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Özet 
İbnü’l-Arabî’nin Yorum Yöntemi ve Muhammed Fassında Bu Yöntemin Tatbiki: Her 
Varlık Bir Âyettir 

İbnü’l-Arabî, âyet ve hadisleri yorumlarken kendine özgü denebilecek bir yöntem geliştirmiştir. O, 
kendinden önceki sufîlerin işarete yükledikleri anlamları kabul etmekle kalmamış, esas unsur olarak 
işarete farklı anlamlar yüklemiştir. İbnü’l-Arabî için esas sorun, sadece âyet ve hadisleri yorumlaya-
bileceği bir yöntem geliştirmek değil, onları da içine alacak şekilde bütün varlığı kapsayacak bir 
yorum yöntemi geliştirmektir. Bu yüzden, onun yorum yöntemi, bütün varlıkların ilâhî zâtın kelime-
leri olduğu prensibine dayanan vahdet-i vücûdun temel çerçevesi ile sınırlıdır. Bu anlamda “her 
varlık bir âyettir” ilkesi, İbnü’l-Arabî’ye ilâhî kelimeler arasında mutabakat ve benzerlik imkanı 
sağlamıştır. Fusûs’un Muhammed Fassında ela aldığı bir hadis yorumu, bu hususun en güzel örne-
ğidir. 
Anahtar kelimeler: İbnü’l-Arabî, varlık, işaret, yorum yöntemi 

Abstract: 
Ibn al-Arabi’s Interpretation Method And Its Application in The Chapter on Mu-
hammed in Fusûs: Every Being is a Divine Sign 

Interpreting the Quranic verses and hadiths, Ibn al-Arabi introduced a new method peculiar to him. 
Although he assumed the meanings attributed to “indication (ishârat)” by the sufis before him, he 
imputed new and different meanings to this concept. The main problem for Ibn al-Arabi is to intro-
duce a new interpretation method that encompasses all beings rather than to put forward a method 
for interpreting the verses and hadiths. Due to this his interpretation is restricted by the general 
frame of the notion of unity of beings (wahdat al-wujûd), which mainly depends on the opinion that 
all beings are words of Divine Person. 
In this context, the principle that says “every being is a divine sign” made possible for him to see 
divine words almost identical. A hadith interpretation of him in the chapter on Muhammad in Fusûs 
is a kind of prototype for this interpretation method. 
Key words: Ibn al-Arabi, being, indication, interpretation method 

 

1. Giriş 

İbnüʹl-Arabî’nin yorum yöntemi, en genel anlamıyla ifade edersek, “şey-
ler/varlıklar” ve “âyetler” arasında kurulan bir ilişki, hatta bütün varlıklar ara-
sındaki özdeşlik esasından hareketle, bir ”metin yorumu” yöntemi arayışından, 
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genel bir varlık ve eşya yorumunun araştırılması ilkesine doğru derinleşir. Baş-
ka bir ifadeyle İbnüʹl-Arabî, -sözel ya da değil- varlıkları Tanrı’dan çıkışları 
bakımından bir sayarak, bütün eşyaya ve varlıklara teşmil edilecek bir yorum 
yönteminin geliştirilmesini hedefler. Öyleyse İbnüʹl-Arabî’nin yorum yöntemi, 
belki başka herhangi bir düşünürle kıyaslanmayacak ölçüde, onun varlık anla-
yışının bir parçası olduğu gibi başka bir yönüyle onun varlık görüşünün “genel 
bir yorum yöntemi”nden ibaret sayılabilir. İbnüʹl-Arabî’nin zamanla “vahdet-i 
vücûd” öğretisi diye kabul edilen varlık teorisini dikkate almadan bu yorum 
yöntemini anlamak mümkün olamayacağı gibi bu yöntemin “vahdet-i vücûd” 
ekseninde kendi epistemolojik ve ontolojik öncelikleri olan bir yöntem olduğu-
nu hesaba katmak gerekir. 
 İbnü’l-Arabî’nin yorum yöntemi, bazı yönleriyle İslam ilimlerindeki genel 
yorum yöntemlerinin bir devamı olduğu kadar aynı zamanda “işarî yorum” 
diye bilinen yorum yönteminden de beslenir. Selefleri gibi İbnüʹl-Arabî de “işa-
ret” kavramını sıklıkla kullanır. Ancak ilk sufilerin ya da sufi olmayanların 
tasavvufî yorum yöntemine yükledikleri anlamdan farklı olarak, işareti sahip 
olduğu öznelliğin yerine gerçek yorum anlamıyla güçlendirerek başka bir bağ-
lamda yorumlar. Bu nedenle İbnüʹl-Arabî’nin yorum yöntemi aynı zamanda 
sufilerin işarî yorum yöntemlerinin bir tekamülü sayılabilir. Kuşkusuz İbnü’l-
Arabî’nin yorum yönteminin değişik vecheleri vardır. Bu bakımdan onun, me-
tinleri yorumlamada takip ettiği yönteme değişik açılardan bakılabilir. Ancak 
burada İbnüʹl-Arabî’nin, bütün varlıklar arasındaki ilişki çerçevesinde yorum 
yönteminin bazı yönleri  üzerinde durarak, ardından bu yorum yönteminin 
Fusûsu’l-hikem’ih Muhammed Fassında nasıl kullanıldığını görmeye çalışacağız. 
Dolayısıyla bu makaledeki asıl amaç, İbnü’l-Arabî’nin, âyet ve hadisleri yorum-
larken, aslında “şey”lerle “âyet” ve “hadis”ler arasında bir ayırım görmeden 
bütün varlığı izah edebileceği bir yorum yöntemi geliştirmeye çalıştığının tespit 
edilmesidir. 

2. İbnü’l-Arabî’nin Yorum Yöntemi 

İbnü’l-Arabî, herhangi bir şartlanma baskısı altında kalmaksızın, başta sufiler 
olmak üzere kendinden önceki bütün birikimlerden yararlanmayı amaç edin-
miş bir sufidir. Bu nedenle onun âyet ve hadisleri yorumlamada takip ettiği 
yöntem, büyük oranda kendinden önceki sufilerin çalışmalarıyla irtibatlı oldu-
ğu için öncelikle ilk dönem sufilerinin yorum yönteminin esas çerçevesini orta-
ya koymak büyük önem taşımaktadır. Sufiler, kitaplarında sıkça zikrettikleri 
bir hadisi yorum yöntemlerinin ilkesi haline getirmişlerdir. Hadis, her âyetin 
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bir zâhiri, bir bâtını, bir haddi ve bir matlaı olduğuna işaret eder.1 Vakıa hadis, 
farklı disiplinleriyle müslüman bilginlerin “Kur’an’ın icazı” gibi hususlarda 
olduğu kadar nasların zaman ve mekanı aşmasını mümkün kılan özelliğini 
açıklamak için atıf yaptıkları hadislerdendir. Bu yönüyle ilk müfessirler de 
âyetlerin zengin anlamlılığı üzerinde durmuştu. Ancak başından beri sufiler 
için âyetlerin ve naslarda geçen kelimelerin çok anlamlılığı, tasavvufî tefsiri 
besleyen en önemli imkân ve kaynak sayıldığı gibi aynı zamanda  bu sorun 
farklı mezhepleriyle İslamî ilimlerde yorum geleneğinin temel sorunlarından 
birisine kaynaklık etmişti. Başka bir ifadeyle kelimelerdeki çok anlamlılık bir 
yandan bir yorum zenginliğine yol açarken aynı zamanda  bir yorum yöntemi-
ni geliştirmeyi zorunlu kılacak şekilde farklı anlayışlara zemin hazırlamıştı. 
Çünkü yorum yöntemleri, şöyle bir soruna cevap bulmak üzere ortaya çıkmış-
tır: Acaba Tanrı bize ne demek ister? Bu sorun, öncelikle nasların gerçek anla-
mının tespitinde ortaya çıkmıştı. Bir âyetin veya kelimenin birden çok anlamı 
varsa, âyetin tam olarak neye tekabül ettiğini nasıl bileceğiz? Gerçekte bu so-
run, usûl bilginlerinin terimleştirmesiyle, sübût ve delâlet tartışmasının yansı-
masından ibarettir. Bilindiği gibi, sübût, bir âyetin ya da hadisin vahiy yoluyla 
Tanrı’dan gelmesiyle -veya söz konusu olan hadis ise Peygamber tarafından 
söylendiğinin sabit olmasıyla- ilgiliydi. Âyetlerin sübûtu ve Tanrı’dan geldikle-
ri hususunda herhangi bir sorun yoktu. Ancak hadisler söz konusu olduğunda 
bu sorun farklılık arz ederek hadislerin sıhhatiyle ilgili tartışmalar bu sorun 
kapsamında ortaya çıkmıştı. Vahiyde ortaya çıkan esas sorun, delâlet sorunuy-
du. Allah’dan geldiğine kesin olarak inandığımız bir âyetin ne anlama geldiğini 
nasıl bileceğiz? Özellikle kelimelerin birden çok anlam taşıdığını düşünürsek, 
bu sorunu nasıl aşacağız?  
 Sübût ve delâlet sorunu, İslam ümmetindeki en önemli bölünmeyi teşkil 
eden Şia ve Sünnî mezhepleşmesinin altındaki temel faktörlerden birisiydi. Şii 
bilginler, bir nassın tam olarak hangi anlama delâlet ettiği sorununun ancak bir 
otoriteyle aşılabileceğini düşünerek, İmam’ın üstün bilgisini ve otoritesini ka-
bul etmişlerdi. Bu durumda imamlık, sadece siyasal bir örgütlenmenin başını 
değil, bundan daha çok nasların yorum yönteminin nasıl yapılacağı sorununda 
odaklaşan bir “yorum otoritesini” temsil etmekteydi. Sünnî düşünce ise, bu 

                                                           
1  Hadis, Aclûnî’nin Keşfu’l-hafâ (c. I, s. 209, Beyrut ts. ) adlı eserinde geçmektedir. Bu sözün, 

hadis mi olduğu, yoksa Hz. Ali’ye âit bir söz mü olduğu konusunda sufiler de görüş birliğin-
de değillerdir. Söz gelimi, Gazalî, bunun, hadis olduğunu kabul etmekle birlikte Hz. Ali tara-
fından söylenmiş olabileceğine de dikkat çeker Mişkâtü’l-envâr, ( tahk.: Abdulaziz İzzeddin es-
Seyrevân), Beyrut 1986, s. 160-161. Ne var ki, hadisin sıhhatinden ziyade, sufilerin onu nasıl 
gördüğü ve ne şekilde yorumladıkları, bizce, daha önemli gibi görünmektedir.   
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tavra icma’ fikriyle karşılık vererek, imam öğretisinin yerine ümmetin genel 
yorum yetkisini yerleştirmiştir. Bu nokta, sufilerin tavrını ve durdukları yeri 
anlamak bakımından çok önemlidir. Çünkü sufilerin başından beri en çok kar-
şılaştıkları eleştirilerden ve hatta suçlamalardan biri, batınîlik suçlamasıdır. Bu 
suçlama, farklı dönemlerde farklı görünümler kazanmış olsa bile, genel itiba-
rıyla tasavvufun bir tür batınîlik olarak görülme eğilimi hiç eksik olmamıştır. 
İlk sünnî tasavvufun klasik eserlerinin doğuşuyla neticelenen süreçte bu suç-
lama daha çok, dinin hükümlerinin ilga edilmesi ve onların yerine “hakîkat” 
denilen başka ve belirsiz bir gayenin aranması şeklindeki bir suçlama olarak 
ortaya çıkmıştı. Fakîh ve kelamcılar, sufileri dinin nesnel ve normatif yönünü 
ihlal etmekle suçlamış, seçkin ve sıradan ayrımına giderek din hükümlerinin 
kendileri için –en azından belirli bir süreç sonunda- bağlayıcı olmadığını kabul 
etmekle eleştirmişti.  Sünnî tasavvuf, tasavvufun, dinî hükümlerle, nasların 
yorumlanmasıyla vb. hususlarla ilişkisini Sünnîlik ilkeleriyle sınırlayarak bu 
eleştiriyi bir anlamıyla kabul ettiğini veya en azından dikkate aldığını göster-
miş, kısa zamanda tasavvuf Ehl-i sünnetin itikadî ve amelî mezheplerinin yo-
rumlarını benimseyerek kendisine geleneksel İslam ilimleri içerisinde yer bul-
maya çalışmıştı.2 Bu bir anlamda tasavvufun batınîliğin yorum yöntemini red-
dederek kendisine Sünnî düşüncede yer bulma çabasıydı. Dikkate değer husus-
ların başında, sufilerin kendi yorum yöntemleriyle ilgili görüşleriydi. Sufiler, 
kendilerini İslam ilim geleneğinde bir zemine yerleştirmeye çalışırken, söz ko-
nusu ilimlerin alanlarında yeni bir yöntem veya yeni bir bilgiyi getirdiklerini 
düşünmemişlerdir. Onlara göre tasavvuf, daha çok mevcut bilginin “tahkîk” 
edilmesi üzerinde odaklaşmıştı. Bununla birlikte sufiler, naslar üzerinde bir 
takım yorumlar yapmaya meyletmiş ve ilk tasavvufî tefsirler ortaya çıkmaya 
başlamıştı.  Naslar üzerindeki bu yorumların en yaygın olanları, belirli âyetler 
ya da hadisler üzerinde sufilerden aktarılan görüşlerdi. 
 Sufiler, söz konusu ilimlerin –ki genellikle fıkıh, kelam ve hadisten söz 
etmek gerekir- alanlarını tehdit eden yeni bir yöntem ve yeni bir bilgi sahibi 
olduklarını kabul etmeseler bile, bu tavır yeterli değildi. Bunun yanı sıra 

                                                           
2  Kaleme alınan temel tasavvuf klasiklerinin hemen tamamı, bu mantık çerçevesinde yazılmış-

tır. Söz gelimi, Serrâc, tasavvufun İslamî ilim  hiyerarşisindeki yerini ortaya koymaya çalıştığı 
Luma’ (tahk.: Abdulhalim Mahmut, Bağdat 1960, s. 17-40) adlı kitabının başında tasavvufun, 
fıkıh ve hadis gibi bir ilim olduğunu ve bu ilmi diğerlerinden ayıran prensiplerin neler oldu-
ğunu tespit ederken, Kuşeyrî, yine aynı mantık çerçevesinde tasavvufun ilim olduğunu 
isptlarken, onun, ıstılahları olan bir ilim ekseni üzerine oturtur. er-Risale, (Mahmut Züreyk-
Abdulhamid Baltacı), Beyrut 1991, s. 53. Bu bakımdan ilk klasiklerin hemen hepsinde tasav-
vufa Sünnî bir zemin arama veya en azından zâhir ulemasının belirlediği sınırları aşmama 
gayretini gördüğümüzü söylememiz mübalağa olmayacaktır. 
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nasların üzerindeki yorumlarıyla ilgili önemli bir yaklaşım geliştirmişlerdi ki, 
bu tavır, bütün tasavvuf tarihini büyük ölçüde etkilemiş görünmektedir. Bu 
yaklaşım, yorumların “işâret”3 diye isimlendirilmesiydi. Bu isimlendirme, Sün-
nî tasavvufun batınîlik ve ibahîlik gibi suçlamaları aşarak kendisini Sünnî ilke-
lere bağlama çabasındaki duyarlılığını göstermesi bakımından önemli olduğu 
kadar aynı zamanda tasavvufun İslam ilim geleneğinde kendini yerleştirdiği 
yeri göstermesi bakımından da önemlidir. Çünkü “işâret”, tefsir kelimesinin 
çerçevesini belirlediği bir alanda yapılan “öznel yorumlara” verilen genel addı. 
Başka bir ifadeyle işâret veya işârî yorum, bütün Müslümanlar için bağlayıcı 
olan tefsirin mukabilinde, herhangi bir bağlayıcılığı olmayan ve mevcut bilgiyi 
destekleyen zenginleştirici bir yorum olarak ortaya çıkmıştı. Bu husus, öncelik-
le sufilerin kendilerini tamamlayıcı bir ilim olarak gördüklerini ve geleneksel 
din ilimlerinin otoritelerini kabul ettiklerini gösteren bir kanıt sayılabilir. En 
azından İbnüʹl-Arabî’ye kadar mesele böyle görülecekti. İbnüʹl-Arabî ise, bu 
tavrın bütünüyle pratik nedenlerden ve özellikle fıkıh bilginlerinin baskısından 
kaynaklandığına dikkat çekerek, meseleyi farklı bir zemine taşıyacaktı. 
 Tefsir ve işâret yorumları arasında sufilerin yorum yöntemini anlamak için 
iyi bir örnek Kuşeyrî’nin tefsirinde görülebilir: Kuşeyrî, ganimetlerle ilgili bir 
âyeti yorumlarken, meselenin her iki boyutuna, tefsir ve işârete dikkatimizi 
çeker. Tefsir, ganimetlerin fıkhî durumuyla ilgili bağlayıcı yorumlardır. Ancak 
Kuşeyrî, âyetin tefsirinin yanında bir de bundan çıkabilecek “işâret” yorumu 
olabileceğine vurguda bulunur. Âyetin işârî yorumu, riyazet ve mücahede so-
nucunda insanın manevî hayatında elde ettiği yararlardır. Kuşeyrî, daha sonra 
İbnüʹl-Arabî’nin yorum yönteminde tanık olduğumuz üzere, bir tür makro 
kosmos-mikro kosmos karşılaştırması yaparak, savaş ganimetlerinin iki alan-
daki yorumunu dile getirir.4  Tefsir tarihçisi Zerkeşi, sufilerin bu tarz yorumla-
rını meşru sayar ve bu yorum yönteminin “benzer benzeri hatırlatır” ilkesiyle 

                                                           
3  Gerek tasavvufun tanıtılması amacıyla kaleme alınan eserlerde, gerekse  doğrudan âyetlerin 

yorumlanmasını amaçlayan tefsir kitaplarında “işâret” teriminin pek çok anlamıyla birlikte 
sıklıkla kullanıldığına tanık olmaktayız. Dahası, sonraki dönemlerde de olsa, tasavvufî tefsir-
lerin “işârî tefsir” olarak isimlendirilmesi, bu kavramın tasavvufta ne denli önemli olduğunu 
göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Serrac (Luma’, s. 124) sufilerin Kur’an’ı anlama konu-
sundaki yöntemlerini incelediği bölümün alt başlıklarından birisinde “işâret” ifadesini kulla-
nırken, yine îşâret”e ayrı bir bölüm ayırır (Luma’, s. 294-296). Öte yandan Kuşeyrî’nin, tefsiri-
ni, Letâifu’l-işârât olarak adlandırması, kavramın önemini ortaya koyması bakımından kayda 
değerdir. 

4  Abdülkerim Kuşeyrî, Letâifu’l-işârât, (nşr. Abdullatif Hasan Abdurrahman), I-III, Beyrut 2000, 
c. I, s. 395-396. Kuşeyrî, benzer bir yorumu, “Ey iman edenler! Kâfirlerden sizi takip edenlerle 
savaşın” (Tevbe, 9/123) âyetini yorumlarken de, savaşmak prensibinden hareketle, kâfirler ile 
nefis arasında bir benzerlik kurar. Bk. age, c. I, s. 453. 
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yapılmış yorumlar olduğunu belirtir.5 Bu anlamda sufilerin ilk yorum yöntem-
leri, bir tür “çağrışım yorumu” olarak isimlendirilebilir ve “çok anlamlılık” ya 
da “anlam zenginliği” prensibine dayanır. Kuşkusuz bu yöntemi eleştirilerden 
koruyan şey ise sufilerin bu yorumlarla ortaya çıkan bilgi ve hükümleri bağla-
yıcı saymamalarıydı. Bu bakımdan ilk sufilerin, işâret olarak isimlendirdikleri 
yorum yönteminin, tefsirin kapsamında bir alt bölüm olarak gördüklerini ve 
dolayısıyla her ne amaçla olursa olsun, zâhir ulemasının otoritesine karşı çık-
mamaya özen gösterdiklerini söylemek mümkündür.6 
 Bu noktada dikkate değer hususlardan birisi de, sufilerin “işaret” ve “sem-
bolik dil”lerinin paralel bir süreçte gelişimiydi. Bu durumda sembolik dil, 
Kuşeyrî’nin gerekçelendirmesiyle, sufilerin kendi görüşlerini ehil olmayanlar-
dan sakınmanın bir yolu olduğu kadar işâret de sufilerin yorumlarını polemik-
lere karşı savunmalarının ve emniyet altına almalarının aracıydı.7 
 İşte tam bu noktada İbnüʹl-Arabî’ye geçiş yapabiliriz. Nitekim o, 
Kuşeyrî’den kısmen farklı gerekçelerle, bu hususa önemle dikkat çeker. Onun 
hareket noktasını ve vardığı sonuçları tam olarak görmek için işâretlerin bilin-
mesi hakkındaki uzun bir bölümü kısaltarak nakletmek gerekmektedir: 

“Allah yolunun ehline göre, işaret uzaklığı veya başkasının bulunuşunu dile 
getirir…Allah âlemi yarattığında insanı da tarz tarz yarattı. Aramızda bilgin-
cahil, insaflı-inatçı, ezen-ezilen, hükmeden-hükmedilen, zorlayan-zorlanan, 

                                                           
5  Zerkeşî şöyle der: “Sufilerin Kur’an tefsiri hakkında söylediklerinin, tefsir değil, tilavet esna-

sında elde ettikleri manalar ve vecdler (mevâcîd) olduğu ileri sürülmüştür. Mesela şöyle de-
mişlerdir: ‘Âyetteki ‘Ey iman edenler! Kâfirlerden sizi takip edenlerle savaşın’ (Tevbe, 9/123) 
ifadesinden kasıt, nefistir. Bizi takip eden kimseyle savaşmakla emrolunduk. Şu halde nefis, 
bize en yakın şeydir’. İbn Salah fetvalarında şöyle demiştir: ‘İmam Ebu Hasan el-Vâhidî’nin, 
Sülemî’nin Hakâiku’t-tefsîr adlı eserini de tefsir kategorisine dahil ettiğini gördüm. Eğer bunun 
tefsir olduğuna inanmışsa, küfre düşmüştür. Bana göre, onlardan kendisine güvenilen birisi, 
bu gibi bir şey söylendiğinde, Kur’an’da zikredilen bir kelimeyi tefsir ekolü gibi şerh etme-
diyse, bunu tefsir olarak zikretmediğine inanmak gerekir. Eğer böyle yaparsa, batınîliğe sap-
mış olur. Onların metodu, Kur’an’daki bir ifadenin benzerini zikretmektir. Zira benzer, ben-
zeri hatırlatır”.  Bedreddin Muhammed b. Abdullah, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’an, c. I-IV,  tahk.: 
Yusuf Abdurrahman el-Mar’aşlî, Beyrut 1990, c. II, s. 311-312. 

6  Cabirî de, aynı noktadan hareketle, sufilerin işârete yükledikleri anlamı, Beyân ile sufileri 
ifade eden İrfanın uzlaşma çabası olarak değerlendirir: “Kelâbâzî, sufilerin akîdesinin 
Eş’arilerin tespit ettiği şekliyle Ehl-i sünnet akîdesinin aynısı olduğunu açıklamaya yönelir-
ken, Tûsî, sufilerin yönteminin Ehl-i sünnetin, özellikle de fakihlerin yönteminin aynısı oldu-
ğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu iki yazarın çalışmaları, ister planlamış olsun, isterse 
bizim tercih ettiğimiz görüşe göre bir tesadüf olsun, aynı bağlama girdiklerinde kuşku yok-
tur. Bu bağlam ise, çağlarının tanık olduğu ve özellikle de Beyân ile İrfân arasındaki uzlaşma 
çabasında temessül eden tarihî eğilimdir” Muhammed Abid Cabirî, Arap-İslam Kültürünün 
Akıl Yapısı, çev.: B. Köroğlu, H. Hacak, E. Demirli, İstanbul 1999, s. 379-380. 

7  Kuşeyrî, er-Risale, s. 53. 
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başkan-başkanlık edilen, emreden-emredilen, hükümdar-tebaa, hasetçi-haset 
edilen kimseler vardır. Allah, kendi ehline karşı şekilci âlimleden daha katı 
ve şiddetli kimseleri ise yaratmadı. Allah ehli, kendisini kulluğa adamış ve 
vehbî bilgi yolundan O’nu bilen insanlardır. Allah, onlara yaratıkları hakkın-
daki sırlarını bahşettiği gibi kitabının anlamlarını ve hitabının işaretlerini 
açıklar. Bu bağlamda Allah ehli karşısında şekilci âlimlerin durumu, pey-
gamberlere karşı firavunun durumuna benzer. Varlıkta durum, kadim ilmin 
taktir ettiği üzere böyle gerçekleşince, arkadaşlarımız işâretlere yöneldi. On-
ların bu tavrı, kendisine iftira eden sapkınlardan dolayı işaret diline yönelen 
Hz. Meryem’in durumuna benzer. Onların Allah’ın kitabını izahları, hakîkat 
ve faydalı anlamların yorumu olsa da işaretlerden ibarettir. Onlar, bu yorum-
ları, Kur’an’ın kendi dillerinde indiği dilcilerin bilgilerine ve genel anlayışına 
sunsalar bile bütün bu anlamlar, kendilerine döner. Allah bu yöntemle onlar 
için Kur’an-ı Kerim’in iki yönünü birleştirmiştir. Nitekim Allah şöyle buyu-
rur: ‘Onlara âyetlerimizi nefislerinde ve ufuklarında göstereceğiz’ (Fussilat, 41/53). 
Başka bir ifadeyle “ufuklara ve nefislerine” indirilmiş âyetleri onlara göstere-
cektir”.8 

 Burada İbnüʹl-Arabî iki yaklaşım gösterir: Birincisi sufilerin kendi yorum-
larını böyle isimlendirmiş olmalarının bütünüyle pratik nedenlerden kaynak-
landığıdır. Bunun anlamı, sufiler gerçekte tam olarak inanmadıkları halde, fı-
kıh-kelam ulemasının baskısıyla, yorumlarını işaret diye isimlendirmişlerdir. 
Bu çerçevede İbnüʹl-Arabî, genel anlamda tasavvufun amelî yönü hakkındaki 
görüşleriyle sufilerin işaret’e yükledikleri anlama yaklaşır. Çünkü ona göre 
tasavvufun amelî hayatı, dinin nafile ibadet alanı diye isimlendirdiği bağlayıcı 
olmayan yönünü temsil eder. Bu durumda işaret, tefsir karşısında tamamlayıcı 
bir rol oynamakla sınırlı kaldığı gibi tasavvufun amelî yönü de farz ibadetler 
için tamamlayıcı bir rol oynar. Burada, İbnü’l-Arabî, ilk dönem sufilerinin işare-
ti, tefsirin bir alt alanı olarak görmelerini tarihî bir tespit olarak ortaya koyar. 
Ne var ki, yukarıdaki pasajdan da anlaşıldığı gibi, bu durum, onun, işareti ger-
çekten böyle gördüğü ve kabul ettiği anlamına gelmemelidir. Zira ikinci olarak 
İbnüʹl-Arabî’nin esas itibarıyla işaret’i mevcut anlamıyla sınırlı görmeme eğili-
minde olduğuna tanık olmaktayız. Bunun temel nedeni, İbnüʹl-Arabî dönemin-
de İslam ilimlerinin ulaştığı tedahül dönemiyle olduğu kadar İbnüʹl-Arabî ve 
Konevî’yle birlikte tasavvufun kazandığı yeni zeminle ilgilidir. Böylelikle 
İbnüʹl-Arabî, tasavvufu artık fıkıh-kelam ulemasına karşı savunulması gereken 
bir şey olarak değil, kendi yöntemi ve yorum yapma hakkı olan bir disiplin 
olarak görmekteydi. Bu anlamda tasavvuf, Konevî’nin daha yaygın niteleme-
siyle, bir ilm-i ilâhî, yani İslamî ilimlerin merkezi ve en üst bilimini temsil eden 
                                                           
8  İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, çev.: Ekrem Demirli, c. II, s. 347-348. 
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bir metafizikti.9 Öyleyse İbnüʹl-Arabî’nin yorum yöntemi bu yeni tasavvuf an-
layışının sonuçlarını ve yaklaşımlarını taşımalıydı. Başka bir ifadeyle İbnüʹl-
Arabî’nin yorum yöntemi, insanı nihaî  gerçekliğe, eşyanın kendiliğinde bu-
lunduğu hal üzere olan gerçekliğine taşıyan bir yöntemin adı olmalıydı. Bunu 
ise, yorumun metafizik çerçevesinin araştırılması diye isimlendirmek, İbnüʹl-
Arabî’nin düşüncesini doğru yansıtabilecek bir nitelemedir. Bu bakımdan 
İbnü’l-Arabî’nin yorum yöntemi, işaret olarak isimlendirilmek bakımından, 
kendinden önceki sufilerin işarete yükledikleri anlamla kıyaslandığında, önem-
li ölçüde değişiklikler arz etmektedir. Zira ilk sufilere göre işaret, tefsirin kap-
samında yer alırken, İbnü’l-Arabî’ye göre işaret, Şariin gerçek kastı, tefsir ise, 
anlam zenginliği prensibi çerçevesinde işaretin bir alt vechesi haline gelmekte-
dir.10   
 İbnüʹl-Arabî bu yorum yöntemine ulaşırken genel anlamda tefsir bilginle-
rini uğraştıran ve “te’vil sorunu” diye isimlendirebilen genel sorun hakkındaki 
görüşlerini ortaya koyar. Bu konudaki görüşleri, İbnüʹl-Arabî’nin sufilerin ba-
şından beri nasların yorumlanmasında yararlandıkları kelimelerin çok anlamlı-
ğı sorununu daha sistematik bir üslupla savunduğunu gösterir. 
 İbnüʹl-Arabî, şöyle bir sorundan hareket eder: Acaba Allah’ın kelamını 
sıradan bir insanın sözü gibi anlayabilir miyiz? Bu soru, İbnüʹl-Arabî’nin genel 
anlamda İslamî ilimlerdeki te’vil sorunundan hareket ettiğini gösterir. Onun 
öne sürdüğü düşünce, vahyin geniş bir anlama sahip olmakla herhangi bir me-
tinden ayrışmasıdır. İlk sufilerin yorum yöntemlerinde en çok yararlandıkları 
imkanların başında gelen çok anlamlılık şöyle bir soruyla dile getirilebilir: Va-
hiydeki bir kelime birden çok anlama sahip ise vahyi gönderenin bunlardan 
hangisini kast ettiğini nasıl bileceğiz? İbnüʹl-Arabî’ye göre böyle bir durumda 
vahyi gönderenin bu anlamlardan her birisini kast etmiş olmasını dikkate al-
mak gerekir. Bu cevap, tasavvufa yönelik pek çok eleştiriyi haklı çıkartacak 
kadar açık ve aynı zamanda belirsiz görünmektedir. Çünkü Tanrı’nın bu keli-
melerden her birini kast etmiş olduğunu var sayarsak, o zaman nassın delaleti 
hakkında kesin bir sonuca ulaşmamız mümkün değildir. Burada bir sınırın 
                                                           
9  Konevî, şöyle der: “İlm-i ilâhî, konusu –ilm-i ilâhînin konusu/müteallak, Hak’tır- her şeyi 

ihata ettiği gibi, her türlü ilmi kuşatır. Her ilmin mevzusu, ilkeleri ve meseleleri vardır… Bu-
na göre ilm-i ilâhînin mevzusu, Hakk’ın varlığıdır/Vücûd-ı Hak”. Sadreddin Konevî, Tasavvuf 
Metafiziği: miftâhu gaybi’l-cem ve’l-vücûd, çev.: Ekrem Demirli, İstanbul 2002, s. 8. 

10  Yukarıda kısa bir pasajının alıntısını yapmış olduğumuz “İşâretlerin Bilinmesi” bölümünde 
İbnü’l-Arabî, bu konuyu etraflıca inceler. Bölüm, işaretin tarihteki kullanımı, İbnü’l-Arabî’nin 
onu nasıl anladığı ve tefsirle mukayesesi bakımından oldukça önemlidir. Bu bakımdan bölü-
mün tamamının okunmasında fayda vardır. Bk. İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c. II, s. 347-
354. 
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olması gerekir ve “yorum yöntemi” bu sınır arayışıyla ortaya çıkar. Peki burada 
insanı bağlayan ana sınır neresidir? İbnüʹl-Arabî’ye göre sınır, dil ve dilin sınır-
larıdır. Başka bir ifadeyle dilin sınırlarından çıkılmadığı sürece her yorum meş-
rudur ve haklı bir gerekçeye dayanır. Öyleyse yapılması gereken şey, dille sı-
nırlayarak vahyi yorumlamaktır. Bu bakımdan İbnüʹl-Arabî’nin yorum yönte-
minin en önemli unsuru, dilin genel sınırlarında kalmak ve bununla sınırlan-
maktır. Daha önce de dile getirdiğimiz üzere, sufilerin yorum yöntemi, en çok 
kelimelerin çok anlamlılığından hareket etmişti. Birden çok anlamlı kelimeler, 
sufilere, “işaret” diye isimlendirdikleri yorumları yapma imkanı sunmaktaydı. 
İbnüʹl-Arabî’nin de bunu savunduğunu ve kendi yorumlarını böyle bir imkan-
dan beslenerek vahye dayandırdığını söylemek mümkündür.  Üstelik İbnüʹl-
Arabî, bu yöntemi sadece ayetler için değil aynı zamanda hadisler hakkında da 
düşünür. Çünkü ona göre Hz. Peygamber’in ayırıcı özelliklerinden birisi 
cevâmiü’l-kelim’dir ve bu özellik peygambere böyle bir icazı kazandırır. Nite-
kim hadislerle ilgili yorumlarında İbnüʹl-Arabî bu husus üzerinde durduğu gibi 
kendisinden sonra gelen Konevî ve Cîlî gibi yazarlar da aynı düşünceyi sa-
vunmuştu.11 Öyleyse burada iki şey temellendirilmiş olmaktadır: Birincisi ayet-
lerin çok anlamlığının tespiti. Buna dayandırılan ikinci hüküm ise aynı şeyin 
hadislerde de geçerli olabileceğidir. İbnüʹl-Arabî bu yorum yöntemini sıklıkla 
kullandığı gibi aynı zamanda bunu vahyin, bütün farklı metinlerden ayırıcı 
üstünlüğü olarak yorumlar. Söz gelişi İbnüʹl-Arabî, küfr kelimesini yorumlar-
ken kelimenin bütün dil zenginliklerinden yararlanır.12  Aynı şey, iman, azap, 
cennet, cehennem gibi kelimeler için geçerlidir.13 

                                                           
11  Hz. Muhammed’in ‘cevâmu’l-kelim’ olması, sufilere göre, onun, yaratılış hiyerarşisindeki 

yeriyle ilgilidir. Buna göre, zattan ilk çıkan hakîkat olarak Muhammedî hakîkat, vahyin ve 
her türlü varlığın kaynağıdır ve bu anlamda zatın kendini bize açtığı biricik kapısıdır. Öyley-
se Muhammedî hakîkatin en yetkin tarihsel zuhûru olan Hz. Muhammed de, zatın kendini 
keşfetmesinin yani vahyinin bizzat kendisidir ve bu özellik ona yetkinlik kapılarını açmıştır. 
Başta İbnü’l-Arabî olmak üzere sufilerin bu konudaki görüşleri için bk. Ebü’l-Alâ Afîfî, “Müs-
lümanların Logos Nazariyeleri”, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev.: Ekrem Demirli, İs-
tanbul 2000, s. 61-106; Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İstanbul 2005; Abdul-
lah Kartal, Abdulkerîm Cîlî, İstanbul 2003. 

12  İbnü’l-Arabî, kelimenin kök anlamından hareketle bir değerlendirme yapmaktadır. ‘Küfr’ 
kelimesi, teolojik anlamıyla inkâr etmek ve kabul etmemek iken, o, kök anlamındaki ‘bir şeyi 
örtmek’ (setr) anlamını esas alarak kelimeyi, ‘varlıksal suretlerin arkasındaki Hakk’ı gizle-
mek/örtmek’ şeklinde yorumlar. Bu bakımdan artık ‘küfr’, İbnü’l-Arabî’nin düşüncesinde 
‘hakikatin gizlenmesi’ anlamına gelmektedir. O şöyle der: “Bu yüzden (hristiyanlar), küfre 
nisbet edilmişlerdir. Küfr, örtmek demektir. Çünkü onlar, İsa’nın beşerî varlığıyla, ölüleri di-
rilten Allah’ı örtmüşlerdir”. İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, tahk.: Afîfî, Beyrut 1980, s. 141. 

13  İbnü’l-Arabî, azap hakkında şöyle der: 
 “Yalnız sözünün eri kalmıştır geride  
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 Öte yandan İbnüʹl-Arabî için sorun, sadece nasların nasıl anlaşılması ge-
rektiği hakkındaki geleneksel sorunun çözümlenmesinden ibaret değildi. Zira 
bu tarz bir sorunun çözümlenmesi, yalnızca tek tek âyet ve hadisler için bize bir 
ışık tutacaktır. Halbuki ona göre söz konusu mesele, bütün varlığı nasıl yorum-
layacağımız hakkındaki daha genel bir sorunun parçasıydı. Çünkü tek tek 
nasları yorumlamak  önemli bir sorun olsa bile daha önemli mesele, bütün bir 
varlığı ve alemi yorumlamak ve bunun için bir çerçeve bulmaktı. İbnüʹl-
Arabî’nin Yusuf Fassında Hz. Peygamber ile Yusuf Peygamber arasında yaptığı 
bir karşılaştırma, bu konudaki tavrını yansıtması bakımından önemlidir. Yusuf 
Peygamber bir rüya görür ve bu rüyayı babası yorumlar. Rüyanın yorumunu 
bire bir görür ve en sonunda babasına ‘Baba! “Bu benim rüyamın yorumudur, 
Rabbim onu gerçek çıkartmıştır’ (Yusuf, 12/100) der. İbnüʹl-Arabî’ye göre bu 
doğru fakat sınırlı bir yorum sayılmalıdır. Yapılması gereken iş, Hz. Peygam-
ber’in yaptığı gibi bütün alemi bir rüya gibi sayarak onu yorumlamak ve onun 
tabirini bulmaktır. Burada ‘tabir’ veya ‘i’tibâr’ kelimesinin geniş bir anlamda 

                                                                                                                                        
 Hak tehdinin izi yok görünürde 
 Girseler de bedbahtlık diyarına 
 Farklı bir nimet içindedirler orada 
 Bu nimet, başkadır ebedî cennetliklerin nimetinden 
 Ama ikisi de bir değil mi? 
 Aradaki fark tecellîden değil mi? 
 Tatlılık dediler azaba sebeptir buna tadı 
 Ona kabuk gibidir bu, kabuksa korur özü” İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 94 
 İbnü’l-Arabî, azab ile ‘azûbet’ (tatlılık) arasında bir anlam bağlantısı kurar. Buradan hareketle 

ona göre, cennet ehli de cehennem ehli de nimet içerisindedir. Zira azaba maruz kalanlar da, 
aslında azaba müteallık tecellîlerin mahzarıdırlar. Şu halde herhangi bir tecellîye mazhar 
olan, söz konusu tecellînin nimetine kavuşmuş demektir. Benzeri bir değerlendirme cehen-
nem için de geçerlidir. Cehennemin ‘uzaklık’ anlamına vurgu yapan İbnü’l-Arabî, bir kısım 
insanların tabiatları gereği cehenneme girdikleri ve ilahî tecellîlerin mazharı oldukları görü-
şündedir: “Cehennem, uzaklık demektir ki, cehennem ehli böyle bir uzaklığın olacağını veh-
mediyorlardı. Halbuki Allah, onları bu mekâna sevk edince, yakınlığın ta kendisinde bulu-
nurlar. Bu durumda uzaklık kaybolur ve cehennem denilen şey onların hakkında ortadan 
kalkar. Böylece onlar, kazanım yönünden yakınlık nimetini elde ederler. Çünkü onlar, gü-
nahkârlardır Allah tadılan ve haz duyulan makamı, onlara ihsanından kaynaklanarak vermiş 
değildir. Onlar, yaptıkları işlerden hakîkatlerinin hak edişine göre bu makamı almışlardır. 
Onlar, amelleri için çalışırken, Rabbin dosdoğru yolu üzerinde bulunuyorlardı. Çünkü onla-
rın perçemleri, bu niteliğe sahip kimsenin elindedir. Dolayısıyla tam yakınlık derecesine va-
rıncaya kadar, kendi iradeleriyle yürümemişlerdir, zorla yürümüşlerdir” Fusûs’l-hikem, s. 107-
108. Bu bakış açısı sufilere o derece hâkimdir ki, onlara göre, cehennem ehline, oradan çıkma-
ları teklif edilse dahi, kabul etmezler: “Ayrıca cehennem ehlinin muhtelif başka lezzetleri de 
vardır. Hatta ben cehennemde şiddetli azap içinde bulunan bir cemaatle karşılaştım. O cema-
ate cennet teklif edildiği halde, o halin lezzeti içerisinde, oraya girmeyi kabul etmediklerini 
gördüm.” Cîlî, el-İnsânü’l-kâmil, c. II, s. 33.  
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kullanıldığını hatırlamalıyız. İ’tibâr, ‘ubûr’ kelimesinden gelir ve ‘vadiyi geç-
mek’ demektir. İbnüʹl-Arabî’ye göre ‘ubûr’ ise,  yorumla ilgili olduğunda söy-
lenen bir şeyden gerçek anlama ulaşmak demek olur.14 İbnüʹl-Arabî rüyaların 
tabir edilmesiyle âlemin tabir edilmesini böyle ilişkilendirir ve buradan Hz. 
Peygamber’in sözüne geçer. Hz. Peygamber bir hadiste şöyle demiştir: “İnsan-
lar rüyadadır, öldüğünde bu rüyadan uyanır”.15 İbnüʹl-Arabî’ye göre kişisel ve 
cüz’î bir rüyadan hareket ederek yorum yapmak veya onu tabir etmek ile, bü-
tün hakkında yani âlem hakkında bir yorum yapabilmek, iki peygamberin ma-
rifetleri arasındaki farktır.16 Öyleyse sorun, sadece nasları yorumlamak ve onla-
rın gerçek anlamlarını bulmakla sınırlı değildi. Daha önemlisi, bütün varlığı 
yorumlamak için bir yöntem bulmaktı. Öte yandan varlığın bu genel yorumu 
hakkında geliştirdiğimiz yöntem, aynı zamanda bizim  tikel yorumlarımızın da 
doğruluk ölçütü olacaktır. İbnüʹl-Arabî’den itibaren metafizik tasavvurun ta-
savvufun merkezine yerleşmesinin temel nedeni bu anlayıştır. Bu durumda biz 
varlığı ve Allah’ın iradesini anlamak için nasları yorumlamaya çalışacağımız 
gibi bu kez varlık anlayışımız naslar hakkındaki yorumlarımızın doğru olup 
olmadığını gösterecektir. Öyleyse biz önce varlık hakkında bir tasavvura sahip 
olmalıyız ve çeşitli alanlarda bu tasavvurun sonuçlarını ortaya koymalıyız. Bu 
durumda varlık tasavvurumuz, bizim yorum yöntemimizi doğrulayacaktır; ya 
da en azından şunu söyleyebiliriz ki, varlık tasavvurumuz, âyet, hadis ve bütün 
tikel olayları yorumlamamıza kaynaklık edecektir. 
 İbnüʹl-Arabî, naslar ile varlık arasında bir ilişki kurarak bütün varlıkları, 
âyetler hakkında geliştirdiğimiz yorumun bir parçası yapar. Bunu ise varlıkları 
“kelimeler” diye isimlendirmek suretiyle gerçekleştirir. Bütün varlık, ilâhî zat-
tan zuhûr etmesi bakımından Allah’ın kendisini açması anlamında vahiydir. 
Başka bir ifadeyle İbnü’l-Arabî’ye göre “kelime” “mevcût/varlık” anlamına 
gelir.17 Vahiy bir kelam veya kelime ise ve vahiy için bir yorum yöntemi geliş-

                                                           
14  İbnü’l-Arabî, şöyle der: “Bir şeyde görünür olan yön, onun duyusal-maddî suretiyken surette 

bulunan manevî-ilahî ruh ise, ‘bâtındaki yorum ve değerlendirme (i’tibâr) diye isimlendirdi-
ğimiz şeydir. İ’tibâr, ‘vâdiyi geçmek’ anlamındadır. Bu anlam, ‘Onda hiç kuşkusuz basiret sahip-
leri için ibret vardır’ (Âl-i İmrân, 3/13) ve ‘Ey basîret sahipleri! ibret alınız’ âyetlerinde ifade edilir. 
Başka bir ifadeyle gözlerinizle gördüğünüz sûretlerin vasıtasıyla o suretlerin verdiği 
bâtınınızdaki mana ve ruhlara geçip onları basîretlerinizle algılarsınız. Böylece Allah, 
‘zâhirden bâtına geçmeyi (i’tibâr)’ teşvik ve emretmiştir. Bu konu özellikle zâhirde donup ka-
lan kimseler olmak üzere, bilginlerin gafil olduğu bir konudur. Onların batınî yorumdan pa-
yı, sadece şaşırmaktır”. İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c. IV, s. 315. 

15  Aclûnî, (Keşfü’l-hafâ, c. II, s. 312) bu sözün Hz. Ali’ye ait olduğunu belirtir. 
16  İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 99-106. 
17  İbnü’l-Arabî şöyle der: “Allah’ın kelimeleri için değişme söz konusu değildir. Allah’ın keli-

meleri varlıkların hakikatinden başka bir şey değildir” İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 211;  
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tirmişsek, her türlü varlık bir şekilde Allah’ın kendisini açması anlamında va-
hiy olduğuna göre bütün “kelimeler” için aynı yorum yöntemi geçerli olmalı-
dır.18 Peki İbnüʹl-Arabî, âyetler ve varlık arasındaki bu özdeşliği nasıl kurar? 
Gerçekte bu sorun, İbnüʹl-Arabî’nin vahdet-i vücûd anlayışının en önemli so-
runlarından birisi olduğu kadar hiçbir zaman bu husus üzerinde yeterli araş-
tırmalar da yapılmamıştır. Kayserî, Cendî ve Kaşânî gibi Fusûs şârihleri, bu 
mesele üzerinde durmuşlar ve İbnüʹl-Arabî’nin varlıkları kelimeler diye isim-
lendirmesinin sebeplerini incelemişlerdir. Şârihler, bu noktada genellikle birbi-
rini tamamlayan üç neden üzerinde dururlar:19 Birincisi, Allah’ın çeşitli vesile-
lerle böyle bir isimlendirmeyi bizzat kendisinin yapmış olmasıdır. Allah, kendi-
sinin sonsuz kelimelerinden söz eder.20 İkinci bir neden ise, Allah’ın Hz. İsa’yı 
kelimesi ve ruhu diye isimlendirmiş olmasıdır.21 Bir insanın kelime diye isim-
lendirilmesi, bütün insanlar için ve daha genel olarak bütün varlık için aynı 
imkanı sağlar. Öyleyse bu da varlıkları kelimeler diye isimlendirmeyi mümkün 
kılar. Üçüncü bir neden ise, İbnüʹl-Arabî’nin genel görüşleriyle daha uyumlu 
görünmektedir. O da, yaratmayı bir tür nefes alıp vermek şeklinde açıklamayla 
ilgili görüştür.22 İbnüʹl-Arabî’nin vahdet-i vücûd anlayışı, Allah’dan ya da ken-
di isimlendirmesiyle Mutlak Varlık’tan varlıkların belirli bir süreçte çıkması 
ilkesine dayanır. Bu zuhûr, İbnüʹl-Arabî’ye göre, insandan harflerin ve kelime-
lerin çıkmasına benzer. Nasıl ki nefes vasıtasıyla insanın içinden kelimeler be-
lirli mahreç yerlerinde var oluyorsa, Tanrı’nın zatında ve gaybındaki hakikatler 

                                                                                                                                        
“Bütün varlıklar, Allah’ın tükenmez kelimeleridir. Çünkü hepsi ‘ol’ sözünden meydana gel-
miştir ve ‘ol’ Allah’ın kelimesidir” İbnü’l-AraBî, Fusûsu’l-hikem, s. 142. 

18  İbnü’l-Arabî düşüncesinde ‘kelime’nin ne anlama geldiği ve bütün varlığın Allah’ın kelimele-
ri olduğu ile ilgili bk. Suâd Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, (çev.: Ekrem Demirli), İstanbul 2005, 
s. 405-409. 

19  Şârihlerin bu konudaki görüşleri için bk. Davud-ı Kayserî, Şerhu Fusûsi’l-hikem, (tahk.: 
Aştiyânî), Tahran 1383, s. 295-296; Abdürrezzak Kâşânî, Şerh alâ Fusûsi’l-hikem, Kahire 1987, s. 
7-8; Müeyyidüddin Cendî, Şerhu Fusûsi’l-hikem, tahk.: Aştiyânî, Tahran 1361, s. 7-9. 

20  Kur’an’da ‘kelime’ ifadesi, pek çok yerde değişik anlamlarda geçer. Söz gelimi, hüküm anla-
mında “Rabbinin kelimesi doğru ve adil olarak tamamlanmıştır” (En’âm, 6/115) ya da Allah’ın ke-
lamı yani Kur’an-ı Kerîm anlamında “Rabbinin kitabında sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini 
değiştirebilecek yoktur” (Kehf, 18/25) şeklindedir. 

21  İsa’nın Allah’ın kelimesi olduğu açıkça Kur’an’da zikredilir: “Meryem oğlu İsa Mesih, Allah’ın 
rasulü ve kelimesidir ki, onu Meryem’e ilka etmiştir” (Nisâ, 4/171). 

22  Kayserî’ye göre varlıkların kelimeler olarak isimlendirilmesi, insanın nefesi vasıtasıyla keli-
melerin ortaya çıkmasına benzer; “(varlıkların hakîkati olan) a’yân, ‘kelimler’ olarak isimlen-
dirilmiştir. Burada a’yân, mahreçlerle insan nefesine bağlı olarak ortaya çıkan lafzî kelimelere 
benzetilmiştir. Nasıl ki, kelimeler aklî manalara delalet eder, aynı şekilde varlıkların a’yânı da 
kendilerini icad edene dayanır… Varlıkların tamamı, ‘kün/ol’ kelimesiyle varolmuştur”. 
Kayserî, Şerhu Fusûsi’l-hikem, (tahk.: Aştiyânî), Tahran, 1383, s. 295-296. 
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de nefes vasıtasıyla dışa çıkarlar ve Tanrı’nın sözü ve kelimesi haline gelirler.23 
Bu söz vahiy gibi kelimelere dökülmüş olabileceği gibi maddî varlıklar gibi 
bedenleşmiş de olabilir. Her biri, ilâhî zatın kelimesidir ve her biri  zat hakkın-
da bir âyet ve kanıttır. İbnüʹl-Arabî buradan hareketle en önemli eseri sayılan 
Fusûsu’l-hikem’de peygamberlerin kelimelerinden ve bu kelimelerdeki 
hakîkatlerin yorumlanmasından söz eder.  Başka bir ifadeyle İbnüʹl-Arabî için 
ilâhî hakîkatlerden ibaret olan peygamberlerin kelimelerini yorumlamak ile bir 
nassı yorumlamak aynı sürece işaret eder. 
 Her varlığın bir âyet ve kelime sayılması, nasların yorumunda dile getiri-
len bir âyetin zâhiri, bâtını, haddi ve matlaı ile ilgili düşünceyi varlıklara tatbik 
etmeyi gerektirir. Buradan çıkan sonuç, her bir varlığın bir zâhiri, bir bâtını, bir 
haddi ve matlaı olduğudur. Naslar söz konusu olduğunda âyetin zâhiri, onun 
dile gelen zâhiri ifadesidir. İbnüʹl-Arabî’ye göre bunun bir varlıktaki karşılığı, o 
varlığın şehâdet âleminde gözüken duyulur yönüdür. Naslar söz konusu oldu-
ğunda, nassın içerdiği diğer unsurlar genel anlamda bâtınî yorum altına dahil 
edilir. Ancak sufiler için bu böyle değildir. Onlar için bâtın ile had birbirinden 
farklı olduğu gibi söz gelişi matla’  hepsinden farklıdır. İbnüʹl-Arabî’ye göre bir 
varlığın haddi, onun ruhudur. Ruh, belirli bir sudûr tarzıyla varlığa gelen var-
lıkların Tanrı’nın bilgisinden dıştaki ilk var olma yeridir. Bu yönüyle ruhlar 
mertebesi, tasavvufî tabirle “ilk gayriyet mertebesidir’.  Öte yandan bir varlığın 
ya da  kelime’nin matla’ından söz etmek, bizi a’yân-ı sâbite mertebesine götü-
rür. Çünkü matla’ kelimesi bir şeyin doğuş yeri anlamına gelir. Bunun yorum-
daki karşılığı ise te’vilin nihâî anlamına döndürülmesiyle bir şeyin ilk ve nihâî 
anlamını kavramak demektir. Varlıkların doğuş yeri ve mebdei, a’yân-ı sâbite 
mertebesidir. Bu durumda varlığın matlaından söz etmek onun a’yân-ı 
sâbitesinden söz etmek anlamına geldiği gibi bir şeyi gerçek anlamda bilmek ya 
da yorumdan hareket edersek, bir şeyi ilk anlamına te’vil etmek, onu a’yân-ı 
sâbite’deki haliyle bilmek demektir.24 Burada İbnüʹl-Arabî ve takipçilerinin kul-

                                                           
23  İbnü’l-Arabî konu ile ilgili olarak şöyle der: “Harflerin düzenlenmesi, yaratılışımız hakkında-

ki şu âyetteki duruma benzer. ‘Ona düzenleyip ruhumdan üflediğimde’ (Hicr, 15/29). Bu, dü-
zenlendikten sonra söz konusu harflere harekelerin konulmasıdır. Böylece (ruh üfleme saye-
sinde) içimizden birisi insan diye isimlendirildiği gibi (harflerin birleşip harekelenmesinden 
de) kelime diye isimlendirilen başka bir yaratılış meydana gelir. İşte kelime ve lafız âlemi, 
harfler âleminden böyle meydana gelir. Binaenaleyh kelimeler için harfler, cisimlerimizin var-
lığını ayakta tutmak için su, toprak, ateş ve hava gibi maddelerdir. (Söz konusu unsunların 
bileşiminden) Sonra Allah emrinden olan ruhunu ona üflemiş ve insan olmuştur” İbnü’l-
Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, çev.: Ekrem Demirli, İstanbul 2006, c. I, s. 231-232. 

24  Söz gelimi, Fenârî, bu konuyu etraflıca inceler. Bk. Muhammed b. Hamza Fenârî, Misbahu’l-
üns (Şerh-i Miftâhi’l-gayb), tahk.: Muhammed Hacevî, İntişarat-ı Mevla 1412, s. 18-22. 
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landığı bazı kavramları hatırlamak mümkündür. Birincisi, bilginin bir şeyi 
kendiliğinde bulunduğu hal üzere bilmek olmasıdır. Bu durumda bilmekten 
söz etmek bir şeyi, bütün ârızî ve geçici durumların ötesinde, kendiliğinde bu-
lunduğu halde bilmek demektir. En önemli İbnüʹl-Arabî yorumcusu sayılan 
Konevî, İbnüʹl-Arabî’nin bu genel yaklaşımından hareketle bir şeyin hakîkati 
derken ne anlamak gerektiğini şöyle dile getirmiştir: “Bir şeyin hakîkati, o şeyin  
Tanrı’nın bilgisindeki tasavvurudur”.25  
 Bütün bu zengin yorum yöntemiyle birlikte, İbnüʹl-Arabî için esas mesele 
geride kalmıştır: O da, bu zengin yorumun genel dil düzeyiyle nasıl bir ilişki 
içinde olacağıdır. Başka bir ifadeyle vahiy, bütün bu yorum tarzlarını nasıl içe-
rir? Ya da bütün bu yorumları vahiyden çıkartmak bir zorlama mıdır? İbnüʹl-
Arabî burada  iki farklı açıdan tek bir düşüncesini dile getirir. Bu yaklaşım, 
gerçekte bâtınîlığe düşmeden nasların anlam zenginliğini görmek esasına da-
yanır. İbnüʹl-Arabî’nin birinci hareket noktası, ‘dilin bütün insanları bir araya 
getiren bir araç’ olmasıdır. Vahyin böyle bir dili kullanmış olması, İbnüʹl-
Arabî’ye göre bütün insanları peygamberin daveti etrafında toplamayı müm-
kün kılar. İbnüʹl-Arabî, “sıradan dil seçkin ve avamı bir araya getirir”26 derken 
bu düşüncesini açıklar. Nitekim o, Musa Fassında dilin iki tarz yorumu nasıl 
içerdiğini en nemli örneklerle açıklar.27  İkinci mesele ise, özellikle Lokman Fas-
sında dile getirdiği hikmetin iki türüyle ilgilidir. Bu iki hikmet, İbnüʹl-Arabî 
tarafından “hikmet-i mütelaffiza biha” ve “hikmet-i meskût anha” diye terim-

                                                           
25  Konevî, Tasavvuf Metafiziği: miftâhu gaybi’l-cem ve’l-vücûd, s. 23. 
26  İbnü’l-Arabî şöyle der: “Nebîlerin dili, zahir dilidir ki, genel hitap olması ve muhatabın anla-

yışına dayandıkları için bununla konuşurlar. Bu yüzden  peygamberler, anlayış sahiplerinin 
mertebesini bildikleri için ancak genele itibar ederler. Nitekim Hz. Peygamber, bu seviyeye 
iyilikler söz konusu olduğunda dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştur: ‘Ben bir insana mal ve-
ririm; başkasını ise ondan daha çok severim ve Allah’ın onu ateşe atmasından korkarım’. Hz. 
Peygamber, tamahkârlığın ve doğasının kendisine baskın geldiği zayıf akıllı ve düşünceliyi 
dikkate almıştır. Aynı şekilde peygamberlerin getirdiği bütün ilimler üzerinde en düşük algı 
elbisesi bulunur. Bunun amacı, derinliğe sahip olmayan kimsenin de o elbisenin sınırlarında 
durup bu elbisenin en güzel olduğunu söylemesi ve onu derecenin sonu diye görmesini 
sağlamaktar. Hikmetlerin incilerini araştıran ince anlayış sahibi ise, kendi seviyesinin gereği 
‘Bu elbise Hükümdardandır’ der. O, elbisenin değerine, türüne bakar ve giydirdiği kimsenin 
değerini buradan anlar, bu konulara aşina olmayan bir insanın öğrenemeyeceği bilgileri elde 
eder. Nebîler, rasuller ve varisleri, âlemde ve ümmetleri içerisinde bu seviyede insanlar oldu-
ğunu bildikleri için, ibarede, seçkinlerin ve sıradan insanların ortak olduğu zâhir dilini esas 
almışlardır. Seçkin, o dilden sıradan insanın aldığının yanı sıra, seçkin olmasını gerektirecek 
şekilde daha fazlasını alır ve bu sayede avamdan ayrışır” İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 204-
205. 

27  Musa Fassı, tamamen Musa ile Hızır’ın temsil ettiği iki tarz bilgi ve hikmetin mukayesesine 
dayanır. İbnü’l-Arabî, bu bölümde iki tarz hikmetin mâhiyetini ve birbirinden ayrılan tarafla-
rını tasvir eder. Bk. Fusûsu’l-hikem, s. 197-213. 



İbnü’l-Arabî’nin Yorum Yöntemi ve Muhammed Fassında Bu Yöntemin Tatbiki: Her Varlık Bir Âyettir | 271 

Tasavvuf  |  İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21 

leştirilmiştir.28 Hikmet-i mütelaffiza biha, açıkça dile getirilen hikmettir. Bu 
yönüyle bu tarz hikmeti, lafzın zâhirinden anlaşılan bilgi diye ifade etmek 
mümkündür. İkinci hikmet türü ise söylenenin zımnında bulunan ve ancak ehli 
tarafından anlaşılabilen hikmet türüdür. 
 Ancak burada İbnüʹl-Arabî, iki şey üzerinde durur: Birincisi, bu hikmet 
türü, birinci hikmet türüyle irtibatlıdır. Bu nokta, zâhir ile bâtın arasındaki iliş-
kinin anlaşılması bakımından önemlidir. Zâhirdeki hikmet bâtındaki bu hikme-
te geçmenin, ya da ‘itibar veya mecaz’ın bir aracıdır. İkinci mesele ise, daha çok 
sufilerin  yorum yöntemlerini geleneksel ilimlerin yorum yöntemlerinden ayırt 
eden bir düşünceye dayanır. Bunu, yorumla birlikte yorumcunun da anlam 
basamaklarında yükselmesi diye ifade edebiliriz. Sufiler, ilk dönemden itibaren 
insanın farklı algı yeteneklerine sahip olduğunu düşünmüşlerdi. Bu bağlamda 
naslarda kullanılan algı, iman, düşünme vb. gibi eylemlerin hangi araçlara ve 
organlara bağlandığını özenle takip etmişler, bunların bire bir karşılığı olan 
araçlar olduğunu düşünmüşlerdir. Bu yönüyle sufiler yorumla birlikte yorum-
cunun da “te’vil”e uğramasından söz ederler. Bunun anlamı, insanın bulundu-
ğu derecenin onun anlamlandırmasını doğrudan etkileyeceğidir. Bu kez, İbnüʹl-
Arabî’nin kelimenin ve varlığın anlam derecelerini bulmak diye belirlediği so-
runun yanında insanın söz konusu anlam derecelerine ulaşması en önemli me-
sele haline gelir. İbnüʹl-Arabî, bu durumu anlatmak için genellikle iki terimin 
zıtlığından yararlanır. Birincisi bir varlığın Tanrı’nın bilgisinden duyulur aleme 
doğru inmesidir. Bu iniş, nüzûl diye isimlendirilir ve duyulur alemde ortaya 
çıkan her varlık böyle bir iniş ile ortaya çıkmıştır. Buna karşın her varlık, bu iniş 
sürecini geriye doğru çıkarak bir yandan kendi hakîkati, buna bağlı olarak bü-
tün hakîkatler hakkında kesin bilgiye ulaşır. Bu süreç ise urûc süreci diye ifade 
edilir. Bu nokta İbnüʹl-Arabî’yi geleneksel ilimlerin yorum yöntemlerinden 
ayıran en önemli husustur. Çünkü ona göre yapılması gereken şey, belirli bir 
nassın yorumunun kelimeler üzerindeki bir araştırmayla bulunması değil, bu 
süreç dahilinde insanın yetkinliğe ulaşmasıdır. Bu durumda İbnüʹl-Arabî’de 
yorum yöntemi,  seyr ü sülûk ile birleşir ve genel urûc ya da miraç te’vil ile 
özdeşleşir. Bütün bunu mümkün kılan ise varlıklar ile insan ve kelimeler ara-
sında kurulmuş olan ilişkidir. Kısaca, her şey bir âyettir ve bilinen anlamındaki 
âyetlerin yorum yöntemi, bütün varlıklar için geçerlidir. Bu bakımdan İbnü’l-
Arabî’nin yorum yöntemi esasta her türlü varlık arasındaki benzerlik esasına 
dayanır ki, bu ona, sürekli varlıklar ile vahiy arasında geçişkenlik imkânı ve-

                                                           
28  İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 188. 
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rir.29 

3. Hadisin Yorumu: Bir Metnin İbnü’l-Arabî’nin Yorum Yöntemi Ekseninde 
Açıklanması 

Doktrini, sonradan gelenler tarafından varlığın birliği (vahdet-i vücûd) şeklin-
de formüle edilen İbnü’l-Arabî, görüşlerini sayısız eserlerinde ayrıntılarıyla 
ortaya koymuştur. İsminin de işaret etmiş olduğu gibi Fusûsu’l-hikem (zira hik-
metlerin özü anlamına gelir) adlı eser ise, İbnü’l-Arabî’nin değişik eserlerinde 
ortaya koymuş olduğu görüşlerin özeti mâhiyetindedir. Nitekim peygamberle-
re tahsîs edilen her bir bölüm, İbnü’l-Arabî’nin felsefesinin özünü teşkîl eden 
ilâhî hakîkatleri açıklar. Son peygamber Hz. Muhammed’e tahsîs edilen son 
bölüm ise, Fusûs’un özeti gibidir. Zira İbnü’l-Arabî bu bölümde, doktrininin 
temel esaslarını Muhammedî Hakîkat ekseninde ortaya koymuştur. Hz. Mu-
hammed’in ontolojik statüsü –ki, bu ferdiyet makamıdır-, bütün varlık prensip-
lerinin üzerine kurulduğu teslîs düşüncesi, Allah-âlem ve insan ilişkisi, iyilik ve 
kötülük problemi, söz konusu esasların başlıcasıdır. 
 İbnü’l-Arabî’nin, doktrininin temel prensiplerini, Muhammedî Hakîkat 
ekseninde açıklarken, çıkış noktasının “Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. 
Kadın, güzel koku ve namaz gözümün nuru kılındı”30 hadîsi olması oldukça 
dikkat çekicidir. Gerçekten de İbnü’l-Arabî, Fusûs’un özeti Muhammed Fassını 
bu hadîsle izah etmeye çalışır ve bu hadisten bir dizi sonuçlar çıkarır ya da 
vardığı sonuçları bu hadîs üzerine bina eder.  Bu, çok da şaşılacak bir durum 
değildir. Zira o, görüşlerini izah ederken, sıklıkla âyet ve hadîslere başvurmak-
tadır. Ancak burada belirtilmelidir ki, onun, müracaat ettiği âyet ve hadislere 
bakışı, yukarıda esas çerçevesi çizilen bütün varlığı yorumlama yönteminin 
dışına çıkmamaktadır. Bu makalede, onun yorum yöntemini göstermesi bakı-
mından iyi bir örnek teşkil edeceğini düşündüğümüz “Bana dünyanızdan üç 
şey sevdirildi” hadisini ele alacak ve onu İbnü’l-Arabî’nin nasıl yorumladığını, 
hadisten hareketle hangi metafizik prensiplere ulaştığını, ya da hangi prensip-
leri söz konusu hadise dayandırdığını tesbit etmeye çalışacağız. 

                                                           
29  İbnü’l-Arabî’nin âyet ve hadisleri yorumlama yöntemiyle ilgili olarak bk. Afîfî, “İbnü’l-Arabî 

fî dirâsâtî” Kitâbu’t-tezkârî, Kahire1969, s. 5-33; Cabirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, s. 
379-406; Mustafa Çakmaklıoğlu, İbn Arabî’de Ma’rifetin İfadesi, İstanbul 2007, s. 297-344. 

30  Nesâî, Sünen-i Nesâî, Kitabu aşratü’n-nisâ, Bab 1, tahk.: Abdulfettah Ebu Gudde, Beyrut 1988; 
Ahmet b. Hanbel, el-Müsned, 2, 3, 128, 199, 285, İstanbul 1982 
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a. Üç şeyin sevdirilmesi: Teslîs ve Hz. Muhammed’in ferdiyeti 

İbnü’l-Arabî, ilk olarak hadisten Hz. Muhammed’in ferdiyeti ve teslîs prensibi-
ni çıkarır: 

“Tek sayıların ilki üçtür. Üçün üzerindeki sayılar, ondan türemiştir. Bu ba-
kımdan Rasul (sav), Rabbine ilk delîldir. Binaenaleyh ona, Âdem’in isimleri-
nin müsemmâlarından ibaret olan ‘cevâmiu’l-kelim’ verilmiştir. Şu halde Hz. 
Muhammed, teslîsinde delîle benzer oldu. Ve delîl, kendi nefsi için delîldir. 
Hz. Muhammed’in hakîkati, yaratılışı üçlü olması dolayısıyla ilk ferdiyeti 
vermiştir. Bunun için varlıkların aslı olan muhabbet hakkında teslîse işaretle 
‘Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi’ buyurmuştur”.31 

 İbnü’l-Arabî’ye göre hadiste zikredilen ‘üç (selâs)’ ifadesi, sıradan bir ifade 
olmayıp bir hakîkate işaret etmektedir ki, bu da teslîstir. Onun doktrinine hâ-
kim olan teslîs anlayışını ve dolayısıyla Hz. Muhammed’in varlık hiyerarşisin-
deki yeri itibariyle ferdiyetini, hadiste zikredilen ‘üç’ ifadesine dayandırdığı 
veya en azından onunla irtibatlandırdığı açıktır. İbnü’l-Arabî’nin, teslîs düşün-
cesini hangi kaynaktan aldığı bir tarafa,32 onun doktrininde teslîs, Allah ile kâi-
nat arasındaki ilişkiyi kuran ya da varlığın meydana gelişini izah eden yegane 
unsurdur. Zira “birden ancak bir çıkar” prensibi çerçevesinde düşünüldüğün-
de, âlemdeki kesretin nasıl meydana geldiği ya da yaratılışın nasıl gerçekleştiği 
problemi karşımıza çıkmaktadır. İbnü’l-Arabî, varlığın birliğini savunan bir 
sufi olarak bu sorunu teslîs ile aşmaya çalışmaktadır. Bu bakımdan İbnü’l-
Arabî’nin düşüncesinde teslîs, duyusal, mantıksal ve manevî varlık alanında 
sonuç çıkarmanın ilkesi ve yaratmanın aslıdır. Teslîsin şartları yerine geldiği 
zaman, yaratma eylemi gerçekleşebilir. Nitekim İbnü’l-Arabî, âlemin yaratıl-
masında gerek yaratıcı tarafında, gerekse yaratılan tarafında üçlü bir yapının 
olduğu görüşünü savunur: İlâhî zat, birdir; fakat hak ve halk boyutları vardır. 
Zatın taayyün ettiği sûret, ilim, âlim ve ma’lûm olmak üzere üçtür. Yaratmayı 
sağlayan ‘hub’, hub, muhib ve mahbûb olmak üzere üçtür. Âlemin yaratıldığı 
zat, zat isim ve eser olmak üzere üçtür.33 “Biz, bir şeyin olmasını dilediğimiz 
zaman, ona sözümüz sadece ‘ol’ dememizdir. Hemen oluverir” (Nahl, 16/40) 
âyetinde işâret edilen yaratma işleminde, emri veren açısından üç esasın yani 
zat, irade ve söz şartlarının yerine gelmesi gerektiği gibi bir şeyin varlık ile va-
sıflanması için de o varlığın şeyliği, işitmesi ve emre imtisali olmak üzere üç 

                                                           
31  İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 214. 
32  Afîfî bu kavramı Hristiyanlıktan aldığını söyler. Bk. Afîfî, Ta’likât alâ Fusûsi’l-hikem, Beyrut 

1980, s. 321. 
33  Afîfî, age, s. 322-324. 
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özelliğin bulunması gerekir. Şu halde İbnü’l-Arabî’ye göre yaratılış sürecinin 
tamamlanması için gerek yaratanda, gerekse yaratılanda  üçlü bir yapının bu-
lunması gerekir.34 
 İbnü’l-Arabî, teslîs anlayışını ispatlamak üzere varlığın teslîs üzerine ku-
rulduğunu ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda mantıkî delîlde de üçlü bir 
yapı olduğunu ifade eder: Büyük önerme, küçük önerme ve netice. Büyük te-
rim, küçük terim ve orta terim.35 Öyleyse her türlü varlık alanında üçlü bir yapı 
olduğu içindir ki, teslîs İbnü’l-Arabî’nin doktrininin mihverini oluşturmakta-
dır. Bu denli önem taşıyan bir kavramı, İbnü’l-Arabî’nin bir hadise dayandır-
ması oldukça dikkat çekicidir. 

b. Hz. Peygambere kadının sevdirilmesi: Hak-halk ya da asıl-fer’ ilişkisi 

İbnü’l-Arabî şöyle der: 

“Hz. Peygamber önce kadını zikretti, namazı ise sona bıraktı. Bunun sebebi, 
kadının aynının zuhûrunun aslı itibariyle erkeğin bir cüz’ü olmasındandır. 
İnsanın kendini bilmesi, Rabbini bilmesinden öncedir. Rabbini bilmesi ise 
kendini bilmesinin neticesidir…Âlemdeki her bir parça, kendi aslı olan Rab-
bine delildir. Bunu iyi anla!”.36 

 İbnü’l-Arabî’ye göre erkek ile kadın arasındaki ilişki, asıl ile fer’ arasındaki 
bir ilişkidir. Kâşânî’nin belirtmiş olduğu gibi nefs ruhun bir cüz’ü olduğuna 
göre nefsin sureti olan kadın da ruhun sureti olan erkeğin bir cüz’üdür.37 “Her 
cüz, aslının bir delîlidir” prensibi çerçevesinde düşündüğümüzde kadın erke-
ğin delîli olmaktadır. Öyleyse kadından ibaret olan cüz’ü bilmek, kül olan er-
keği bilmekten daha öncedir, ya da erkeğin bilinmesi kadının bilinmesinin neti-
cesidir. İşte tam bu noktada İbnü’l-Arabî, Allah-âlem ilişkisini, erkek-kadın 
ilişkisine benzetir. Buna göre Allah asıl, âlem ise cüzdür. Şu halde Allah’ın bi-
linmesi, âlemin bilinmesinden sonra gelir ve âlemin bilinmesinin neticesidir. 
Nitekim İbnü’l-Arabî, “Kendini bilen Rabbini bilir” hadisiyle bu hususa işaret 
edildiği görüşündedir. Câmî’nin de belirttiği gibi38 hadiste kadının namazdan 
önce zikredilmesinin nedeni de budur. Zira kadın, âlemi ya da insanın kendisi-

                                                           
34  İbnü’l-Arabî (Fusûsu’l-hikem, s. 115-116) şöyle der: “Emir tekliğe dayanır ve onun teslîsi var-

dır… Böylece yaratmanın esası, iki taraftan da yani hak ve halk yönünden de teslîs üzerine 
kurulmuştur”.  

35  İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 116-117. 
36  İbnü’l-Arabî, age, s. 215. 
37  Kâşânî, Şerh alâ Fusûsi’l-hikem, Kahire 1987, s. 327.  
38  Câmî, Şerh alâ Fusûsi’l-hikem, Beyrut 2003, s. 510. 
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ni bilmesini; namaz da Allah’ın bilinmesini sembolize eder. Öyleyse Hz. Pey-
gamber kadını namazdan önce zikretmekle cüzün (âlemin) bilgisinin, aslın (Al-
lah’ın) bilgisinden önceliğine işaret etmiş olmaktadır.  

c. Sevdirildi ifadesi: İlahi sevgi (muhabbet-iştiyâk) doktrini 

“Kadın, Hz. Peygambere sevdirildi. Bu yüzden o, kadınlara muhabbet duydu 
(hanne). Bu muhabbet, küllün cüz’üne muhabbet duyması cümlesinden-
dir”.39 

 Daha önce de belirtildiği gibi kadın, erkeğin bir cüz’üdür. Asıl fer’ini, kül 
cüz’ünü sevdiği gibi erkek de kadını sever. İbnü’l-Arabî’ye göre kadınların Hz. 
Peygambere sevdirilmesi, özel ve genel olmak üzere iki kısımdır. Özel anlamda 
kül ve asıl olarak Hz. Muhammed, kadınları sever. Ama daha önemlisi ise 
teslîsin temel unsuru olarak Muhammedî Hakîkat, cüz’ünü sevmektedir. 
İbnü’l-Arabî, hadiste zikredilen “kadınlar sevdirildi” ifadesinden hareketle 
ilâhî sevgi doktrinini geliştirir. Yaratılışın dayandığı prensip olarak muhabbet, 
Hakk’ın halkı sevmesi ve halkın Hakkı sevmesi şeklinde iki kısma ayrılır. 
 İbnü’l-Arabî’nin genel düşüncesinden hareket edildiğinde, Hak, kendi 
yetkinliklerini izhar etmeyi istemiş (hub) ve bu nedenle de âlemi yaratmıştır. 
Kuşkusuz, yaratılış hiyerarşisinde insan, önemli bir yer tutar. Zira yaratılışın 
sebebi muhabbet olduğu gibi, muhabbetin gerçekleşmesi ve gayesi de insandır. 
İbnü’l-Arabî’nin belirttiği gibi Allah, insana kendi ruhundan üflemiş ve onu 
kendi sûretinde yaratmıştır. Öte yandan Allah, erkek için onun sûretinde kadın 
olarak isimlendirilen bir varlık yaratmıştır. Bu bakımdan Allah’ın, kendi 
sûretinde yaratmış olduğu insana iştiyâkı, gerçekte kendi nefsine iştiyâkı; aynı 
gerekçeyle erkeğin kadına iştiyâkı da kendi nefsine iştiyâkı demektir. Öte yan-
dan İbnü’l-Arabî, kadının erkeğe, insanın da Hakka yönelik muhabbetini bir 
şeyin kendi aslı ve vatanına duyduğu muhabbet olarak izah eder. Şu halde o, 
hadiste belirtildiği gibi kadının erkeğe sevdirilmesi ile Allah’ın kendi sûreti 
üzerine yarattığı insana muhabbet göstermesi arasında ontolojik bir ilişki kur-
duğu gibi kadının erkeği, insanın da Hakkı sevmesi arasında da ontolojik bir 
ilişki kurar. 
 İşte İbnü’l-Arabî’ye göre erkekle kadın ve Hak ile insan arasındaki ilişki (o 
buna münâsebet der) bu noktadan başlamaktadır. Kuşkusuz münâsebetin ku-
rucu unsuru ise, sûrettir. Zira sûret vasıtasıyladır ki, tek olan varlık çiftleşmiş-
tir. Nitekim Hakkın varlığı sûret ile ikileştiği gibi erkeğin varlığı da kendi 

                                                           
39  İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 215. 



276 | Dr. Abdullah KARTAL 

Tasavvuf  |  İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21 

sûretinde yaratılan kadın vasıtasıyla ikileşmiştir. Bu bakımdan düaliteyi ortaya 
çıkaran sûret ile Hak, erkek ve kadın olmak üzere üç unsur meydana gelmiştir. 
Buradaki üç unsurdan birisi olan erkeğin muhabbeti, hem kendi cüz’ü olan 
kadına, hem de kendisini yaratan ve aslı olan Hakk’a yöneliktir. İbnü’l-
Arabî’ye göre Hz. Muhammed’in, muhabbeti kendi nefsine nisbet ederek “sev-
dim” demeyip sûreti üzerine yaratıldığı Rabbiyle irtibatlandırarak “sevdirildi” 
demesi oldukça önemlidir. Zira bu ifadesiyle Hz. Muhammed, ilâhî ahlaka 
uymak üzere kadını Allah’ın sevgisiyle sevdiğini anlatmış olmaktadır. 
 Öte yandan İbnü’l-Arabî, hadiste zikredilen “bana sevdirildi” ifadesinden 
hareketle kadınla Allah’ın bilinmesi arasında  epistemolojik bir ilişki kurar: 

“Erkek Hakk’ı kadında müşâhede ettiğinde, onun bu müşâhedesi münfailde 
olur. Fakat kadının kendisinden zuhûr etmesi açısından Hakkı kendi nefsin-
de müşâhede ederse, onun bu müşâhedesi, fâilde olur. Eğer erkek, kendisin-
den zuhûra gelmiş olan şeyin sûretini hatırına getirmeksizin Hakk’ı kendi 
nefsinde müşâhede ederse, onun bu müşâhedesi, vasıtasız Hak’tan münfail-
de gerçekleşir. Erkeğin Hakk’ı kadında müşâhedesi, tam ve mükemmeldir. 
Zira Hakk’ı hem fâil, hem de münfail olması cihetinden müşâhede etmiştir. 
Halbuki Hakk’ı kendi nefsinde müşâhedesi, yalnızca münfail olması bakı-
mındandır. Bu sebeple Hakkın kadınlarda müşâhedesi tam olduğu için Hz. 
Muhammed (sav) kadınları sevdi”.40 

 İbnü’l-Arabî’nin burada anlatmak istediği şudur: her konuda olduğu gibi 
Hakk’ın fâillik ve münfaillik olmak üzere iki boyutundan bahsetmek gerekir. 
Onun, birinci yönü erkekte, ikinci yönü ise kadında tecellî etmiştir. Hak, kesin-
likle sûretten bağımsız bir şekilde müşâhede edilemeyeceğine ve erkek ve ka-
dın olmak üzere iki sûreti olduğuna göre O, ancak bu iki sûretten birisinde 
müşâhede edilebilir. İbnü’l-Arabî, Hakk’ın bu iki sûretteki müşâhedisini üç 
kısma ayırır: Birincisi, Hakk’ın kadında müşâhede edilmesi. Kadın, erkekten 
meydana geldiği için erkeğe oranda münfaildir ve bu nedenle de bu, Hakk’ın 
münfail boyutunun müşâhedesidir. İkincisi, kadının kendisinden zuhûr etmesi 
bakımından kendi nefsinde Hakk’ı müşâhedesi ki, bu Hakk’ın fâil boyutunun 
müşâhedesidir. Üçüncüsü ise, erkeğin kadının sûretini hatırına getirmeksizin 
Hakk’ı kendi nefsinde müşâhedesidir. Burada erkek Hakk’a oranla münfail 
durumda olduğu için Hakk’ı münfail boyutuyla müşâhede etmektedir. İbnü’l-
Arabî’ye göre Hakkı kadında müşâhede etmek tam ve mükemmel bir 
müşâhededir. Zira burada Hak, hem fâil boyutuyla, hem de münfail boyutuyla 
müşâhede edilmektedir. Nitekim yukarıda sıralanan birinci tür müşâhedede, 

                                                           
40  İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 217. 
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Hak kadında müşâhede edildiği için münfail boyutunun; ikinci tür 
müşâhedede ise, kadının sûreti hazır olmakla birlikte erkek kendi nefsinde 
Hakk’ı müşâhede ettiği için fâil boyutunu müşâhede etmektedir. Bu müşâhede 
çeşitleri ile incelememize konu olan hadis arasında ne tür bir bağlantı olabilir? 
İşte tam bu noktada İbnü’l-Arabî, “Bu sebeple Hakkın kadınlarda müşâhedesi 
tam olduğu için Hz. Muhammed (sav) kadınları sevdi”41 diyerek hadisle bağ-
lantı kurmaktadır. Şu halde Hz. Peygambere kadınların sevdirilmesi, gerek 
ontolojik açıdan, gerekse epistemolojik açıdan büyük önem taşıyan bir durum-
dur. 

d. Mer’e değil de nisa ifadesi: kadının münfail olması. 

İbnü’l-Arabî’ye göre hadiste ‘mer’e’nin değil de, ‘nisâ’ kelimesinin kullanılma-
sında önemli bir ayrıntı vardır. Buna göre Hz. Peygamber ‘nisâ’ kelimesini kul-
lanmakla kadının ontolojik yerine vurguda bulunmuştur. Zira ‘nisâ’nın türemiş 
olduğu ‘nüs’e’, ‘te’hîr (geciktirme)’ anlamına gelir. Öyleyse Hz. Peygamber 
‘nisâ’yı kullanmakla varlık hiyerarşisinde kadının erkekten sonra geldiğine 
işaret etmiş olmaktadır. Nitekim daha önce de belirtildiği gibi kadın, erkeğe 
göre infial mahallidir ve ondan sonraki bir mertebede yer almaktadır. İbnü’l-
Arabî, Kur’an’daki “Erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler” 
(Bakara, 2/228) âyetini de kadının varlık hiyerarşisinde erkekten bir alt merte-
bede olduğu şeklinde yorumlar.  İşte Hz. Peygamberin kadını mertebesi itiba-
riyle sevmesi, aslında ilâhî bir sevgidir. Bu nedenle ontolojik boyutu itibariyle 
değil de, şehvet boyutuyla kadını seven kimse, İbnü’l-Arabî’ye göre, hadisin 
hakîkatini anlamamış olduğu gibi onun sevgisi de içerikten yoksun şeklî bir 
sevgidir. Zira kadın sevgisi, gerçekte şehvetten öte ilâhî tecellîye yönelik bir 
sevgidir. 
 İbnü’l-Arabî, erkek ve kadın arasındaki ilişkiyi, Hak ve halk arasındaki 
ilişkiye benzetmeye devam etmektedir. İlişkinin benzerliğindeki esas nokta, asıl 
ile fer’ arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Buna göre infial mahalli olan kadın 
ile erkek arasındaki ilişki, âlemin sûretlerinin mahalli olan tabîat ile Hak ara-
sındaki ilişkiye benzer. Şu halde kadın, erkekten bir derece aşağı olduğu gibi 
Hakk’ın sûretinde yaratılmış olan varlık da, Hakk’tan aşağı bir derecededir. 

e. Müennesin müzekkere galebesi: Âlemdeki dişil unsur 

İbnü’l-Arabî, hadisin iki açıdan gramatik tahlilini yapar ve ulaştığı sonuçları bu 

                                                           
41  İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 217. 
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tahlîl üzerine bina eder: 
 Birincisi; Arap gramerinde müzekker siğası, müennes üzerine hâkimdir. 
Zira Araplar, her ne kadar erkek bir, kadın çok olsa bile “Fatma’lar ve Zeyd 
çıktılar (müennes çoğul)” şeklinde değil, “Fatma’lar ve Zeyd çıktılar (müzekker 
çoğul)” ifadesini tercih ederler.  Öte yandan Arap dilinde ‘selâs’ kelimesi mü-
ennes, ‘selâse’ ise müzekkerdir. Bu bakımdan söz konusu kurala göre üç şeyin 
zikredildiği hadiste bir müzekker dahî olsa bunların bedeli olan ‘üç’ ifadesinin 
‘selâs’ şeklinde değil de, ‘selâse’ şeklinde gelmesi gerekirdi. Şu halde Hz. Pey-
gamber, hadiste ‘selâs’ ifadesini kullanmakla Arap gramerine aykırı bir tutum 
takınmıştır. Arap olan ve Arapçayı fasîh bir şekilde kullanan Hz. Peygamberin 
hata yapması söz konusu olmayacağına göre onun bu tercihi bilinçli bir tercih-
tir. İşte tam bu noktada İbnü’l-Arabî, Hz. Peygamberin münennesi müzekkere 
tercih etmekle kadınların önemine vurgu yaptığını düşünmektedir. 
 İkincisi; Hadiste zikredilen üç şeyden ilki olan kadın ile sonuncusu olan 
namaz müennes, ortadaki ‘tîb’ ise müzekkerdir. Buna göre iki müennes arasına 
bir müzekker yerleştirilmiştir. İbnü’l-Arabî’ye göre bu, varlık mertebelerine 
uygun bir sıralamadır. Zira erkek, kendisinden zuhûr ettiği zat (müennes) ile 
kendisinden zuhûr eden kadın arasına yerleştirilmiştir.  Ya da iki müennes ara-
sına yerleştirilen ‘tîb’ gibi Âdem de, kendisinden mevcût olduğu zat (müennes) 
ile kendisinden mevcût olan Havva arasında orta bir noktada bulunur. Erkeğin 
ve kadının bu ontolojik statüsüne vurguya ilave olarak İbnü’l-Arabî, hadîsteki 
müennes baskınlığından hareketle varlıktaki dişil boyutun önemine de dikkat 
çeker. Zira o “sen hangi mezhepten olursan ol, daima te’nîsin (dişilliğin) önce 
geldiğini görürsün”42 sözüyle her türlü varlık alanında müennesliğin hâkim 
olduğunu ifade etmek ister. Söz gelimi, ‘hakîkat’, ‘zât’, ‘ayn’, ‘sıfat’ gibi  esas 
kavramların hepsi müennestir.43 Şu halde İbnü’l-Arabî’ye göre Hz. Peygamber 
Arap gramerine aykırı bir şekilde müennesi müzekkere galip kılmakla ve baş-
taki ve sondaki iki müennesin arasına bir müzekker koymakla, müennesliğin 
her şeyin aslı ve varlıkların illeti olduğuna işaret etmiştir. 

f. Kadından sonra güzel kokunun zikredilmesi: güzellik-çirkinlik 

İbnü’l-Arabî’ye göre Hz. Peygamber kadınlardan sonra güzel kokuyu (tîb) zik-
retmekle önemli bir hakîkate işâret etmiştir. Zira kadınlarda yaratılış veya var-
lık kokusu vardır. Yaratılış kokusu ise, güzeldir. İbnü’l-Arabî, sözün nefes, ne-

                                                           
42  İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 220. 
43  Cendî, bu konuyu etraflıca şerhinde açıklamaktadır. Şerhu Fusûsi’l-hikem, s. 335-336. 
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fesin ise kokudan ibaret olduğunu söyler. Bu noktadan itibaren koku ile nefes-i 
rahmânî arasında bir ilişki kurmaktadır. Nefes-i rahmânî güzel koku yaydığı 
içindir ki, yaratılış güzeli sembolize etmektedir. İşte tam bu noktadan hareket 
eden İbnü’l-Arabî, hadiste geçen güzel koku (tîb)’dan yaratılışta mevcût olan 
‘güzel’ (tayyib) konusuna geçer ve bu çerçevede husun-kubuh, hayır ve şer 
meselesini inceler. Esas olarak her şey, ilâhî olması itibariyle güzeldir. Bu ne-
denledir ki, “varlıkta ancak güzel vakidir” ifadesi, varlığın mutlak anlamda 
‘hayır’ ve ‘güzel’ olduğu, onda ‘şer’ bulunmadığı şeklindeki genel düşüncesine 
işaret eder. Peki İbnü’l-Arabî, varlıkta görülen ‘kötü’ ve ‘çirkin’i nasıl izah eder. 
Her şey, ilâhî olduğu cihetle iyi ve güzel olmakla birlikte, beğenilmesi veya 
hoşa gitmemesi bakımından iyi ve kötü olarak nitelenir. Söz gelimi, Hz. Pey-
gamber sarımsak hakkında “O bir bitkidir ki, ben, onun kokusunu kerih görü-
rüm” buyurmuştur. İbnü’l-Arabî’ye göre hadisin “ben onu kerih görürüm” 
şeklinde değil di, “ben onun kokusunu kerih görürüm” şeklinde ifade edilmesi, 
sarımsağın aynının (zatının) kötü olmadığına, tam tersine onda zahir olan şeyin 
kerih görüldüğüne işaret eder. Öyleyse İbnü’l-Arabî’ye göre, eşyâdaki özsel 
olmayan bu sıfatlar, şunlardır: tabiata uygun olmamak, amaca uygun olma-
mak, şeriata uygun olmamak veya istenilen kemal derecesinden noksan olmak. 
İşte özsel olarak iyi olduğu halde bir şeyi çirkin ve kötü olarak nitelememize 
sebep olan özellikler, bunlardır. 

g. Namaz gözümün nuru kılındı: namaz müşâhede  

Her şeyden önce İbnü’l-Arabî, namazı ferdiyetin tamamlandığı üçüncü unsur 
olarak görmektedir. Namaz, ona göre, Hak ile onun mazharı olan kul arasında-
ki özel bir ilişkiden ibarettir. O, kendi doktrini ekseninde namaz ile ilgili olarak 
pek çok hususa değinir. Ne var ki, burada hadisle irtibatı açısından onun yo-
rumlarına değinildiği için bu hususlar incelenmeyecektir. İbnü’l-Arabî, hadisi 
yorumlarken şöyle der: 

“Hz. Peygamberin ‘benim göz aydınlığım namazda kılında’ sözüne gelince, 
o, ‘kılınma’ eylemini kendisine nisbet etmedi. Çünkü Hakk’ın namaz kılan 
kimseye tecellî etmesi, namazı kılana değil, yine kendisine döner”.44 

 Hz. Peygamberin söz konusu eylemi kendi nefsine nisbet etmemesinin 
sebebi, namazda tecellî edenin ve gerçek fâilin Hak olmasından dolayıdır. Öte 
yandan İbnü’l-Arabî, hadiste geçen ‘kurratu aynî’ ifadesini ‘istikrâr’ anlamında 
yorumlamıştır. Buna göre anlam şöyle olmaktadır: Benim gözüm namazda 

                                                           
44  İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 220. 
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sabitleştirilmiş, namazda müşâhede ettiğim mahbûbumdan hiçbir zaman ay-
rılmaz. Bu itibarla namazda başkasının varlığı ortadan kalktığı için gözüm bir 
başkasını göremez.45 Bu bakımdan namaz, sevenin gözünün nurlandığı bir 
müşâhededir. 

4. Değerlendirme: 

Görüldüğü gibi İbnü’l-Arabî, incelemekte olduğumuz hadiste, hadisin 
zâhirinden hareketle hadis ulemasının hiçbir zaman ulaşamayacağı ve hatta 
aklına bile gelmeyecek metafizik sonuçlara ulaşmıştır ya da hadiste bahsedilen 
insanî düzlemdeki ilişkilerle varlığın unsurları arasında benzerlikler kurar. 
Onun, hadisteki ‘üç’ ifadesinden ‘teslîs’ ve Hz. Muhammed’in ferdiyetine, Al-
lah’ın kadını erkeğe sevdirmesinden asıl ile fer’ ilişkisine ve buna bağlı olarak 
Hak ile halk ilişkisine, ‘sevdirilme’ fiilinin meçhûl olmasından yaratılıştaki ‘ilâ-
hî sevgi’ doktrinine, mer’e ifadesi yerine ‘nisâ’nın tercih edilmesinden kadının 
münfail olmasına, Arap gramerine aykırı bir şekilde müennesin müzekkere 
galebesinden âlemdeki dişil unsura, ‘güzel koku (tîb)’dan âlemdeki iyilik ve 
kötülüğe, “namaz gözümün nuru kılındı” sözünden namazın mutlak 
müşâhede olduğuna geçiş yaptığını görmekteyiz. 
 Peki İbnü’l-Arabî, âyet ve hadisleri bu şekilde yorumlarken nasıl bir zihnî 
mekanizma işletmektedir? O, âyet ve hadisten mi sonuçlar çıkarmakta yoksa 
daha önce zihninde varolan görüşleri âyet ve hadislere giydirmekte midir? Öte 
yandan o, metnin zâhirinden metafizik sonuçlara geçişi nasıl sağlamakta ve 
mümkün görmektedir? Biz, bu ve benzeri soruları iki açıdan değerlendirmek 
istiyoruz. Birincisi, metinden mi sonuca gittiği yoksa kendi görüşlerini metne 
mi giydirdiği meselesi. İkincisi ise, metinle sonuçlar arasındaki geçişi nasıl izah 
ettiği meselesi. 
 Birinci husus ile ilgili olarak söz gelimi Afîfî, İbnü’l-Arabî’nin âyet ve hadis 
yorumlama yöntemine değindiği hemen her bağlamda , onun, sahip olduğu 
doktrinin prensiplerini âyet ve hadislere giydirdiğini savunur.46 Her şeyden 
önce şunu belirtmek gerekir ki, böyle bir eleştiriyi sadece İbnü’l-Arabî’ye değil, 

                                                           
45  Câmî, Şerh alâ Fusûsi’l-hikem, s. 530-531; Afîfî, Ta’lîkât alâ Fusûsi’l-hikem, s. 343-344. 
46  Mesela Afîfî, Fusûs’a yazdığı mukaddimede şöyle der: “İbnü’l-Arabî, bütün bunlarda özel bir 

te’vil metoduyla âyet ve hadislerden istediği manaları çıkarmaya çalışır. Eğer âyetin 
zâhirinde doktrinini destekleyen bir durum varsa, âyetin delâleti teşbîh ve tecsîme yönelik bi-
le olsa, onu alır; ve eğer doktrinini destekleyen bir şey yoksa âyeti zâhir anlamının dışında bir 
anlama çeker…Onun âyetleri te’vil yöntemi, özellikle istediği manalara ulaşmak için lafzî hi-
lelere baş vurduğu durumlarda olmak üzere, bazen zorlamalı ve ölçüsüzdür.” Afîfî, Fusûs’un 
Mukaddimesi, s. 13. 
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kelamcılar ve fıkıhçılar dahil olmak üzere herkese yöneltmek mümkündür. Söz 
gelimi teşbîh ve tecsîmi çağrıştıran âyet ve hadisleri tenzîh ışığında te’vil eden 
veya “Allah’ın eli onların elinin üzerindedir” (Fetih, 48/10), “Yeryüzünde bulunan 
her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikrâm sahibi Rabbinin vechi bâkî kalacak” 
(Rahman,55/26-27) gibi âyetlerden hareketle teşbîh ve tecsîme kâil olanların 
hangisi âyetlerden sonuca ulaşmış, hangisi kendi görüşlerini âyetlere giydir-
miştir? Kuşkusuz bunu tesbit etmek Afîfî’nin belirttiği kadar kolay değildir. 
Peyi öyleyse âyet ve hadisi yorumlayan bir kişinin metin ile ulaştığı sonuç ara-
sındaki ilişkisi nasıl izah edilebilir? Metinden mi sonuçlara ulaşmaktadır yoksa 
görüşlerini metinlere giydirmekte midir? Hiçbir insanın âyet ve hadisi yorum-
larken o ana kadar mevcut olan bütün bilgi, zihnî mekanizma ve kültürünü 
terk ederek metne baktığı söylenemez. Zira bu mümkün değildir. Şu halde biz-
ce herhangi bir kişinin metin yorumu, şöyle bir süreç takip etmektedir: O, önce 
dinî metinlerden genel ve küllî prensipler çıkarır ve daha sonra bir tikel olguyu, 
âyet veya hadisi bu küllî prensipler ışığında yorumlar. Bize göre İbnü’l-
Arabî’nin de zihnî mekanizması bu şekilde işlemiştir. Kuşkusuz o, küllî pren-
siplerini tasavvufî tecrübe zeminine oturtmaktadır. Bu bakımdan o, tecrübede 
edindiği müşâhedelerinin sonucunda âyet ve hadisleri yorumlamaktadır. Bu 
bakımdan onun âyet ve hadisleri yorumlaması, metodik bir yorumlamadır. Bu 
yorumlama yöntemine göre bir olan hakîkat sonsuz görünümlerde tecellî ettiği 
için âlem, insan, Kur’an ve Hz. Muhammed gibi bütün varlık alanları arasında 
tam bir mutabakat vardır. Bu bakımdan bu görünümlerden bir diğerine geç-
mek, İbnü’l-Arabî için hiç de zor değildir. 
 İbnü’l-Arabî, bağlı olduğu sufi geleneğe sadık kalarak, sufilerin yorumla-
ma yönteminde esas aldıkları “işâret”ki kabul etmekle birlikte, kendinden ön-
cekilerinin aksine, metafizik sisteminin bir gereği olarak işareti, tefsirle ilişkisi 
açısından en üst mertebeye yerleştirir. Bu bakımdan işâret, artık çok anlamlılı-
ğın bir parçası değil, bizzat Şâriin amacını ortaya koyan biricik algılama biçi-
midir. Yine de İbnü’l-Arabî, yorumlamada esas aldığı işârette, ilginç bir şekilde 
dilin sınırlarına ve imkânlarına daima müracaat eder. Ne var ki, onun asıl ama-
cı, sadece âyet ve hadisleri yorumlayacağı bir yöntem geliştirmek değil, âyet ve 
hadisleri de içine alacak şekilde bütün varlığı izah edebileceği kuşatıcı ve kap-
salı bir yorum yöntemi geliştirmektir. Kuşkusuz, bu durum, onun, vahdet-i 
vücûd olarak ifade edilen doktrininin de esasını oluşturur. Nitekim böyle bir 
arayış yani âyet ve hadislerle varlık ve şeyler arasında bir ilişki kurma çabası, 
onun, bunları bütünün değişik görünümleri olarak değerlendirmesini mümkün 
kılmıştır. Peki böyle bir ilişki veya geçişkenlik, nasıl mümkün olabilmektedir? 
Bizce, İbnü’l-Arabî’nin, bu geçişkenliği nasıl sağladığını anlamak, büyük oran-
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da sisteminin ana çatısını anlamakla mümkündür. Ancak burada, söz ile veya 
cismânî bir şekilde meydana gelen her türlü varlığı zatın nefesinden çıkan “ke-
limeler” olarak gördüğümüzde, İbnü’l-Arabî’nin vahiy ile varlık ve şeyler ara-
sında hemen bir geçişkenlik kurduğunu anlamış oluruz. Öyleyse varlık ile va-
hiy, aynı hakîkatin vecheleri ise, bunların ikisini de kapsayacak bir yorum yön-
temi geliştirmek, pekala mümkün olabilecektir. Artık İbnü’-Arabî’nin böyle bir 
bakış açısından hareket ettiğini gördükten sonra, onun, âyet ve hadisleri istek 
ve arzularına göre yorumladığını söylemenin bir anlamı kalmamalıdır. En 
azından yaptığı yorumlar, tasvip edebileceğimiz ölçülerde olmasa bile, İbnü’l-
Arabî’nin metinleri bağlı bulunduğu bir yönteme göre yorumladığını kabul 
etmek gerekir. Özetle, İbnü’l-Arabî’nin âyet ve hadislerle ilgili yorumu, varlığı 
yorumlama yönteminin bir parçasıdır ve ona göre her varlık, Tanrı’yı dile geti-
ren bir âyettir. 
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