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Buradan, sozun o 
tartışılan bir problemin konu ığ,ı 

icma bunun olduğu hasusunda 
Matüri'dl da 

söze yer 
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devrinde bu sözün, özellikle bazı hadis kabul 
edilmesine muhtevasmı Maturidi gibi bazı rezervlerle kabul eden Ebu 
Bekr İbnü'l-Arabi'nin bunu hadis olarak anmadığını Onun 
rezervi sözün hem muhtevasına hem de lafzına yöneliktir. gorunuyor 
ki, o sözün böyle yalın haliyle yanlış an müsait olduğunu 

düşünüyor ve "ilim" kaydıyla sınırlandınyor. Onun tasarrufuyla söz ''Nefsini 
bilen rabbini ilmen bilir." şeklini kazanıyor ve söz bakımından da bir 
değişime uğruyor. 

İlk devir sufilerinde bu söze olarak yer verildiği 
bilinmemekle birlikte özellikle etkisiyle Muhyiddin 
'Arabl'de (ö. 638/1240) ağırlıklı olarak y(~r aldığını ve aynı zamanda 
metafizik sisteminin temel dayanaklarından birini teşkil ettiğini 

ediyoruz. O, bunu sadece epistemolojisi için değil, varlığın birliği (vahdet-i 
8 

vücud) tezini isbat hususunda ontolojisi için de delil olarak kullanmaktadır. 
Ancak bu tavrı onun bilgi anlayışına aykırı zira o, her ne kadar 
ulemanın geneli tarafından subjektif kabul edilse de, hadislerin 

9 
keşfin geçerli bir metod olduğu kanaatini taşıdığından , senedi veya 

olan hadisleri keşif ile sahihe çıkarmaktadır. Zaten İbn 'Arab'i' den 
sonra sufı bu söz şek götürmez bir şekilde hadis kabul 

Sonuç olarak, tartışılan bir problemin konu başlığı zamanla ihtiva 
ettiği anlam ve ifadedeki vecizlik dolayısıyla belki de iyi niyetle Hz. 
Peygamber'e nisbet ediliyor ve anonim bir söz hadis Burada 
üzerinde durulması gereken husus sözün muhtevası değil, 

nisbetinin doğruluğu veya yanlışlığıdır. Muhaddislerin de 
şarttan biri olan "adalet", "bir şeyi yerli yerine koymak" demektir. Bir söz 
Hz. Peygamber'e ait olmadığı halde, O'na nisbet edilirse, ilkesinden 
sapma gelmiş olur. İyi niyetle yapılmış olsa bile durum 
Burada Cüveyn! ve gibi başta kelam olmak üzere bir çok bilim 
dalında önemli bir yere sahip olan şahsiyetlerin böyle bir hataya düşmeleri 
şaşırtıcıdır. Bu gün böylesi durumlar karşısında en azından Matür'idi ve Ebu 
Bekr ibnü'l-Arabi'nin tavırlarma benzer bir tavır konması 

lO 
2. "Alla.h'm ilk şey aluldır." 

Hadisciler bu sözün mevzu (uydurma) olduğu hususunda ittifak 
bulunduğunu bir takım şahitler 
keşif ile saptadıklarını hadis 
ısrar . Bazı hadisciler ise bu konuda bir adım daha ileri 
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l3 
bu hadisin ve buna 

özı::~llikle sünni 
konuda da büyük ölçüde 
kadar akıl hadisini 
konusunda zorlanmışladır. Bu 

delil olımısı onları 

ile desteklemek 
sevketmiştir. 

Sufıler bununla da 

rmnuhır, 

"peygamberin mıru"nun ilk 
belirtmişlerdir. Maalesef bazı lıadiscilcr 

bunu da hadis kabul 

olarak da ın 

Abbas, sözkonusu edilen 

Cevzl'nin 
18 

suçladığı Nuaym 

kalem hadislerinin 
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farketmek pek zor olmasa gerek. 
şüpheli 

sürme işi 

bir gerçek ki, hadislerin 
Yani hadisler, Hz. 
kemiğe" bürünmüştür. Bu o 
ortamının etkisi inkar edilemez. Dolayısıyla sözün her ne 
Peygamber'e ait olsa bile, dökülme işlemi 
duygu ve düşüncelere sahip bir 
kaymasının olması doğaldır. Dolayısıyla 

tenkidi değil, aynı zamanda raviler ve 
alınarak metin tenkididir. 




