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"İnsan, Allah'a en yakın olan varlıktır". Bu görüş, hem İslam
anlayışına hem de, Yunan Felsefesinden etkilenmiş olan filozofların
felsefi anlayışlarına uygundur. Büyük filozof Farabi bu görüşten ha-
reket ederek Aristo, Eflatun ve Yeniaflatuncu filozofların fikirleri ile,
İslami anlayış arasmda bir uzlaşmaya varmak istemiş ve bunu da
büyük ölçüde haşarmıştır.

İnsan, düşünen hir varlıktır. O, düşünme gücü saycsinde Allahı
bilehilmektedir. Allah'ı hilmede ne kadar ileri giderse, O'na o ölçüde
yaklaşmış olur. Aristo'ya göre nazari faziletlere sahip olan filozofun,
"tanrıların gözdesi" olması, onun düşünen ve bilen hir varlık olmasın-
dan ileri gelmektedir.! Farahi'ye göre, Allah'm en mükemmel hir var-
lık olduğu ve insanın olgunluğunun ise Allah'a olan yakınlığı ile ölçü-
leceği hususunda Eflatun, Aristo, Alexander Mrodisias ve daha hirçok
filozof aynı görüştcdirler2•

İnsan olgunlaştıkça Allah'ın sıfatları heşeri ölçüler içinde onda
tecelli etmeğe haşlar ve höylece insan, "Allah'm ahlakı ile ahklaklanmış"
olur. Bu, insanın ulaşahileceği en yüksek derecedir. O, Allah'a yaklaşır,
ama O'na hiçbir zaman ulaşamaz. Çünkü, Farabi'nin de dediği gibi,
"akıl sonsuzu idrak edemez".3 Allahın varlığı her şeyi kuşattığı ve
rturu gözlerimizi kamaştırdığı için O'nu tam olarak kavrayamayız.
O, akıl, akıl ve ma'kul dur. O, hem aşık hem de ma'şuk tur4• Bizim

1 Eıhica Nicomachea, x. 8.1179 a. (Bu yazıınızda, W. D. Ross'un 1925 yılında Londra'da
yayınladığı İngilizce tercümesi kullaıulınıştır.)

2 Alfarabi .• Philosophiche Abhandlzıngen (F. Dieterici neşri) s. 30-1 Krş., De Aninıa
(Ross'un İngilizce tercümesi, Oxford, 1961) iii. s. 430 a.

3 Ki/ab ara ehl.el.Medine el.Fadile (Nşr. A.N. Nader) s. 33~4.Krş. Fzısul el.Medeni (Dun1op
ııeşri), Bölüm. 98.

4 Medine, s. 31. PlıilosophicheAblıandlııngen, s. 58.
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varlığımız maddeye bulaştığı için, O'nun varlığından uzak kalmıştır.
Maddeden tam anlamı ile ayrıldığımız zaman Allah'ı idrakimiz en son
noktasına ulaşırs.

Allah'ın sıfatlarının insanda tecelli etmesi fikri, felsefenin tanım-
larından biriydi. Böyle bir tanımı ilk defa Eflatun'un yaptığı söylenir6.
Plotinus, bu tanıma büyük önem verdi ve onu felsefesinin temeli
yaptı7• Bedenden kurutulan insanın, ölümden sonra "Allah'ın haya-
tına" benzer bir hayat yaşayacağına ve buna, dünyada iken hazırlan-
manın gereğine, Galen'in De Moribus'unda da önemle işaret edilmek-
teydis. Aynı görüşü Farabi de savunmuş ve felsefenin asıl amacının
insanı Allah'a yaklaştırmak ve ona, Allah'ı nasıl taklid edeceğini
Öğretmekten ihaıJet olduğunu söylemiştir9•

Ne yazık ki Farahl, bu görüşünü ayrıntılı olarak açıklamıyor. İn-
san, davranışlarında Allah'ı nasıl taklid edecektir? Farabi'de bu so-
runun cevabı, ancak dolaylı olarak bulunabiliyor. Öyle görünüyor ki
bu meseleyi en açık ve seçik bir şekilde ortaya atan Gaziili:olmuştur.
Yazdığı Kitab el-Maksad el-Esna şarh esma' Allah el-Husna (Kahire,
yayın tarihi yok) adlı eserini tamamen bu konuya hasretmiştir. Şimdi
Gazzali:'nin bu husustaki görüşlerine kısaca dokunalım.

Farahl, İnsanın Allah'a yaklaşmasından söz ederken, dini terimlere
pek yer vermiyor. Onun eserlerinde ru'yet, muhabbet; fena, beka ve ben-
zeri kelimelere pek rastlanmaz. O, ana felsefi eserlerinde, Kur'an ve
hadise, mutasavvıfIarın sözlerine ancak bir kaç defa atıfta bulunur.
Öyle görünüyor ki Farabi, bunu bilerek yapmaktadır. Onun hu konu-
daki tutumu, kendinden önce gelen Kindi'nin, ve sonra gelen İbn Sina'-
nın ve İbn Rüşd'ün tutumlarından çok farklıdır.

Diğer yandan Gazali, tamamen İslami teriminoloji içinde hareket
etmektedir. Maksad'ı yazmaktaki amacı "Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın"
(tahalleku bi ahlakillah )hadisinin anlam ve önemini açıklamak idi.
Yine Peygamberin, "Ahlah'ın şu şu sıfatları vardır; kim onlardan birine

5 Medine, e. 34.
6 Krş. Theaetetus, 176 B.
7 The Enneads (İngilizceye Çeviren: S. MacKenna. Londra 1956) 1.2.
8 R. Walzer, Greek into Arabic (Oxford, 1962( s. 166.)
9 Philosophiche Abhandlungen, B. 53. Krş. F. ROBenthal, "On the Knowledge of Plato's

PhiIosophy in the Islamic World" Islamic Cu/ture (1940) s. 387 v.d.



10 Maksad, s. 72.
U A.g.e., s. 15-16.
12 A.g.e., s. 16-7.
13 Kilab el-Arba'in (2. basım, Kulıire, 1344/1952), s. 135.
14 La noıian de la ma'rifa clıcz Glıaza/i (Beyrııt, 1958) s. 90.

sarılırsa Cennet'e girecektir" anlamındaki sözünün hikmcti üzerinde
durmaktırlo.

Kitabın dö,.düncü bölümiinde açıkça denmektedir ki, "İnsanın
olgunluğu ve mutluluğu, "Allah'ın ahlaki ile ahlaklanmasına" ve kendi
gücü nisbetinde Allah'ın sıfatlarının anlamları ile mücehhez olmasına
bağlıdırY" Allalı'ın sıfatlarıriın taklid edilmesi açısından,. insanlar
çeşitli derecelere ayrılmaktadır. Ga:z;a1i,Maksad da yalnız "Allah'a
yakın olanlar" (mukarrabfın) üzerınde durduğunu söylemektedir.

İnsamn, Allah'ın sıfatları konusundaki bilgisi üç merhaleden geç-
ınektedir:(a) Allah'ın sıfatlarının anlamlarını açık ve seçik olarak kav-
ramak. Böyle bir kavrayışa mukaşefe ve muşahede yoluyla varılır.
(b) Allah'ın sıfatlarını kavrayan mukarrabfın (Allah'a yakın olanlar),
bilineni elde etmeyi arzu ederler. Allah'ın büyüklüğünü derinden derine
duyar ve O'nun ahlakı ile ahlaklanmak isterler. Şiddetli bir istek olmadan
olgunluk elde edilemez. Arzunun zayıflığı, bilgi azlığından, şüpheden
veya kalbin diğer arzularla doldurulmasından ileri gelmektedir. Arzu-
nun (şevkin) özü bilgidi,.. Kalb, diğer arzulardan temizlenince Allah'ı
arzu eder ve O'na yaklaşinak ister. (c) Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak,
yani O'nun sıfatlarının beşerin gücü ölçüsünde tecellisini sağlamak
için gerekli faaliyeti göstermek. Bu üç dereceye kısaca bilme, isteme ve
rapma dereceleri diyebiliriz. Bu dereceleri geçen insan, ilahi (veya
rabbani) bir varlık olur ve Allah'a yaklaşıriZ. Bu dereceye ulaşan insan,
Allah'ın kendisİne vermiş olduğu bütün imkan ve kabiliyetleri gerçek-.
leştirmiş olur. Zaten "insan, tabiatı gereği, ilahi olan şeyi arzu eder."13

Öyle görünüyur ki, Gazali'nin Maksad'da açıklamaya çalıştığı
kemal (olgunluk) kavramı, Allah'ın bilinmesine (ma'rifet) dayanmakta-
dır. Allah'ın bu yolla bilinmesini, Farid Cabr, "psikolojik" olarak ad-
landırmaktadır. Burada insan, ilahi isimlerin anlamlarını kavramakta
ve zikr yoluyla onların sürekli olarak şuurda hazır bulunmasını sağla-
maktadır. Allah'ın güzel isimlerini şuurunda hazır buhınduran insan,
buradan, düşüncesini kendi varlığına çevirir ve bir karşilaştırmaya
giderl4.
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Allah'ile kendi aralarındaki bağı gören ve kurb derecesine yükse-
lenlerden (veya yükseldiklerine inananlardan) bazıları, ulşatıkları
tecrübeyi yanlış yorumlayarak tehlikeli bir yöne sapabilirler. Bu konuya
gelmeden önce kurb nazariyesinin bir bölümü olan "meleklere benze-
me" görüşü üzerinde kısaca durmamız yararlı olacaktır.

Gazali, hu konunun daha önce filozoflar tarafından ele alındığını
bilmektedir. O'na göre, filozoflar, "alemin Allah'a hoyun eğdiğini ve
O'na yaklaşmaya çalıştığını" açıkça söylemişlerdir. Bunun, hedenı,
dolayıs ile zaman ve mekanda olan bir yaklaşma olmadığını söyleyen,
kurb'a Allah'm sıfatlarını takIid yoluyla ulaşılacağım iddia eden yine
filozoflardır. OnIar, meleklere, Allah'a yakın olan, değişmeyen vcher
şeyi olduğu gihi bilen akIl varlıklar gözüyle hakmaktaydılar. Filozoflar,
sıfatlar açısından Allah'a yaklaşan insamn meleklere benzediğini ve
hunun ise en yüksek derece olduğunu öne sürüyorlardıls•

Gazali, filozofların kurb'la iIgili hazı görüşlerini reddetmektc ise de
(Mesela kurb'un sadece ruhla iIgili olduğunu vc meIekIerin akıllar ol-
duğunu vs.,) onIardangeniş ölçüde yararlanmaktadır. Bu konuda İhn
Sina'ıım psikoIojisini çok kere barfiyyen takip etmektedir. Ona göre,
"Allah'ın ahliikı ile ahliikIanan," mela'iket-ul-mukarrabun'a benzerl6•
Melekler yüksek- bir derecede bulunmaktadırlar, çünkü insanları et-
kiIeyen zaman ve mekan, onları asla etkiIemez. OnIar, yaratılışları gereği
Allah'a yakındırlar. Onların makam ve görevleri tam anlamı ile tesbit
ve tayin olunmuştur. Dolayısiyle melekleıin aydınlattığı yoI hep aynı
kalır. Onların sıfatlarını takIid edenler, onlara benzerler' ve böylece
Allah'a yaklaşırlarP Hatta insan, hazı meleklerden daha çok Allah'a
yakın olur

18
• Onu Lu kadar yüksekIere çıkaran aklın ışığıdır (nur-ul-

akl). Bu nur, mülk ve melekut aIemlerinde rahatça hareket eder ve
kurb için hir hedene ihtiyaç duymaz19.

Başlangıçta insanı harekete yönelten, arnı ve kızgınlıktır. Bu mer-
halede o, sadece duyu organIarının kendisine ilettiği veriIerle yetinir.
Biraz olgunlaşınca davranışlannın sonuçlarını düşünmeye koyuIur ve
arzuImına körü körline boyun eğmemeğe başIar. Eğer insan bu yolda

15 Tehfijuı-el-FeMsije, (Nşr. Süleyman Dünya, 2. basım, Kahire, yayın tarihi yok), 8.208-9.
16 Maksad, s. 16.
17 A.g.e., s. 17.

18 Arba'in, s. 292. Krş. 1hya' (1387/1967 Kahire ueşri), iv, 237.
19 Ilıya'mu bir başka yerinde (IV, 385) bu sıfatların hepsi 'arifun'a atfedilmektedir.



20 Arba'in, s. 94; Krş. 1hya, iü, 36.
21 Bu, bize Stoa'ların hürriyet göriişünü hatırlatmaktadır.
22 Ihya, IV, 483.
23 Ihya, iii, 352.
:l4 Ihya, LV, 199, 394 Ve 112.
25 A.g.e., 394.
26 A.g.c., 339.

israrla yürür, şehvet ve gadab onu harekete sürükleyen saiklerolmaktaı1
çıkarsa ıneleklere benzer. Ve eğer duyular ve hayal dünyasına ait
nesnelel'le bağını koparabilir ve onlar karşısında lakaydkalabilir, du-
yum ve hayalin ötesinde bulunan varlıkları idrak edebilirse meleklere
benzemede ikinci bir merlıaleyi daha aşmış olur. Bu şekilde meleklere
yaklaşan insan, Allah'a da yaklaşmış olur. Allah'a yaklaşmakla mut-
luluğunu da kazanmış olur. Çünkü "mutluluk, arzuların gücünü kırmak
ve nefs-i emmareyi zayıflatmak suretiyle meleklere benzemekten iba-
rettir."20 O, bu şekilde gerçek hürriyete de kavuşmuş olur. Allah'tan
başka hiç bir şeye ihtiyacı olmayan insan tam anlamı ile hürdür~l.
İşte bu dereceye ancak doğrular (sıddıkfın) çıkarlar22.
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(Dünya sevgısını terketme. Zuhd olm~dan tevekküle
erişilmez.)26

(Çok kere tevbe ile birlikte zikr edilir).25Sabr

i
Zuhd

i

Gazali, Ihya'da olgunluğu (kemalij'llçe ayırmaktadır: Bilgide
olgunluk, kuvvette olgunluk ve lıürriyette olgunluk. İşte Allah'a giden
yol, bu kemal mertebeler;nden.' geçee3 •

İnsan, Allah'ın ahlakı ile ahlaklandıkç~, melekllt alemine ait oldu-
ğunu, "Allah'ın suretinde" yaratıldığını ye kainatın bir mikrokozmu ol-
duğunu daha iyi anlamaya başlar. Bu, ruhani bir yükseliştir. Bunun
sonunda İnsan yine insan olarak kalmakta, yani onun durumunda onto
lojik bir değişme olmamaktadu. Başlangıçtan kurb'a kadar aşılan mer-
haleleri şu şekilde bir şema ile göstermek mümkündür:

Yakın (Allah'a, Ahiret Gününe, Cennet, CehennemV.s.ye inanına.

I
Bu, Marifet'in ilk derecesidir. Diğer bir deyişle "imanın
aslı" (asl-ul-iman) dır.24

Havf ve Reca' (iffet, vera', takva ve mucalıede'ye iletir.)

i



27 Jlfa'rifa, Kur'au'ın "k.linı.t-ut-tayyib." dediği şeydir. (a.go •. )
28 A.g.e., 199.
29 A.g.e., 113.
30 A.g.e.,' 112.
31 A.g.e., 390.
32 A.g .•., 402-3.
33 A.g .•. , 394.
34 A.g .•. , 394.
35 A.g .•. , 303-305 • .i

Yakin alanından jikr-zikr alanına kadar olan kısım, kalp temizli
ğinin yapıldığı kısımdır. Diğer bir deyişle kalp, burada, amel yardımı
ile marifete hazırlanır. Marifa-mahabba, fikr-zikr olmadan kalbe yer-
leşemez. Fikr-zikr, amelle ilim arasında bir köprüdürY Gazall şöyleder:
Eğer mesut olmak istiyorsan, dünyayı terket ve hayatını j'ikr-ul-Mzım
ve zikr-ud"diiim' içinde geçir.. Marifet, fikirden sonra gelir. Muhabbet
ve üns ise zikrin ürünleridir. Fikir, zikrden üstündür, çünkü birincisi,
ikinciyi zaten içine alır.34Bununla beraber sürekli zikir, şeyleri iyi-
den iyiyekalbe yerleştirir. Kısacası, amel, kalbin haline, Ml, ilme, ilim
ise her iyiliğin anahtarı olan fikre dayanır.

Daha önce de işaret edildiği gibi, yükselişin başlangıç noktası,
Allah'ın varlığına imandır. İnsan, manen yükseldikçe Alliıha olan iman
ve güvenini daha derinliğine duyar ve en son derecede birlik (tevhid)
içinde kendinden geçer (fena'). Bu derece, doğruluğun (sıdk), güvenmc
ve dayanmamn (tevekkül) en yüksek dereceleri ile çakışıı.35Bu dere-
ceye yükselen insan da, Allah'ın sıfatlanm kendi şuurunda idrak eder
ve O'nun ahlakı ile ahlaklanmış olur. Fakat, yukarıda da söylediğimiz
gibi, insan bu derecedeki psikolojik tecrübesini yanlış yorumlayabilir.

Dünya saadeti

Ahiret saadeti

1
J
i
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Fikr - Zik,.
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jVIa'rifa27- Mahabba

i
Sa'ada28, vusulullah29 veya
vusul ila civiirillah30 lezzet
-un'-nazar3! ru'ya-lika'-muşa-
hede32



36 El-Munkız min-ad-Da/iil. (1939, Saliba ve Ayyad neşri) 8. 133.

37 Mak..ad, 8. 76.
38 Ihya, i, 53-4.
39 Mak.ad, s. 76.
40 A.g.e., 73.
41 Ihya', i, 54.
42 Mak.ad, 76.

Kurb, bir yakınlığın ifadesidir. Bu' yaklaşmaJ).ın belli bir sının
yoktur. Bir anlamda kıırb sonsuzdur, çünkü, Yaklaşılan sonsuzdur.
İnsanın varacağı nihai noktayı adlandırmak için belli başlı üç terimimiz
vardır: Ittihad, hulfıl ve vusfıl. Uzun bir tahlilden sonra, Gazali bu
üçünü de reddeder ve insanın ancak kurb'u elde edebileceğini söyler.36

Kurb'uh bir sonu olmadığı için diğer üç kelimenin sebep olduğu yanlış
yorumlara sebep olmamaktadır. Gazilli'nin, Ittihad'ı, hulfıl'u ve vusul'u
reddetmesinin dini ve sosyo-politik açıdan büyük bir önemi vardır. O,
ittihadı, öncelikle iman açısından reddetmektedir. Çünkü kulun her ba-
kımdan mükemmelolduğunu söylemek açık bir çelişkidir37• Kul ile
Allah' arasında bir ittihad düşünmek, bütün ibadetleri gereksiz kılar. Ni-
tekim Allah' ile ittihad halinde olduklarını söyleyerek ibadetin gereksiz-
liğini savunanların sayıları az değildir38• İttihad'ın reddi, aynı zamanda
hulfıl'un da reddini içine alır.39 Daha önce de zikredildiği gibi, insan,
"Allah'ın ahlilkı ile ahlilklanabilir"; ama bir ittihad veya hulfıl'dan söz
edebilmek için, Allah'ın sıfatlarının gerçek anlamda insana intikali
gerekir ki bu mümkün değildir40• Kendisi ve Rabbi hakkında gerçek
bir bilgiye sahip olmama, insanı tehlikeli yanlışlıklara sevk eder. Ittihad'ı
ve hulul'u savunanlar böyle bir yanlışlıkta en aşırı gidenlerdir. Bu in-
sanların görüşlerinin, taklide dayanan halk üzerinde çok kötü etkileri
vardır. Vecd halinde olduğunu sanarak anlamsız sözler sarfetmeııin
zarardan başka hir şeyi olamaz41•

Burada, Gazali kelilmi güçlükleri sayıp dökmemektedir. Onun asıl
endişesi inanan halka gelecek zarardır. Bunu gerek Munk(tız'de gerekse
Maksad'da apaçık görmf'kteyiz.

Eğer vusı11 kelimesinden iki "zatın" karışması (vusı1l beyn-ez-
zateyn) kast ediliyorsa, Gazilli buna da karşıdır. Çünkü o zaman
vusfılun, ittihad'dan farkı olmaz. Eğer vusul'dan kast edilen kurb ise,
bu kelimenin kullanılmasında bir sakınca yoktur. Zaten, bu anlamda
vusul, insan çabasının hedefi olmaktadır42• İnsanla Allah arasındaki

313GAZALİ'NİN "KUBB" NAZARİYESİ



314 MEHMET AYDIN

bütün perdelerin kalktığı ve insanın O'ndan başka bir şeyi düşünmediği
zaman vusuı hasılolmuşdemektir. Böyle bir vuslatta Allah, Allah ola.
rak, insan da insan olarak kalır. Burada insan, yaşayan, bilen, güçlü
olan, bağışlamasıııı bilen bir varlıktır. Fakat bu sıfatların erişilmez
dereceleri yalIlIz Allah'a aittir. Allah'm sıfatları, kul için erişilmesi
mümkün olmayan ideal değerlerdir. İnsan, onlara ancak yaklaşabilir,
asla ulaşamaz.
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