ilkelerden, ontolojik düzlemde de olsa 
teoriden konuşurken politikanın ya da ideolojinin edinilmiş 
gereklerini devreye sokmaktadırlar. Gazali, bu eleştiriye 
katılmakta ve teologlann teorik güçleri yetmediği halde 
felsefe ile uğraşmaya başladığını söylemektedir; o, diğer 
yandan, dini felsefenin hizmetkarı yaptıkları için felasite'yi 
eleştirmektedir.

Gazali, İslam teologları olarak kabul edilen kelamca 
lan eleştirir. Teolojinin amacını, dini inançları sapıkların 
bozmasına karşı savunmak ofarak ifade eden Gazaliye 
göre, teologlar, İslamın felsefeyle olan sorunlarını anlama 
ve çözme kudretinden yoksundur. İslam! savunma gayre
tinde olsalar da, bunu yaparken basımlarının sorunsalının 
nüfuzuna giriyor ve onların ilkelerine dayanmaya yöneli
yorlar. Gazali, teologlann meşgul olduğu şeyin daha çok 
hastmlannm kabul ettiği esasların doğurduğu yanlış düşün
celeri kınamak olduğunu söyler. Teologlar, yüksek teorik 
.meseleleri ele almaya güç yetirememektedirler. Gazali, 
ihtiyaç duyduğu hususların teologlarda olmadığını belirtir. 
Nitekim, teologlar giderek, İslamın kurallarını savunmayı bir 
yana bırakıp "eşyanın hakikatllerini" araştırmaya, güya 
felsefe meseleleriyle uğraşmaya başlar. Oysa bu onların 
işi değildir. Bu şekilde teologlar, halkın dinsel sorunlarıyla 
ilgilenmeyi de ihmal ettiler.65


