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Tam adı, Ebu Bekr Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Abdullah b.
Ahmed el-Meatirl el-İşblli olan İbnü'l-Arabi, 468 yılında (1076) Endülüs'ün İşbiliy
ye kentinde doğmuştur. İlnll, kültürel ve siyasi bir aile ortamında büyüyen Ebu Bekir İbnü'l-Arabi, küçük yaştan itibaren babaşı başta olmak ÜZere yörenin bir çok bilginlerinden ders almıştır. 485 yılında (1092) on yedi yişlarında iken babasıyla birlikte doğuya ilmi seyalıate çıkrmş 1 , on yılı aşan bu seyahati esnasında, Kuzey Afrika'dan başlayan ve Bağdat'a kadar uzanan muhtelifİslam beldelerini dolaşmış, buralardaki aJiınlerle taruşmış ve onlarla lJ.mi sohbetlere girmiştir. Yolculuğunun son
durağı olan Bağdat'ta bulunan bilginlerle fikir alışverişi yapmış, iki sene Gazzlli ile
özel sohbetlerde bulunmuştur. Daha sonra ülkesine dönerek kadılık yapmış ve hayatının son dönemlerinde inzivaya çekilerek eser telifiyle meşgul oldu 2 • Kur'an ilimle-

ri, :fikıh, kelam, hadis, tasavvuf gibi ilim dallarında yüze yakın eseri bulunan müellif,
543 (1148) yılında bugünkü Fas kentinde vefat etmiştir.
* Sakarya

Üniversitesi İlabiyat Fakültesi Kdam Anabilim Dalı Araştım:ıa Görevlisi

113

Müellifin hayatına bu kısa temastan sonra, insanın sosyal bır varlık olması ve
onu yetiştiren en önemli etkenlerden birinin de çevre olması nedeniyle, Ebu Bekir
İbnü'l-Arabi'nirı düşünce hayatını daha sağlıklı anlamak için müellifin yaşadığı dönemin siyasi, ilnll ve kültürel durumuna göz atmamız yerinde olacaktır.

a. Siyasi Dumm:
Ebu Bekir İbnü'l Arabi'nirı ana vatanı olan Endülüs, onun yaşadığı dönemde _
Devletinin hllimiyeti altında idi. Murabıdar'ın tarih sahnesine çıkışı,
Lemtı1ne kabilesi reisi Yahya b. İbrahim el-Cücilli'nirı (ö. 440/1048) hac için doMurabıtlar

ğuya gitmesiyle başlar 3 .·Ülkesine dönerken Kayrevan'a uğrayan Cüdau, burada kar-.
şılaşıp bir müddet ders ve salıbederine katıldığı ünlü llim Ebu İmran el-Fas!'den (ö.

430/1038) Büyük Salıra'nın güneyinde yaşayan kabilesinin eğitim ve öğretimini tamamlamak üzere yetişkin bir hoca göndermesini istemiş\ o da bu iş için Abdullah
b. Yasin'i (ö. 451/1059) seçmişti5 . Abdullah b. Yasin'in Lemtı1ne kabilesindeki öğ
retim ve irşat faaliyederi Murabıt'ların kuruluşunda rol oynayan en önemli etkenlerden birisidir. Önceden beri d1n1 emirler konusunda oldukça gevşek davranan Lemtı1neliler, Abdullah b. Yasin'in dini eğitim konusunda uyguladığı metodu sert bularak kendisinekarşıçıkıp onu yönetimden uzaklaştırdılar. Bunun üzerine Yahya b. İb
rahim ona sahip çıkarak Senegal'cleki bir adaya yerleştirdi. Abdullah b. Yasin de burada dint-askert maksat1ı bir tekke (ribat) kurdu. Bu ribat sebebiyle Abdullah b. Ya~
sin ve taraftarlarının gayret ve faaliyederi sonucunda Kuzey Afrika'da kurulan bu yeni devlete Murabıtlar (Murabıtı1n) Devleti denildi. Zamanla genişleyen, sayılan çeşitli katılımlarla otuz bine ulaşan6 ve kendi içinde güçlenen bu site devleti özellikle
Yı1sufb. Taşfln döneminde (509-556/1061-1106) zaferden zafere koştu7 .

Murabıtlar'ın Kuzey Afrika' da güçlendiği dönemde İspanya' da Endülüs Eme-

v! Devleti yıkılmış ve bu bölgede "Mülı1kü't-tavaif'' adı verilen birçok devletçik kurulmuştu

(1031-1090). Küçük devlerler halinde bölünen Endülüs MiiSlümanlarının
parçalanıp zayıflamasını firsat bilen Kastilya kralı VI. Alfonso, Kurtuba ve Tuleytula'yı zaptetti. Bunun üzerine, Endülüs Müslümanları adına Ab bad! Emlri Mu'temidAlellah (İbn Abbad), Kuzey Afrika'da hüküm süren Murabıdardan yardım istedi.
Emirin daveti üZerine y~dıma koşan Mlirabıt hükümdan Yusuf b. Taşfln, Hıristi
yanları Zellika'da ağır bir yenilgiye uğratarak (482/1086) Magrib'e geri döndü.
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Ancak Mülılkü't-tavamn'inyeniden birbirleriyle mücadeleye başlaması ve Hıristiyan
ların da tekrar saldında bulunması üzerine, Yılsufb. Taşfio. idaresindeki Murabıt ordusu ikinci defu Endülüs'e geçerek Ebu Bekir İbnü'l-Arabi'nin doğum yeri olan İş
blliyye'yi fethettiler (484/1091) 8 . Böylece Endülüs'te başlayan Murabırln hilimiyeti yaklaşık altmış yıl kadar sürdü9 •
Endülüs tarihinde önemli bir yeri olan bu devletin yıkılışını hazırlayan sebepler areıSında Muvahhidler ile yaptıkları mücadeleleri en önemli unsur olarak saymak
gerekir. Buna ülkedeki özellikle akaid alanındaki mezhep çatışmalarıyla bu mücadeleler sonunda ortaya çıkan ayaklanmalar eklenebilir10 •
Hayatının büyük bölümünü Murabıtlar döneminde geçiren Ebu Bekir İb
nü'l-Arabi'nin Muvahhldıln Devleti'nin Endülüs'e hllim olduğu dönemi de idrale
ettiği

bilinmektedir. Bu devletin kurucusu olan Ebu Abdullah Muhammed b. Tu-

mert de,

Murabıtlar'ın

içinde

yetişmiş,

ülkede dini ve içtimal bir yenileşme gerçek-

leştirmek düşüncesiyle çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve

olduğunu

zamanla kendisinin "mehdi"
iddia edecek kadar ileri gitmiş bir şahsiyettir. Mehdilik iddiasını giderek

bir mezhep hareketi haline getiren İbn Tılmert, bu mezhebi bir tevhld mücadelesi
olarak

nitelediğinden dolayı

daha sonra onun çevresinde bir devlet haline gelecek

olan bu hareket, tarihte "Muvahhidıln" olarak anılmıştır. Murabıt emiriAli b. Yılsuf
döneminde faaliyet gösteren ve Murabıtlar Devletine açıkça cephe alan İbn Tılmert,
mezhebinin ve ileride kurmayı düşündüğü devletin esaslarını tanzim etmek amacıy
la 514 (1120) yılında Atlas dağındaki "Gir-ı Mukaddes" olarak anılan bir yerde inzivaya çekildi. Görüş ve düşüncelerini tanıtmak amacıyla kaleme aldığı E'azzü

yudab

adlı eserinde 11 ,

ma

daha çok itikadi İslam mezhepleri arasında uzlaştırıcı bir yol

takip etmiştir. İbn Tılmert amaçlarını tam anlamıyla gerçekleştirme imkanı bulamayarak, 524 (1130) yılında vefut ettil 2 •
İbn Tılmert'in kurmuş olduğu bu devlet onun ölümünden sonra giderek

güçlenip Murabıtlar'a karşı büyük zaferler elde etti. Bu iki devlet

arasında

meydana

gelen savaşlar görünüşte siyasi olmakla birlikte, gerçekte furklı selefve Eş'arl iki mezhebin mücadelesi olarak değerlendirilmelidir. Nitekim Murabıt emiri Ebu YılsufYa
kı1b döneminde, bu mezhep çatışmaları doruk noktasına ulaştı. Ülkenin bütün rica-

ri ve sosyal alanlarını etkileyen bu karışıklıklar, kültürel alanda da tesirini gösterdi.

L_ _
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Dönemin bilginleri daha çok halkı bu çatışmalarda yönlendirmek ile meşgul olduklanndan, ilml çalışmalar terk edildi ve Merraküşi'nin de isabede belirttiği üzere Endülüs'te usıll şöyle dursun, furft ilmi bile inkitaa uğradı13 .

b. İ1.mt ve Kiiltürcl Durum
Bir M:1likl fakibi olan Abdullah b. Yaslıı'in kurduğu Murabıdar Devleti, bir

din devletiydi. Yöneticilerin prensip olarak ilme büyük önem vermesi nedeniyle bu
dönemde bir çok bilgin yetişti. Devrin ilimleri başta fikılı olmak üzere, hadis ve tefsir gibi ilimiere daha çok rağbet göstermişler, bazı ilim dallarına karşı ise maalesef soğuk ve menfi bir tutum sergilemişlerdi. Özellikle felsefe ile meşgul olanlar dönemin

fakihleri tarafindan zındıklık.la itharn edilmiş, aşağılanmış ve halkın gözü önünde
eserleri yakılmıştı14 . Muhtemelen yönteminden ötürü kel:1m ilmi ve bu ilimle uğra
şanlar da benzeri hakaredere maruz kalmışlardııs.
Murabıdar döneminde Doğu İsl:lm dünyasında zuhur eden ve ünü Endülüs'e

-kadar ulaşan İmam Gazzan'ye (ö. 505/llll) ve özellikle meşhur eseri İhya'ya karşı menfi bir propaganda sürdürülmüştür. Onun bu eseri Kurtuba'ya ulaşınca, içerisinde tasavvufi, felsefi ve kel:1ml konulara değindiği gerekçesiyle, genellikle M:1likl
mezhebine mensup fakihler tarai:iridan yakılınasına fetva verilmişti16 . Devrin kadısı
İbn Hamcün, İmam Gazzan'yi teldir etmiş, dönemin hükümdarı Ali b. Taşfin'in de
desteğini

alan bu zat halkın gözü önünde Gazzan'nin kitaplarını yaktırmıştı
olayı işittiği

(503/1109). Bu

zaman Gazzan'nin onlara beddua ettiği rivayet edil-

mektedir17. Gazzan ve eserlerine karşı izlenen bu olumsuz.tutum, Mur:lbıdar Devleti'ninhllimiyeti boyunca sürmüştür. Ali b. Taşfin'in, ülkesindeki vezir, ilim ve kadılara

bid'at içeren kitapları, özellikle Gazzan'nin ese"ileriiifDuldukları an yakmaları
m emreden bir emirname yayınlaması dikkat çekicidir18 . Bu dönemde tasavvuf, felsefe ve kelam ile meşgul olanlar yanında özellikle Mu'tezili düşünceyi benimseyenlere aynı derecede katı bir tutumun sergilendiğide bilinmektedir19 .
Murabıdar

lanan taklitçi bir

döneminde fukalı:lnın devlet adamlarına tahakkümünden kayııak

anlayışın

etkisiyle fikri hayat oldukça sönük

geçmişti.

Muvahhidftn

devri ilimlerinin ise akldekonularında te'vili benimsemesi, fikhl meselelerde ise taklidekarşı olması

fikir hayatına büyük bir canlılık getirdi ve bir çok önemli eser orta-
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ya kondu. Felsefe alanında İbn Tufeyl (ö. 581/1185) ve İbn Rüşd (ö. 595/1198)
gibi büyük :filozoflann bu dönemde yetişmiş olması, olumlu gelişmenin önemli bir
göstergesidir. Öte yandan bir önceki dönemde zındıklık hatta küfiirle itlıam edilen
İmam Eş'arl ve Gazzlli gibi kelamcıların eserleri bu dönemde büyük ilgi gördü. Bir
kısım tarihçilere göre bu devirde kelam ilminin benimsenip meşru kabul edilmesinde bizzat İbn Tfunert'in rolü büyüktür. MeseJ.a bu görüşü benimseyenlerden biri
olan İbn Haldt1n'a göre, Endülüs'te Eş'ari mezhebinin yaygınlaşmasını, doğuya yaptığı yolculuk sırasında bir çok Eş'ari bilginiyle karşılaşıp kendileriyle ilmi münazaralarda bulunan ve onların fikirlerinden etkilenmiş olan İbn Tfunert sağlamıştır20 •
İbn Tfunert döneminde, Magrib'e yerleşerek birçok talebeye ders veren Bakıll.ani'nin öğrencisi

Ebu Abdullah el-Ezdi'nin de Eş'arl mezhebinin Endülüs'te yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunduğu bilinmektedir21 •

Endülüs halkının çoğunluğunu, Berberllerle, yerli Hıristiyanların Müslüman
çocuklan oluştııruyordu. Bunların ekserisi tasavvufla Berberllerin öteden beri
gelecekten haber veren gaybi ve sırrl ilitnlere çok yakından ilgi duyduklan bilinmektedir. Bu sebeple ülkede ful ve gayb bilgisi denemelerine dayanan geleneksel öğreti
ler, ülkenin Müsliiman)arca fetlıinden sonra, tasavvufun furklı yorumlarının da etkisiyle, yeni bir boyut kazandı. Bu gelişme özellikle halk kesiminde çok çanJ.ı bir tasavvuf hareketinin oluşmasını sağladı. Her ne kadar Muvahhidler döneminde fukaha,
felsefe, kelam ve tasavvuf gibi ilimiere müsamaha göstermese de, bu ilimler arasında
tasavvuf, özellikle halk kesiminde büyük rağbet gördü22 • Ebu Bekir İbnü'l-Ara-.
bi'nin; tasavvufl akımların Endülüs'te yeşermesinde önemli payı bulunan Muhammed b. Meserre'yi (ö. 319/931), insanlan doğru yoldan uzaklaştırmaktan başka bir
şey yapmamış bir kişi olarak nitelemesi, onun dönemin Endülüs fakihlerinin tasavvuf
karşıtı tutumlarından oldukça etkilendiğini göstermektedir 23 •
olmuş

Yaşadığı

dönemin siyasi ve ilmi havasını, beğenmeyerek telifle meşgul olmak
için uzleti tercih eden İbnü'l-Arabi, ülke~sindeki genel siyasi ve kültürel ortamı tanımJa'rken zamanın bozulduğundan, isıarh;ın yeniden bir "gariplik" dönemİ yaşadı
ğından, gerçek ilimierin birer birer vefat ettiğinden, bid'atlere dalmış pek çok insanın din örtüsü altına gizlendiğinden, toplumda mezhep taassubunun yaygınlaştığın
dan, ülkenin cehaJet ve fakirlik içinde bulunduğundan ve en kötüsü de insanların düşünce yoksunu olduğundan şikayet etmiştir 24 .
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Endülüs fakililerinin muhalefetine rağmen, Ebü'l-Hakem Münzir b. Said elBellılt:l (ö. 355/965), Ebü'l-Yüsr er-Riyadi (ö. 298/910), Ebu Cafer İbn Harıln (ö.
320/932), Abdül'ala b. Vehb (ö. 261/874), Ferec b. Sellam, Halil b. Abdülmelik,
Abdullah b. Meserre (ö. 286/899) ve İbnü's-Semine (ö. 315/927) gibi aiimlerin
doğuya yaptıkları seferleri sonunda, Mu'tezili anlayış, yavaş yavaş Endülüs'e girmeye başlamıştır 25 • Ancak, özellikle Murabıdar döneminde bu düşünceyi benimseyen
aiimlere karşı çeşitli baskılar uygulanmış, bu nedenle de söz konusu btlgioler, düŞün
celerini sadece kendi aralarındaki özel salıbederde paylaşınakla yetiıtınişlerdi26 •
Siyasi ve :fikı1 açıdan oldukça hareketli olan bu dönemde Endülüs'te birçok
alanda ilim adamı yetişmiştir.

IL Ebti Bekir İbnii'l-Arabi'ye Göre Akıl-Nakil İlişkisi
Daha çok fikıh alanındaki eserleriyle tanınan İbnü'l-Arabi, tefsir ve hadis şerh
leri miliiyerindeki kitaplarında kelam ve akaid konularına değinmekle birlikte bu
ilimlerle aiakalı müstakil eserler de telif etmiştir. Müellif, kelam ile ilgili bu eserlerini klasik metodla yazmış, konuları ele alırken Gazzili'yi anımsatan bir üslup kullanarak, akıl ile nakil bağlantısını büyük bir ustalıkla ortaya koymuştur. İtikadi konuları
öncelikle akli delillerle isb ata çalışan, keıamı münakaşalarda -mantık ve cedel metodunu büyük bir beceriyle kullanan, özellikle el-Avasım mine'l-kavasım adlı eserini bu
metod ile kaleme alan Ebu Bekir İbnü'l.:Arabi, genel anlamda akaid konularının kitap, sünnet ve icma ile tesbit edilebileceğirıi bildirmekle birlikte, bunları ilim, kudret
ve hayat sıfadarı gibi nakli bir delile ihtiyaç duyulmaksızın sadece akılla bilinenler;
ef'al-i ibad gibi bazen akli, bazen de nakli delil ile bilinebilenler; öldükten sonra diril.me ve cennette Allah'ın görülmesi, hüsün ve kubuh gibi sadece nakli delil ile bilinebilenler; sem', basar ve kelam sıfadarı gibi nakli delil ile akli delilin müşterek olduğu alan şeklind~ dört kısma ayınr27.
Aklın,

gerçekleri kavramaya uygun bir kapasitede yaratıldığını, akıl ile ııaıdıı!ı.
aynı kökten çıkmış iki dal gibi olduğunu kabul eden İbnü'l-Arabi, bu ikisi arasınc:la
herhangi bir çelişki bulunmadığını kabul eder. Ona göre ma'kmat (akledilebilir olanlar) vacib, caiz ve müstahil olmak üzere üç kısma ayrılır. Şeriat, vacib (akli zorunlu)
ve müstahil (akli olamaz) konularında yeni bir hüküm ortaya koymamış, sadece caiz (mümkün, akl! olabilirlilik) hakkında tasarruf etmiştirw.
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DM konularda ak:ll düşüncenin yak.lni bilgiye ulaştırabileceği anlayışının
da uygun olduğunu belirten müellif, buna hayan ve ölümü Allah'ın yaramğını, yine nzkın O'nun tarafindan verildiğini, Allah'tan başkaTann edinenierin delil getirmesi gerektiğini belirten ayeti (en-Nem127/64) dayanak yapar.
Bunun yarunda Allah'ın akıllara her makulü (akledilebilir hususlar) anlama kapasitesini vermesini mümkün görmüş ve bu aklın idrak sahasına ahiret a.Iemini de dahil etmiştir29. Filozofların ahiret hallerinin bütün tafsilanyla akılla bilinebileceğini ileri
sürdüklerini söyleyen İbnü'l-Arabi, Gazzlli'nin de bu konuda onlara meylettiğini
kaydederken, onun dini konuları (özellikle iliiret halleriyle ilgili olanlar) felsefi metotla açıklamak suretiyle akıl ile nakil arasında uyumluluk sağlamaya çalışnğını, kendisiyle bu hususta t:artışnğını ve onu bu konuda yetersiz bulduğunu belirtir. Ahiret a.Ieminin akledilebilen alanlardan olması konusundaki görüşünden dolayı kendisine yapı
Kur'an'ın rılliuna

lan eleştirilere cevap olarak, bu hususta filozofların aşırıya gittiklerini söylemişt:ir3°.
Yine o, akıl ile ai.aka1ı olarak"Allah'ın ilk önce aklı yaratması" ve ona "yöne!,
gel" demesiyle ilgili hadisin aslı olmadığını31 , eğer bu rivayet doğru bile olsa, aklın
ilk defa nasıl yaratıldığının arılatılmak istendiğini, burada aklın fazileti ile ilgili bir hüküm bulunmadığını ve hadiste yer aları akıldan maksadın da "ilim" olacağını kaydeder ve bu arılayışının Kur'an'ın özüne uygun olduğunu bildirir32 . Nitekim Allah Teala "Düşünenkavimiçin buradaayetler vardır" (el-Bakara2/l64), "Şüphesiz bunda bilen kavim için bir ibret vardır" (en-Neml27/52) buyurarak akıl ve ilmi aynı anlamda zikretmiştir 33 . Ona göre akıl her ne kadar bilinmesi gereken şeylerin bilgisine
ulaşabilecek bir nitelikte yaratılmış olsa da, gerçekleri bütün yönleriyle kavramada
yetersiz kalmaktadır 34 . Aklın her bilinmesi gerekeni bilemeyişi nedeniyle Allah bazı
kullarını peygamber olarak seçmiş ve diğer insanların tek başlarına akıllarıyla tafsilatlı bir şekilde elde ederneyeceği bilgileri ve kendisine ulaştırıcı yolları vahiy yoluyla
onlara öğretmiştir 35 .
Ebu Bekir İbnü'l-Arabi'ye göre naslarda akla aykırı bir hüküm bulunması imkansızdır. Zira akıl, İslam dininin doğruluğunun bir delilidir. Akıl ile dini naslar arasında

herhangi bir çatışma söz konusu olursa, ilk olarak o konuyla ilgilenen kişinin
arılayış noksanlığı ihtimaline yer verilir. Bu dıİrumda nas asıl kabul edilip, aklın da
ona tabi kılınması gerekir36 . Bunun yanısıra aklın asıl, naklin de ona tabi kılınılabile
ceği veya her ikisinin de asıl kabul edileceği durumlar olabilir. Nitekim ziliiren bir-
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birine zıt gibi görünen bazı ayet (müteşabih) ve hadisler (müşkil) de bulunabilir.
Böyle bir durumda akü yorum konuya açıklık getirirken, nakli delil de gerçekleri
amacından saptırıcı bütün muhtemel yanlış anlamaları tashih eder.

İbnü'l-Arabi bazı eserlerinde sadece aklı asıl kabul edip, nakli ona tabi kılma- ··
nın akla bile aykırı olduğunu ifude etmiştir. Ona göre aklın bir tarafa bırakılıp sırf

nakli delilin zahirinde

ısrar edilmesi de eleştiri ve itiraza açık bir tutumdur. Akıl ile

nassı uzlaştırmaya çalışmak

cak

en isabetli yöntem olup, akıl ve nakile gereken değer an-

bu yolla verilmiş olur37 • Akla

uygun olsa biledinin özü ile uyuşmayan bir husu-

sun kabul edilmeyeceğiili belirten İbnü'l-Arabi'nin görüşleri arasında görünürde bir
çelişki olduğu

ileri sürülebilir. Onun el-Avasım. mine'l-kavasım. adlı eserinin nişiri

olan Arnmar Ta.Iibi'ye göre bu anlayış, İbnü'l-Arabi'nin fikirlerinin değişmesinin bir
sonucu değildir. Zira o "Bir meselede önce delilin zahiri anlamına bakın, sonra bunu akü delilin ışığında değerlendirin. Eğer herhangi bir çelişki doğmuyorsa onu kabul edin, aksi takdirde reddedin" demektedir. Bu onun te.fSirle ilgili bir metodudur.
Buna göre müellif, inanç sahasında aklın; fikıhla ilgili konularda ise nasların ön planda tutulmasını gerekli görmüştür 3 8.
Allah'ı

ve O'nun sıfatıarını anlamada yarattıkları üzerinde düşünmenin ancak

akıllamümkün olduğu kanaatini taşıyan Ebu Bekir İbnü'l-Arabt3 9 , bunların ancak

vahiy yol~yla anlaşılabileceğini söyleyen Cüveyn.l'yi (ö. 4 78/108 5) tenkit etmiştir40 •
kendisi ise Allah'ın sadece naslarla

tanınabileceği

:fikrini yeterli görmemekte, O'nun

sıfatları ve :fiilleri üzerinde tefekkür edilmesi gerektiğini önemle vurgulamaktadır41 •

Müdlife göre Kur'an, Allah'tan haber vermekte, Allah da Kur'an'ı kendisinin indirdiğini

bildirmektedir. Bu ikisi birbirini tasdik .eden iki delil konumundadır. Bu ne-

denle sem'i yolla mWetullah ve O'nun sıfatları konusunu elde etmeye çalışmak, ikna edicilik özelliği taşımamaktadır42.
Müellif, İsıarn a.Iimlerinin marifetullah konusunda nakli delilden ziyade akü
deliliere başvurmalannı, iki sebebe bağlamaktadır:
1-Bela.ğat açısından Kur'an'da vedz ifudelerle kaydedilen akü delillerin, İsiam

a.Iimleri tarafindan açıklanmak istenmesi.
2- İslam a.Iimlerinin, aklı yegane ölçü olarak kabul edenlere karşı aynı yöntem-

120

le cevap vererek, böylece en güvendilderi yolun kendilerine kapalı olduğunu onlara
göstermek amacıyla akü delillere baş vurmaları43 .
Akıl ile nakil arasındaki dengeyi her zaman korumaya çalışan müellif, d.inl koincelerken önce ayetlerden başlamakta, konuyu hadislerle aydınlatmaya çalış
makta, sahabe ile tabiinin bu husustaki fikirlerini kaydettikten sonra, diğer İslam
lliı:nlerinin görüşlerini sıralamakta ve sonunda da bunlar arasında tercihte bulunmaktadır. Kendi anlayışına ters düşen herhangi bir görüşe rastladığında ise onları tenkit
ederek kendi görüşünü belirtmekte, bunda da kendi ictihadının doğruluğunu destel9-emek amacıyla akJ.l ve nakll delillere başvurmaktadır. Bunun en barii örneklerini
tefSire dair olan Ahkamü'l-Kur'an ile el-Emedü'l-aksa adlı eserlerinde görmek mümkündür. Genel anlamda Eş'aô mezhebi doğrultusunda hareket etmekle birlikte akıl
ile nakil ilişkisinde daha geniş bir anlayışa sahip bulunan müellifhakkında olumlu ve
olumsuz birçok şey söylenmiştir. Ancak akll yeteneği iyi kullan ması itibarıyla Ahmed
Emin gibi bir çok araştırmacı onun, muhakkiklerin sonuncusu olduğunu, ondan
sonra gelenlerin ise küçük birer mukallid olarak kaldıklarını söylemiştir44 .

,

nuları

m

Dini Konularda Fikir Aynlığı ve Sebepleri

İbnü'l-Arab!, "Eğer Rabbin dilese idi insanları bir tek ümmet halinde yaratır
dı"

(Hud 119) mealincieki ayete dayanarak, insanlarda görüş ayrılıklarının olması yabununla birlikte sadece Allah'ın lütfuna mazhar olanların bu türlü ayrılıklardan silim kaldıklarını belirtmiştir. Allah'ın elçisinin delillerle
teyit edilerek gönderildiğini, elinin de sağlam akJ.l bilgilerle desteklendiğini ve asliyerine uygun bir şekilde varlığını devam ettiğini bildirir. Müslümanların daha soruaları gruplara ayrıldığını bunun sonucunda da taassubun doğduğunu belirten müellif,
ümmetin bu konuma düşmesinde en büyük arnnın elinin özünde bulunmayan
bid'atlar olduğunu befutir45.

ratılışlarının gereği olduğunu,

Alimlerin görüş ayrılığının rahmet olduğunu belirten İbnü'l-Arab!, bir konuda do~ya ulaşmakta en birinci etkenin furklı görüşlerin bulunması ve bunlara müsamaha ile bakılması gerektiğini kaydeder46 . Bu değişik görüşlerin kabul edilmesi
için bir takım kurallar bulunduğunu belirten müellife göre, bir konuda fikir ileri süren kimsenin öncelikle bunu kitap, sünnet ve akü istidlal ile delillendirmesi gerekir.
Eğer o kimse hak ehlinden ise bunu ortaya koyabilir. Batıl fikir sahibi ise ikna edici
herhangi bir delil ileri süremez. Zira batıl, istidlaıl delillerle desteklenmez47 •
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N asiarın farklı şekillerde yorumlanabilmesi nedeniyle, ilitilaftan çözümlemede
en önemlietkeninakli istidlal olduğunu belirten İbnü'l-Arabi, bu düşüncesini bir
konuda görüş bildirileceği zaman, "Allah'ın hükmü ile hüküm veriyorum" denilmemesi gerektiğini, zira Allah'ın hükmünün nasıl olduğunun bilinemeyeceğini belirten
hadisle destekler48 . Bu nedenle bir müctehid bir konuda "Allah'ın hükmü budur"
diyemez. Ancak bu benim anlayışımclır diyebilir49.
Müellife göre, naslarda açıkça yer almayan hususlarda akli

düşüneeye

(nazar)

baş vurulmalı ve bundan istidlill sonuçlar çıkarılmalıclır. İbnü'l-Arabi, bu konuda

daha da ileri gitmek suretiyle, Ahmed b. Hanbel'i zayıfhaberin kuvvetli bir akli hükme tercih edileceğini kabul etmesinden ötürü tenkit etmiş 50 ve her halükarda akli istidille dayanan içtihadın taklitten daha üstün olduğunu bildirmiştir 51 .
İbnü'l-Arabi'ye göre peygamberlerin dışında hiçbir kimse masum değildir.
Buna göre selefbilginlerinin görüşleri onların kendi anlayışlarına yönelik olup, bunlar bir başkasım bağlamaz. Bu bakımdan sahabiler de masum değildir. Bu nedenle
bir konunun anlaşılmasında sahabilerin görüşlerinin tercih edileceğine dair herhangi
bir nas yoktur. Allah Resülü'nü gören ve Kur'an'ın övgüsüne mazhar olan sahabiler
için durum böyle olunca, onlardan sonra gelen İsl:im bilginlerinin konumu daha iyi
anlaşıJır52.

Bunun yanında Hulefa-i raşidin'in sünnetine tabi olunması ile ilgili hadisler
konusunu da inceleyen müellif, bu türlü rivayetlerde yer alan ifadelerin, nas bulunmayan konularda olduğunu bildirir. Ona göre bir konuda ayet ve sabih hadis mevcutsa, Hulefa-i r:işidlne uymak gerekmez ve :ilim olan kimse kendi görüşünü ortaya
koyar. Nitekim Allah Resülü (sav) sahabilerinin bir çoğunu ayrı ayrı nitelikleriyle övmüştür. Bu medililerden anlaşılan, onların ön plana çıkan vasıflaruıda, onlara t:ibi olmaktır. Eğer bir konuda nassi ibareler b ulunsa idi, sahabiler çeşitli yönleriyle övülmezlerdi. Bunun yanında bir konuda nas b ulunsa idi, bunu sahabiler farklı suretlerde anlamaz, hepsi aynı şekilde idrak ederlerdi53 .
Müellif, müslümanların başına gelen en büyük musibetin taassup olduğunu
belirterek, bunda en önemli etkenin de dini korumak ve sünneti muhafaza etmek
düşüncesi olduğunu bildirmişttr5 4 . Bu konudan olarak kader hakkında tartışmayı ya-
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saklayan hadislerin aslı olmadığını belirten İbnü'l-Arabi'ye göre, bu tür rivayetler dini korumak amacıyla ortaya at:ılıruştrr. Oysa ki Allah, bu gibi hiınayeci düşünceler
den müstağnidir 55 . Müdlife göre, Hz. Peygamber' bir çok hadislerinde acısıyla, tatlısryla, hayrıyla ve şerriyle kadere marulmasını emretmiş 56 , buna inanınayı imanın bir
esası saymış olmasına rağmen, bu konuda konuşmayı ve tartışmayı nehyetmesi düşü
nülemez. Allah Resülü'nün sahabilerinikader konusunu tartışmaktan yasaklamasının
nedeni, arıların bu konuda hissi davranarak, meseleyi karşılıklı anlayış içerisinde konuşmaktan öte, sonuç alınmayan bir tartışma ortamında ele almalarıdır. Nitekim Hz.
Peygamber, bu konuda gereken açıklamayı yapmıştrr. Buna göre yasaklanan husus,
bu izahların ötesinde konuyu bilimsel bir temele oturtmadan tartışmaktrr. Bu anlamda kaderle ilgili ayet ve hadisler üzerinde düşünmek ve konuşmak nehyedilmemiştir.
İman Mill'in el-Muvatta' adlı eserinde kader konusunu işlerken "Kader hakkında
konuşmanın yasaklanması" şeklinde bir başlık atm;:ı.sının da garipsenecek bir tutum
olduğunu belirten müellif, kaderin sır olmadığını, kaza ve kaderin her şeye nüfuz
eden i.J.ahl bir hüküm olduğunu belirtir57 .
/

Dinde taassup anlayışının dirıin donuklaşmasında önemli bir yeri olduğunu
gören İbnü'l-Arabi, anayurdu olan Endülüs'te 3.limlerin Maliki mezhebine körü körüne bağlandıklarını, akll düşünce ve istidlal sonucu ortaya çıkan farklı anlayışlara sahip olamadıkları gibi bunlara tahammül bile edemediklerini bildirmiştir. Müellif, bu
anlayışı doğrultusunda yaşadığı çağın iriSanlarını tanımlarken, arıların mezhep taassubunda ileri gittiklerini, delillere bakmaksızın inandıklarını hatta kendi mezhep anlayışlanyla uyuşmayan bir delil getirilse bile kabul etmediklerini, böylece taklidi din
haline getirdiklerini söyler58 ve bu anlayışını şöyle ifade eder: "Doğudan ilim sahibi
bir insan gelse onu konuşturmuyor, küçük görüyorlar, ona düşünce ve akldesini gizletmek zorunda bırakıyorlar, o kimse de .Malild görünmek durumunda kalıyordu" 59 .
Zamanla irısanların taassupta ileri dereceye ulaştığını belirten İbnü'l-Arabi, :llimlerin
Maliki mezhebinin ilk dönem ileri gelenlerini bile unuttuklarını, "Filan şehrin :llimlerine göre, falan bölgenin bilginlerine göre" gibi ifadelerle görüşlerini desteklemeye çalıştıklarınıkaydeder60. Endülüs'te İstikameili ve gerçek bilginierin vefat etmesiyle ortaya, alim suretinde görünen kimselerin çıktığını, onlar sayesinde bid'atların yayıldığını
bildiren İbnü'l-Arabi, bu türlü kimselerin "Allah'ın Resülü'ne ittiba ediyoruz" diyerek
bid'atları ve batıl :fikirlerini insanlar arasında yaydıklarını kaydeder6 1 . Bu dönemde baş-
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ta İmam Eş'ad olmak üzere keıam :llimlerinin eserlerinin yasaklandığı, Gazzan'nin kitaplanrun yaıuıdığı, göz önüne alırursa, müellifin şikayetincieki haklılığı ortaya çıkar.
İbnü'l-Arabi, yaşadığı çağın en mutaassıp insanlarının H.anbcli mezhebi mensuplan olduğunu bildirir. Eserlerinde yeri geldikçe bunlara atıflarda bulunan müel-

.I.if52, yolculuğu esnasında rastladığı Hanbellierin ileri gelenlerini kaydettikten sonra,
Bağdat'ta

Ebu Ya'la Muhammed b. el-Hüseyin el-Ferra (ö. 558/1:163) ile kar_şılaş
tığını, onun haberi sıfatlar konusundaki görüşlerini doğru bulmadığını belirtir. Bu
türlü kimselerin avamdan çok sayıda tabileri olduğunu zikrederek onların "Hakk'a
asi, halka da asabi olmuş" kimseler olduğunu bildirir ve bu kimselerin düşünmeyen
akılları, görmeyen gözleri ve duymayan kulakları bulunduğunu kaydeder63 .
Müellif, Doğu İsıarn dünyasına yaptığı ilmi yolculuk esnasında Kudüs'e de
uğramış ve burada Şafü ve Hanefl, Kerram..iyye, Şii, Mu'tezile, Müşebbihe; Yahudi
ve Hıristiyan :llimlerinden oluşan yirmi sekiz ilim meclisine katılmıştır64 . Bu bilginIerin aralarında gerçekleşen münazaraları izlemiş ve onlarla çeşitli konularda tartış
malarda bulunmuştıır. Selçuklu Türkleri'nin hakimiyeti altında bulunan Filistin'de
karşılaştığı özgür ortamı çok beğenen müellif, eserlerinin bir çok yerinde Kudüs'te
vuku bulan bu münazaralarına değinmiş ve özellikle otobiyografik bilgiler verdiği
I<an.ı1nü 't-te'vil adlı eserinde Kudüs'teki özgür bir şekilde oluştıırulan ilmi manzaraya büyük yer ayırmıştır65.
Prensipte

tasavvufı. karşı

olmayan ve eserlerinde tasavvufi konulara te.!I!-a5
eden İbnü'l-Arabi, Siracü'l-müridJn adlı eserinde Kur'an'da yer alan ve ayrıca tasavvuf kitaplarında bulunan tasavvufi kavramları kendi arılayışı doğrultusunda yorunıla
mıştır.

Müellif, Endülüs'te ve doğuyayaptığı yolculuğu esnasında çağının meşhur olmuş bütün tasavvuf :llimlerine ziyarette bulunmuş ve kendi ifadesine göre uzun bir
süre tasavvufyoluna da girmiştir66 . Ona göre Haris el-Muhasibi, İmam Kuşeyri, İbn
Fılrek gibi bilginler nisbeten ifrat ve tefi'itten uzak olarak tasavvufu yoruınlamışlar,
bunların dışındaki mutasavvıflann çoğunluğu ise yoruınlarında aşırıya gitmişlerdir67 .
Tasavvufi konularda daha çok Kuşeyri'ye itibar eden ve bir çok defa da ondan
nakillerde bulunmakla birlikte yeri geldikçe de onu eleştİren müellif, Ab.l.clmü '1124

Kur'an

adlı

eserinde bu hususta detaylı bilgiler vermiştir. Bazı ayetlerin tefsirinde

mutasavvıfların yorumlarını tenkit etrniş68 , bazılarında ise onlardan nakillerde bulunmuş69 ve kendisi de bunlara ilaveten tasavvuii izahlar yapmıştrr.

Ona göre sılfilerin aşırı gidenleri ile batıni davetçiler ayet ve hadislerin muhkeınatından ziyade müteşabihatına sarılmakta, kendi arzuları ve istekleri doğrultu
sunda naslar üzerinde yorum yapmakta ve bunlarla keJ.amcılara karşı çıkmaktadır
lar70. Ashabcı işirat'ın yapmış olduğu tefsirlerin bir kısmının iyi niyetle ele alındığı
m, ancak bunların çoğu zaman gerçeği yansıtmadığıru belirten ibnü'l-Arabi, bu konuda kaleme alınmış en güzel çalışmaların İbn Fılrek'in Müşldlü'l-Kur'an'ı ile Kuşeyd'nirı el-Leclifve'l-İşarat adlı eseri olduğunu belirtir. Onların yapmış oldukları
yorumların içerisinde de yanlışlıklar bulunduğunu, ancak doğruların daha fazla olduğunu belirten müellif, bu hususta en doğru bilgilerin kendi telif ettiği ve henüz
bir nüshası tesbit edilemeyen Envarü '1-fecr adlı eserip.de yer aldığım kaydeder71 •
Müdlife göre sfrfiler her ne kadar irikat ve tahkik eblinden iseler de, birçok
sözlerinde aşırıya gitmişlerdir. Zira onlar Allah'ın zatı ve sıfu.tları konusunda Arap şa
irierinin ve edebiyatçılarının yaptığı gibi aşırı bir şekilde istiare ve mecaza başvurmak
ta, bu şekilde en güzel açıklamayı yaptıklarım ve ilam yakınlığa ulaştıklarını sanmaktadırlar. Bu ise naslara uymadığından ötürü tehlikeli bir yol alınası nedeniyle daha
çok teşbihe yakın bir görüştür72 . Yine o, bazı sfrfilerin kendi görüşlerini desteklemek
amacıyla bir çok hadis uydurduklarıru ileri sürmüştür73 .

Müellifin tasavvuii görüş~erini anlamada Gazzaü'ye karŞı eleştirilerinin önemli bir yeri vardır. Onunla iki sene Bağdat'ta beraber kalan ve eserlerini inceden inceye tedkik eden İbnü'l-Arabi'ye göre Gazzaü, felsefeye ağır bir darbe vurmakla birlikte bazı konularda gulat-ı sllfi.yye'nirı görüşlerine meyletrniştir74 . Yine Gazzaü'nill__ _
ilim alanında üstün bir yeri olduğunu, ancak tasavvufla meşgul alınaya başlayınca hakikatten uzaklaştığıru ve birçok konuda doğru yoldan çıktığım belirten müell.i.f 5,
Gazzaü ile Bağdat'taki karşılaşması esnasında, eserlerinde bulunan tasavvuii anlayışı
hakkında sorular sorduğunu, onun da kendisine bizzat el yazısıyla cevaplar yazdığım, ayrıca bir çok konuda kendisiyle tartışmalarda bulunduğunu kaydetrniştir76 .
Gazzaü'nirı

ilim-amel münasebetinde "ilmin, bir nur olup Allah onu dilediği
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kulun kalbine yerleştirir"77 demesiyle sıilller gibi düşündüğünü belirten müdlife göre, kul ibadetlere devam eder, günahlardan kaçınır, ilim öğrenmede sebat eder ve niyetini de salim tutarsa ilim ona nasip olur. Bu nedenle salih anıelierin devam etmesi
ilmin de devamına delildir. İlim ancak akü bir çabayla elde edilir. Amel ise takva sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle anıelierin noksanlaşmasıyla ilim de zorunlu olarak azalır. Bundan ötürü Rasulullah (sav), zina eden kimsenin mü'min olarak zina etmeyec
ceğini belirtmiştir78 . Zira zina eden kimse bir takım bilgilerin kayb.ettikten sonra bu
işe yönelmektedir.
İlim-amel münasebetinde sılfilerin iler sürdüğü göğsün açılması (şerh-i sadr)

hadisinin79 diril açıdan manası salıili olmakla birlikte mevzu olduğunu kaydeden İb
nü'l-Arabi, filozof ve peygamberlerin bilgisinin, kalbin manevi olarak arınmasıyla
oluştuğu düşüncesine 80 karşi çıkarak, peygamberlerin bilgilerinin melekut aleminde
müşiliede ettikleriyle, kendi gayretleri sonucu ulaştıkları bilgiler şeklinde olmak üzere iki türlü meydana geldiğini ileri sürer81 .
Öte yandan ilim-amel münasebetinde mutasavv:ıfların dayanak noktası olan ve
Allah'tan sakınıldığında O'nun bilgilendireceğini ifade eden ayet (el-Bakara 2/282)
müellife göre, insanın önceden öğrendiği bilgilerin devam etmesi, unutıılmaması ya
da o bilgilerden yararlarıılınası şeklindedir 8 2.
İbnü'l-Arabi'ye ilim ancak müşiliede, akü düşünce (nazar) ve salıili haberle

elde edilebilir. ibadet yoluyla ilim elde edilmesi bu alanda geçerli değildir. Yine ona
göre tefekkür yaparak ilim elde edileceğini düşünmek de yine doğru değildir. İmam
Gazzill ile kalp ve vazifeleri üzerinde bizzat tartıştığını söyleyen müellif, onun bu
konudaki tasavvufi düşüncesinden kaynaklanan yanlış anlayışlara sahip olduğunu
kaydederek, "şeyhimiz", "mııallimim" diye nitelendirdiği Gazzill'nin ilim elde etme
yollarından birisi olan "keşf" metodunu tenkit etmiştir 83 .
Eserlerinin bir çok yerinde Gazzill'nin kelimi ve tasavvufi görüşlerini tenkit
eden İbnü'l-Arab!'nin bu eleştirileri daha sonraları İbn Teymiyye'nin dikkatini çekmiş ve onun hakkında kelamcıların aşırıya gittiklerini ve Gazzill'nin sözlerini yanlış
yorumladıklarını söylemiştir84.

Sılfilerin

mh

anlayışında filozoflardan etkilendiklerini belirten İbnü'l-Arab!,
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ve hadis olduğu ancak malıluk olma85
dığı (ic'aü) görüşünü benimsediklerini ileri sürerek bunun ~tiyanlıktaki teslls
inancıyla paralellik arzettiğini iddia eder86 . Öte yandan ruh hakkında az bilgi veril-

mutasavvifenin ruhun emir aleminden

geldiği

diğini-ifade eden ayetin (el-İsra 17/85), Yahudiler tarafindan Hz. Peygamber'i zor

durumda bırakmak amacıyla soru sorulması üzerine nazil olduğunu söyleyen müdlif, ruh konusunda Kur'an'da ayrırı~ bilgi verilmesi durumunda, onların bu bilgileri Tevrat'la karşılaştırıp Hz. Peygamber'le tartışmaya gireceklerini, zira bu konunun
Tevrat'ta yeterince açık olmadığını savunur87.
İbnü'l-Arabi'de Bir Çelişki Örneği

layışı

Tassubu yeren ve farklı görüşlerin varlığına önem veren İbnü'l-Arab!, aynı anMu'tezile mezhebi mensuplarına göstermemiştir. Mu'tezile düşüncesinin En-

dülüs'e girmesini Zlliid mezhebinden olan Ebü'l-Hakem Münzir b. Said el-Bellun'nin (ö. 355/965) doğuyayapmış olduğu yolculuğunda Ebu Ali el-Cübba! (ö.

303/915) ile karşılaşmasına

bağlayan

müellif, ayrıca Endülüs'te Mu'tezile'nin ileri
gelen ilimlerinden olan ve aynı zamanda bir mutasavvıf olarak da kabul edilen Muhammed b. Abdullah Meserre'yi (ö. 319/931) kaydeder ve
koştııkları iddiasında bulunur8 8.

bunların

Allah'a

şirk

Abdullah b. Mukaffiı.' (ö. 142/759) ve İbnü'r-Ravendl (ö. 250/864) gibi
kimselerk Clliız (ö. 250/864), Sümame b. Eşres ve benzeri Mu'tezile llimlerinin,
Tabiatçılardan

etkilenerek onların görüşlerini benimsediklerini, ancak bu :fikirlerini
gizlediklerini ve kendi iddialarını desteklemek amacıyla müteşabih ayetlere ve müş

kil hadisiere sarıldıklarıru kaydeden İbnü'l-Arab!, onların sıfa.tlar ve tevlld gibi konularda filozoflardan etkilendiklerini zikreder 89 . Burada müellifin Mu'tezile ilimlerden
Cahiz ve Sümame'yi mülhitlerden kabul edilen İbnü'r-Ravendl ve İbnü'l-Mukaffiı.'
gibileriyle eş tutmasınırı, Mu'tezile'nin akidesi göz önüne alındığında isabetli olmadığı görünmektedir90.

Müellif, yaşadığı dönemde mu 'tezill :fikirlere sahip olmakla suçlanmış olmalı
ki,

bazı görüşlerinin

mu'tezill

düşüneeye benzediğini,

gerçekte ise herhangi bir ala-

1

ka söz konusu olmadığını ısrarla vurgulamıştır9 .
Yeri geldikçe Mu'tezile bilginleriyle (haber-i vlliid ile amel edilerneyeceği ko-
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nusunda olduğu gibi92) aynı görüşü paylaşmanın yanında kendisinin onlardan farklı anlayışa sahip olduğunu belirterek, onları tenkit eden İbnü'l-Arabi9 3 , Allah'ın tanınmasında akli isticU.alin gerekliliği konusunda olduğu gibi94 Mu'tezile imamlarına95 paralel görüş beyan etmekle birlikte onlara herhangi bir atıfta bulunmaz.
Mu'tezile'yi tenkit ederken çoğu defu. aşırı giden müellif, müşrik ile kafirin dini hüküm açısından aynı konumda bulunmasıyla ilgili bir yazısında, sözü Mu'tezile
mezhebine getirerek onlarla birlikte Kaderiyye'nin de Allah'a şirk koşmak suretiyle
kafir olduklarını ileri sürer.
Mu'tezile'nin kulların fiilierin konusundaki görüşlerinde, insanı Allah'a ortak
olarak gördüklerini iddia eden müellife göre, her ne kadar Allah insanda bir kudret
yaratmak suretiyle onların fiilierinin de yaratıcısı olmakta ise de, Mekke'li müşrikle
rin I<abe yi tavaf ederken yaptıkları telbiyedeki ifu.delerin, Mu'tezile'nin "halk-ı e:tal"
anlayışıyla aynı anlama geldiğini söyler96 .
Müellife göre, Endülüs bilginlerinden Belluti ve İbn Meserre de Allah'a şirk
koşan Mu'tezile aJimlerdendir97 . Yine Mu'tezile bilginlerinin, Allah'ın harfve sesle
konuştuğunu iddia etmek suretiyle Kur'an'ın malıluk olduğunu ileri sürdüklerini98 ,
bu nedenle de küfre düştüklerini kabul eden İbnü'l-Arabi'ye göre onlar, harf ve sesin kadtın olduğunu ileri sürmekte ve yaratmayı da inkar etmektedirler99 . Ebu Bekir
İbnü'l-Arabi'nin bu anlayışı, Mu'tezile'yi genelde bid'at ehlinden kabul eden Ehl-i
sünnet kelimeılarının görüşleriyle uyuşmamaktadır.
Mu'tezile aJimlerine karşı bu menfi tutumu sergilemekle birlikte, öte yandan
yaşadığı dönemin siyasi ve ilmi havasını beğenmeyerek eser telif etmek için uzleti tercih eden İbnü'l-Arabi, ülkesindeki genel siyasi ve kültürel ortamı tanırolarken zamanın bozulduğundan, İslim'ın yeniden "gariplik" dönemini yaşadığından, gerçek

aJimlerin birer birer vefu.t ettiğinden, bid'atlere dalmış pek çok insanın din örtüsü altına gizlendiğinden, toplumda mezhep taassubunun yaygınlaştığından, ülkenin cehalet ve fu.kirlik içinde bulunduğundan ve en kötüsü de insanların düşünce yoksunu
olduğundan şikayet etmiştir 100 . Bu kimselerin "İnsanlar bir takım cahil şahısları lider edinirler, onlara sorular sorarlar, bunlar da bilgisizce fetva verirler, böylece ken-
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dileri sapnğı gibi, kendilerine tabi olanlan da doğru yoldan çıkarnrlar" hadisinde belirtildiği

kimselerin konumuna düştüklerini belirten müellif, kendisinin zamd olma-

dığını belirtı:ıiesine rağmen101 , dönemin gelişmelerinden rahatsız olarak hayatının

son'zamanlarında bir tür münzevi hayat yaşamışor.
Değer1e.ndimıe

Ebu Bekir İbnü'l-Arab!, ülkesi olan Endülüs'deki eğitimi tamamladıktan sonra Doğu İslam dünyasına on yılı aşan ilim yolculuğunda bulunmuş, çağının meşhur
olmuş bütün ilml akımlara muttali olmuş, temel İslaml ilimierin hemen hemen bütün dallarında eser yazmış, seçkin ilimlerden birisidir.
Kendisinden önceki bilginiere nisbeten keıam ve akaid konularına daha çok
akll yorumlar açısından yaklaşmış, bu alanda sadece naslarla yetinmeye çalışan bilginleri tenkit etmiştir. Bu anlamda ahiret ahvali, kader ve ruh gibikonuların aklın sahasının dışında olmadığını belirtmiş ve kendisi de bu konularda mannkl yorumlarda
bulunmuştur.

karşı,

Müellifin bu akll yorumculuğu karşısında yapılabilecek muhtemel itirazlara
kendisinin yorumlarının :filozof ve Mu'tezile mensuplarından farklı olduğunu

ısrarla vurgulayarak onların aşırıya gittiklerini kaydetmiş ve İmam Gazzlli'nin de (ö.

505/llll) onlardan etkilendiğini bildirmiştir 102 . Bununla birlikte müellifin buhusustaki görüşleri Gazzan'ye yakınlık arzennektedir.
Kelam ilmi alanında serbest bir anlayışa sahip olan İbnü'l-Arab!, Eş'arl mezhebine mensup olmakla birlikte, kendilerinden "üstadımız" diye bahsettiği başta
İmam Eş'arl olmak üzere Bakı.l.lani, Cuveyni, İbn Fftrek, Kuşeyrl ve Gazzlli gibi.
ilimleri tenkit ennekle birlikte yer yer onların bazı görüşlerini benimseyerek alıntı
larda bulunmuştur. Bunun yanında Mu'tezile, Şla, Zab.iriyye ve Hanbeli mezhebinin görüşlerine karşı sert bir tavır takınmış, özellikle Mu'tezile'nin bazı imamlarını
tekfir 'etmiştir. Hanbeli mezhebi mensuplarına da: aynı tavrı takınarak, onların İslam
mezhepleri içinde taassupda en ileri giden kimseler

olduğunu belirtiJiiştir.

'Taassubu yerınenin ve islaml ilimlerde serbest düşünmenin sonucu olarak iti. kadl alanda Ehl-i Sünnet'le birlikte

diğer

mezhepleri ve tasavvuf erbabını

129

sıkı

bir

eleştiriye tabi tutmuş olan İbnü'l-Arabi, İs.t.am at.imleri arasında ilmi tenkitçiliği,
mantiki cedelciliği, ke.t.ami konularındaki akli yorumculuğu, tefsir, hadis, :fikıh ve ke.t.am ilmi sahasındaki dirayeti ile dikkati çeken bir bilgindir. Gazzau ile birlikte Bağ
dat'ta iki sene beraber olmuş, onunla tartışmalarda bulunmuş ve genellikle onunla
birlikte bazı isıanı sılfilerinin tasavvufi görüşlerini tenkit etmiştir.

Müellifin bu serbeşt düşünme savunmacı1ığının yanında bazı konularda kendi kendisiyle çelişki içerisine düşerek, özellikle Mu'tezile bilginlerine karşı aşıri bir tavır takınmış, onları teldir etmiş, ancak bu iddiasında başarili olamamıştır. Nitekim
kendisinden sonraki at.imler tarafindan bu görüşü kabul görmemiştir.
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