
iBNÜ 'I-A'RABT, EbO Abdullah 

]fabô.t, Kitabü Men nüsibe mine'ş-şu

'ara' ila ümmiha, Kitabü Keramati'l
evliya', Kitabü 'l-Emşal, Kitabü'l-ljayl, 
Nesebü 'l-]].ayl. Ayrıca.Cerlr b. Atıyye, Fe
rezdak, Hansa, Hutay'e, Ru'be b. Accac. 
Ebu Züeyb el-H üzen. Adi b. Zeyd , Ertat 
b. Süheyye, Ebu Mihcen es-Sekafi, Nemlr 
b. Tevleb, İbnü't-Tasariyye, Süraka el-Ba
rıkl, Amr b. Ma'dlkerib gibi şairlerin di
van l arı İ bnü ' l -A' rabl tarafından rivayet 
edilm iştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü Abdullah İbn ü'I -A'n3bi. Kitfıbü 'l-Bi'r(nşr. 
N Gri Ham m Gdi el-Kays!, Mecelletü Külliyyeti 'l· 
adab içinde). IX, Bağdad 1966, neşreden in gi· 
ri ş i s. 349-352; Teh?lbü' l-luga, 1, 20-21; Taberi, 
Tar11] (de Geoje). lll, 972, 1357; Zübeyd[. Taba
f!:atü 'n·nal:ıuiyyln ve'l·lugaviyyln, Ka hi re 1954, 
s. 213; Mes'Od[. Mürücü '?·?eheb(Meynard).IV, 
117; VII , 162-164; Sem'ani, Enstıb, s. 187-188; 
İbn ü'n-Nedim. el-Fihrist, 1, 69; Hatib. Ttırll]u Bag· 
dad, V, 282-285; İbnü 'I·Enbari. Nüzhetü'l·elib· 
ba' (n ş r. ibrahim es-Samerrai) , Zerka (Ürdün! 
1405/1985, s. 119-121; Yaküt. Mu'cemü'l-üde· 
ba' , XVIII, 189-196; İbnü ' I-Kıfti, inbtıhü 'r-ruvfıt, 
lll, 133; İbn Hallikan. Ve{eyat, lll, 433-435; Sa
fed1. el- Vfı{i, lll, 79-80; Süyüti, Bugyetü'l·vu'fıt, 

1, 105- 106; Keşfü '?·?Unün, 1, 167; ll, 1396, 1399, 
1415, 1419, 1452, 1980; ittı/:ıu'l-meknün, 1, 
217; ll, 293, 304, 343, 344, 506, 680; Brockel
mann. GAL, 1, 19, 41, 56, 116, 139; Supp l., 1, 
179; Zirikli, el·A'lam, VI, 365-366; Kehhale, 
Mu'cemü'l·mü'elli{in, X, 11 ; Mervan ei-Atıyye . 

" MülaJ:.ıa;::a t 'ala tal:,ı~ı~i Kitabi esma'i'l-bayli'l
'Arab ve fürsaniha li'bni'l-A'rabi", el-Mevrid, 
XVI/2, Bağdad 1987, s. 209-227; Ch . Pellat, "Ib n 
al-A'rabl" , EF (Fr.). lll, 728· 729; Hatim Salih ed
Damin, "İbnü'l-A'rabi", Mevsü'atü 'l·/:ıaçlareti'l· 
isltımiyye, Arnman 1993, s. 140-143. 

Iii İSMAİL DURMUŞ 

ı 
İBNÜ' l-ARABİ, EbU Bekir 

-, 

( .s!Y" 1 01 1 y:., Y. i) 

Ebu Bekr Muhammed b. Abdiilah 
b. Muhammed ei-Meafiri 

(ö. 543/1148) 

Endülüslü Maliki fakihlerinin 
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22 Şaban 468'de (31 Mart 1076) işblli 
ye'de (Sevilla) doğdu. Arap kabilelerinden 
Kahtan ' ın Meafir kolundan olup ataları 
fetihten sonra Endülüs'e yerleşmişti. Ba
bası, İ şblliye ve çevresinde hüküm süren 
Abbadller'in vezirlerinden ve bölgenin ön
de gelen ilim adamlarından Ebu Muham
med İ bnü' I -Arabl, annesi ise Abbadl ha
nedanının siyasi rakibi Ebu Hafs ömer 
el-Hevzenl'nin kızıdır. İlk öğrenimine ba
bası. dayısı Ebü'I-Kasım Hasan ei-Hevze
nl ve Ebu Abdullah b. Ahmed es-Sarakus
t l'den ders alarak başladı . Erken yaşta 
hıfzını . kıraat-i aşereyi tamamladı; t emel 
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dini bilgileri, dil ve edebiyat, matematik 
ve fen bilimlerini okudu. Bir süre sonra 
Kurtuba'ya (Cordoba) giderek Ebu Abdul
lah İbn Attab. Ebu Mervan İ bn Serrac gi
bi hocalardan ders aldı. Abbadl haneda
nının yıkılıp bölgenin Murabıtlar'ın hakJ
rniyetine girmesiyle ( 484/ ı 091 ) başlayan 
gelişmeler hem ilim yolcu l uğu arzusu 
içinde olan İbnü'I-Arabl, hem de oğlunun 
en iyi şeklide yetişmesini arzulayan ve hac 
ibadetini ifa etmek isteyen babası için uy
gun bir fırsat oldu. Ailece 485 (1092) yı
lında Maleka'dan (Malaga) hareketle Ku
zey Afrika üzerinden Doğu İslam dünya
sının önemli ilim merkezlerini kapsayan 
uzun bir yolculuğa çıktılar. İbnü'l-Arabl, 
Ebü'I-Velld ei-Bacl'nin de Doğu seyahatin
den önemli bir ilmi birikimle dönmesinin 
ve Endülüs'te büyük it ibar kazanmasının 
bu yolculuğa çıkmasında etkili olduğunu 
belirtir (19inünü't-te'vll, s. 76-77) . 

İbn Haldun baba ve oğlun, Murabıtlar 
Hükümdan Yusuf b. Taşfin tarafından 
Bağdat Abbas! halifesine kendisi adına 
biat vermek ve hükümdarlığ ı için onay 
almak üzere gönderild i ğini belirtirken 
(Mul).addime, Il, 642) Abdülhay el-Ketta
nl, bölgenin yeni hakimi Yusuf b. Taşfiri' 

den kaçarak Doğu'ya gittiklerini ve mülk
lerine de el konulduğunu ileri sürer (et
Teratfbü'l-idariyye, ı. 91 ). Bazı yeni araş
tırmalar ve belgeler. başlangıçta böyle bir 
görev üstlenmeseler bile memleketleri
ne dönüşleri sırasında, müsbet icraatla
rını duydukları Yusuf b. Taşfin'in hem si
yasi rakiplerine karşı hem sürdürdüğü ci
had hareketi hususunda desteklenmesi 
ve hükümdarlığının onaylanması için Gaz
zall'den bir fetva ve halifeden de ferman 
aldıklarını göstermektedir (Ahmed Mu h
tar ei-Abbadl. s. ı o ı-ı 04. 4 71-484; i h san 
Abbas, XVl/2 [ 1963], s. 217-236) On yıla 
yakın bir süreyi kapsayan bu ilim yolculu
ğu İbnü'l-Arabl açısından çok verimli geç
ti. O, Tertibü'r-ril;le li't-tergib fi'l-mille 
adlı kitabıyla el-'Avaşım da dahil diğer 
eserler inde bu seyahati sırasında uğra
dığı ilim merkezleri ve görüştüğü alimler 
hakkında geniş bilgi ver ir. İbnü ' l-Arabl, 
Endülüs'ten ayrıldıktan sonra bir süre Ce
zayir'in Bicaye (Bougie). Tunus'un Mehdi
ye ve Kayrevan şehirlerinde kalarak Ebu 
Abdullah Muhammed b. Ali ei-Mazerl gi
bi bazı alimlerden ders okudu. Daha son
ra maceralarla dolu bir deniz yolcu luğu 

ile Mısır 'a geçti; buradaki alimlerden fı
kıh, kelam ve hadis okudu, Şla ve Kade
riyye mensuplarıyla tartışmalarda bu
lundu. O sırada Mısır'da hakim olan Patı
mller'in Sünni düşünceyi baskı altında 

tutmaları sebebiyle burada sadece sekız 
ay kalıp Kudüs'e geçti ( 486/1 093). Selçuk
lu nüfuzu altında olan Kudüs'te tam bir 
hürriyet havası haklmdi. İbnü'l-Arabl'nin 
kaydettiğine göre yüksek düzeyde dini 
eğitim veren birçok ders ha lkasının ya
nında Hanefi ve Şafii mezhepler ine göre 
eğitim veren ikl Nizarniye medresesi var
dı (el-'Avaştm, II, 61 ). Burada çeşitli ders 
halkalarına katıldı ve yapılan münazara
ları takıp etti. Kelam. usGI-i fıkıh ve hila
fiyat okudu; özellikle Ebu Bekir İbn Ebu 
Rendeka et-TurtGşl'den çok faydalandı. 

Ebu Ali Hüseyin es-Saganl, Ebu Said ez
Zencanl, Ebu Sa'd ez-Zevzenl gibi Doğu 
İslam dünyasından gelmiş Hanefi f akihle
r inin bakış açıları onu etklledi (Kanünü't
te'vll, s. 92-98) . Eserlerinde sık sık bura
da geçen ilmi tartışmalara ve alimierin 
görüşlerine atıfta bulunmasından , Ku
düs'teki ilmi atmosferin İbnü ' l -Arabl'yi 
çok etki lediği ve burada geçirdiğ i üç yılı 
tahsil hayatının ver imli dönemlerinden 
biri olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Bu 
arada Filistin ve Şam bölgesinin Akka, Ta
beriye , Askalan. Dımaşk gibi d iğer ilim 
merkezlerini dolaştı. imamiyye ve Batı 
niyye alimleriyle tartıştı. Ebü'I-Fazl İbnü'l
Furat Ahmed b. Ali , Nasr b. İ brahim el
Makdisl, Hibetullah b. Ahmed el-Ekfanl. 
Ata el-Makdisl gibi birçok alimle görüş
t ü. 489 (1096) yılında Bağdat'a gitti. 

Irak bölgesindeki ilmi birikım ve öğre
tim usulü de İbnü 'l -Arabl'yi bir hayli et
klledi. Nizarniye medreselerindekl eğitim 
öğretim faaliyeti ve devlet ricalinin ilme 
ve ilim adamlarına itibarı sebebiyle o dö
nemde Bağdat'ın ilim ve kültür merkezi 
olma özelliği daha da artmıştı. Burada 
Nizarniye medreselerine devam etti ; Ha
nefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerine men
sup birçok ilim adamı ile görüştü , çoğun

dan ders veya icazet aldı. Kendisi eserle
rinde Bağdat'ta görüştüğü ve faydalan
dığ ı alimiere ve okuduğu kıtapiara sıkça 

atıfta bulunur (a.g.e., s. ı 07-120) . Bunlar 
arasında Ebü'I-Hasan Ali b. Hüseyin el
Bezzaz. Ebü'I-Meall Sabit b. Bündar , 
Ebü'l-Hasan İbnü' t-1\.ıyurl, Ebu Muham
med Ca'fer b. Ahmed es-Serrac. Ebü'I-Ve
fa İbn Akli. Ebu Bekir İbn Tarhan. Ebü'l
Muzaffer ei-Eblverdl, Hatlb et-Tebriz! sa
yılabilir. Özellikle bölgenin önde gelen Şa
fii faklhi Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed 
eş-Şaşl'den çok faydalan dı. Aynı yı l ( 489/ 
ı 096) babasıyla birlikte hacca gitti. Mek
ke'de Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali et-Ta
berl'den hadis okudu. Hac farlzasını eda 
edip Bağdat' a geri döndükten sonra 
imam Gazzall'den İJ;ya'ü 'ulUmi'd-din'i 



ve diğer kitaplarını okudu, onun görüşle
rinden ve ders ortamından çokyararlan
dı (a.g.e., s. 1 I 1- 114, 120, 340 , 369-370; 

el-'Avaşım, s. 30-31 ). İki yıla yakın Gazzall 
ile beraber olduktan sonra 491'de (1 098) 
dönüş hazırlıklarına başladı. Bu esnada 
babası ile birlikte Abbas! Halifesi Müstaz
hir- Billah ile görüşme fırsatını elde etti 
(~anünü't-te'vfl, s. I 16; krş. 'Ari.Zatü'l-aJ:ı
Ve?f, IX, 68-69). Bir süre Dımaşk ve Ku
düs'te kaldıktan sonra Mısır'a gitti. '.Ari
zatü '1 -af:ıve~i adlı Sünenü 't-Tirmi~i şer
hini bu sırada telif etti. 493 ( 1 099) yılının 
başlarında babası Abdullah İbnü'I-Arabl 
İskenderiye'de veya Kudüs'te vefat etti. 
Bazı kaynaklarda, babasının ölümünün 
ardından İbnü'I-Arabl'nin Endülüs'e geri 
dönüp İşblliye'ye yerleşti ği kaydedilmek
le birlikte ilim yolculuğunun on yıl sürdü
ğü şeklindeki kendi ifadesi ve çağdaşı Ka
di İyaz'ın beyanı dikkate alımnca dönüş 
tarihinin 495 (1001) olması daha muhte
mel görünmektedir ('Arizatü'l-aJ:ıve?f, IX, 
68-69; Kitabü ' 1-~abes, ı. 4 ı; el-Gunye, s. 
68 ; Dabbl, s. 83). İbnü'I-Arabl'nin bu seya
hatinde çeşitli şehirlere uğrayarak birçok 
ilim adamıyla görüşmüş. tartışmış veya 
onlardan ders okumuş olması sebebiyle 
kaynaklarda değişik ilim dallarında 1 OO'e 
yakın hocasının adı zikredilir (en-Nasi!J 
ve'l-mensü!;, neşredenin giri şi, 1, 39-85; 

Said A'rab, s. 17-50; Arnmar Ta li bl, ı. 25-

56). 

İbnü'l-Arabl İşblliye'ye döndüğünde böl
genin alim ve devlet adamları tarafından 
çok iyi karşılandı: kırk yılı aşkın bir süre 
çeşitli bölgelerden gelen öğrencilere ders 
okuttu. hadis rivayet etti. idizet aldığı ve 
yanında getirdiği kitapları naklederek ica
zet verdi. Bu müddet zarfında çeşitli dal
da elli civarında eser telif etti. Israr üze
rine iki yıl kadar İşblliye kadılığı görevini 
üstlendiyse de muhaliflerinin tepkileri se
bebiyle bu görevi fazla sürdürmeyip tek
rar ilmi faaliyetlerine döndü ve Kurtuba'
ya yerleşti. İşblliye ve Kurtuba'daki bu 
eğitim faaliyeti sonunda çok sayıda öğ
renci yetiştirdi. Said A'rab, İbnü'I-Arabl'
nin kaynaklarda zikredilen 121 ( Ma'al ~a
çtı Ebf Bekir b. el-'Arabf, s. 91-1 I I). en
Nasil] ve '1-mensu]] adlı kitabını ne ş re 
hazırlayan Abdülkebir el-Alevi ei-Medga
rl ise 254 (1. I 33-190) öğrencisinin ismini 
zikreder. Bunlar arasında oğlu Ebu Mu
hammed Abdullah İbnü'J-Arabl. Kadi İ yaz. 
İbn Beşküval. Ebu Zeyd Abdurrahman b. 
Abdullah es-Süheyll, Ebu Bekir İbn Hayr 
el-İşbm. Ebu Ca'fer İbn Galbun et-Tüclbl. 
İbn Sahibüssalat, İbn Kurkül. İbn Mada. 
Ebü'l-Kasım İbn Semecun. Ebü'I-Kasım 

İbn Hubeyş ve Ebu Bekir İbn Ebu Cemre 
sayılabilir. 

İbnü'l-Arabl'nin son günlerinde Endü
lüs'te siyasi istikrar tekrar bozuldu. Mu
rabıtlar'ın hakimiyeti sona erip Muvah
hidler dönemi başladı. Siyasi iktidar deği
şiminin ve otorite boşluğunun halk üze
rinde yapacağı olumsuz etkileri önlemek 
ve ülkenin geleceği bakımından yeni ku
rulan Muvahhidler Devleti'yle iyi ilişkileri 
başlatmak amacıyla bir heyetle birlikte 
Mağrib'e gitti. Heyet üyelerinden bir kıs
mı geri döndüyse de İbnü'I-Arabl bir yıl 
kadar orada kaldı. Bazı kaynaklar bu sü
re zarfında hapsedildiğini kaydeder. En
dülüs'e dönerken 543 yılının Reblülewel 
ayında (Ağustos ı ı 48) yolda vefat etti ve 
Fas'ta Babülmahruk mevkiinde defne
dildi. 

Öğrencilerinin ve tabakat müelliflerinin 
ortak ifadelerine göre İbnü'l-Arabl parlak 
bir zekaya, kuwetli bir hatızaya. sağlam 
bir muhakeme gücüne. güçlü bir iradeye 
sahipti. Endülüs ve Doğu İslam dünyası
nın önemli ilim merkezlerindeki zengin 
ilmi birikimi yakından tanıma imkanı el
de etmiş. birçok ilim dalında derinleşmiş. 
İslam alimleri arasındaki farklı görüşleri 
değerlendirerek ve yeri geldiğinde mez
cederek döneminde Maliki fıkhının güçlü 
bir temsilcisi ve Endülüs'ün birçok ilim 
dalında kıymetli eserler veren bir müelli
fi olmuştur. 

ilmi mesaisini tefsir ve hadis dalların
da yoğunlaştıran İbnü'l-Arabl'nin her iki 
alanda da otorite sayıldığı, fıkıh alanında
ki derin tahlil gücünü ve mezhepler arası 
mukayeseli fıkıh bilgisini tefsir ve hadis 
sahasında kaleme aldığı eserlerine taşı
dığı görülür. Tefsirde nakle dayanan me
todu esas almış. dirayet tefsirinin de na
kille uygunluğuna özen göstermiştir. İti
kadl konularda genelde Eş' ari çizgisinde 
olup Batınller'i ve filozofları ağır bir dille 
eleştirmesi Gazzall'nin tutumunu andı
rır. Döneminde Endülüs'te uygulanan ve 
taklide dayanan eğitim sistemini tenkit 
etmesi ve Bağdat -Şam- Mısır üçgeninde 
uygulanan usulü beğenmesi. dolaylı da 
olsa Endülüs'te Maliki mezhebinin yega
ne hakim ve belirleyici mezhep olması ye
rine mezhepler arası mukayeseli fıkıh eği
timini tercih ettiği şeklinde anlaşılabilir. 

Bununla birlikte eserlerinde bu tavrını 
pek belli etmez. Yeri geldiğinde Maliki 
mezhebi içindeki aykırı görüşleri belirt
mekten veya onlardan birine temayül et
mekten geri durmasa da her vesileyle di
ğer fıkıh mezheplerine karşı Maliki mez
hebinin üstünlüğünü vurgulamaya çalışır. 
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bu mezheplerin fakihlerine ağır eleştiri
ler yöneltir. Babasının Zahiri mezhebine 
temayülü ve hatta döneminde Zahiriler'in 
önde gelenlerinden olduğu bilinmekle bir
likte (Zehebl. xx. ı 98) İbnü'I-Arabl'nin Za
hiri düşüncesine sıcak bakmadığı açıktır. 

Fıkıhta dil unsuruna ve hadise önemli bir 
yer vermesi bakımından İbn Hazm'a ben
zerlikgösterirse de hikmet-i teşri ve ma
kasıd konusunda onun adeta tam karşı
sında yer alır. 

İbnü'l-Arabl siyasetle olan ilgisi yönün
den eleştirilmiştir. Ancak bu durum onun 
kişisel tercihinden çok içinde bulunduğu 
şartların sürüklediği bir sonuç idi ve bu 
yüzden zaman zaman siyasetle ilgilenmek 
zorunda kalmıştı. Çocukluğu sırasında 

Endülüs'te müiCıkü't-tavaif adı verilen 
beylikler birbirleri ile yıkıcı mücadele ha
linde bulunuyordu. Doğuda haçlı seferle
ri devam ederken kilisenin teşvikiyle olu
şan hıristiyan gönüllülerle ordusunu tak
viye eden Kastilya Kralı 1. Fernando 1 062 
yılında Tuleytula (Toledo) ve İşblliye'yi ha
raca bağlamış. İbnü'I-Arabl henüz on ya
şında iken Endülüs'ün ikinci büyük şehri 
olan Tuleytula'yı Kral VI. Alfonso ele ge
çirmişti. Bu sırada Murabıtlar Endülüs'e 
hakim olmuşlar ve Alfonso'yu Zellaka'da 
büyük bir bozguna uğratmışlardı (ı 086). 
Murabıtlar'ın emlri Yusuf b. Taşfin'in bu 
başarısı hıristiyan akınlarını bir süre dur
durmuştu . Kuwetli bir devlet kurmasına 
rağmen Yusuf b. Taşfin'e Kureyş'ten bir 
halifeye bağlı olmadığı ve bu yüzden de 
meşruiyetinin bulunmadığı yönünde iti
razlar yapılmakta, bu durum birliği sağ
lanmasına ve devletin gücünü topariama
sına engel olmaktaydı. İbnü'I-Arabl'nin ilim 
yolculuğu dönüşünde Bağdat Abbas! ha
lifesinden Yusuf b. Taşfin adına onay al
ması. imam Gazzall'den ve Ebü Bekir İbn 
Ebu Rendeka et-Turtüşl'den müstevll de 
olsa adil hükümdaraitaat edilmesi, fakat 
onun da halka merhametle muamele et
mesi gerektiği yönünde mektuplar getir
mesi ( mektupların metni için bk. Ahmed 
Muhtar ei-Abbadl. s. 4 7 ı -484). bu fitne 
ve zaaf ortamını izaleye yönelik has bl bir 
çaba olarak da, İbn Haldün'un ifade etti
ği gibi (Mukaddime, ıı. 642) Yusuf b. Taş
fin'in bilgi ve talebi doğrultusunda yapıl
mış bir girişim olarak da görülebilir. 

Eserleri. İbnü'I -Arabl, dini ilimierin he
men hemen her dalında eser yazmakla 
birlikte bunlardan çok azı günümüze ulaş
mıştır. Mevcut eserlerindeki atıfları veya 
diğer kaynaklarda zikredilmesi sebebiyle 
sadece isimleri bilinen eserlerinin. onun 
kadılıktan ayrılmasıyla sonuçlanan olay-
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Ebü Bekir ibnü'I-Arabi'nin el-Emedü'l-Afı:şa adlı eserinin zahriyesi ile son sayfası (Hacı Selim Aga Ktp., nr. 499) 

larda veya daha sonraki hıristiyan istilası 
sırasında tahrip edildiği ya da kaybolduğu 
söylenebilir. Nitekim İbn Ferhun on beş 
eserinin, Makkarl otuz üç eserinin adını 
verirken çağdaş araştırmacılardan bu ra
kamı seksen sekize kadar çıkaranlar da 
vardır (KWJ.bü'L-~abes, n eşredenin girişi, 

I, 63-64; en-Nasil; ve'L-mensul;, neşredenin 
giri ş i , ı, ı 15-129). 1.Af:ıkamü 'l-/fur,an .* 

Rivayet ağırlıklı olan eser, Maliki fıkhı için
deki farklı görüşlere yer vermesi ve diğer 
fıkıh mezheplerinin görüşlerini de objek
tif olarak değerlendirmesi yönüyle dik
kat çeker. İbnü'l-Arabl'nin en meşhur ve 
önemli eserlerinden biri olup çeşitli bas
kıları yapılmıştır (I-ll, Kah i re ı 33 ı ; n ş r. Ali 
Muhammed el-Bicavl, I-IV, Kah i re ı 377-
1 378; Kah i re I 387/1967, I-IV, I 392/1 972). 
2. <Ariiatü'l-af:ıve?i* ii şer]J.i't-Tirmizi. 
el-Cô.mi'u'ş-şa]J.i]J.'in tamamını kapsayan 
ilk şerh olup diğer şerhlerle birlikte veya 
müstakil olarak basılmıştır (Kanpur ı 299; 
I-XIII, Kahire 1350-1352). 3. el-cAvaşim 
mine'J-ljavaşim.* Kelam ve itikadi mez
hepler tarihiyle ilgilidir (nşr. Abdülhamld 
b. Bad! s. Konstantine ı 34 7- I 348; nş r. Am
mar Tali bl, Beyrut I 985, Ara'ü Ebi Bekir 
ibni 'L-'Arabi ei-Kelamiyye'nin Il. cildi ola
rak). Muhibbüddin ei-Hat'ib , eserin ilk 
baskısına dayanarak ashapla ilgili bölümü 
notlar ilavesiyle neşretmiş (Kahire 1371 , 
ı 399 15 bs.J), daha sonra Mahmud Meh
di ei-İstanbGII'nin bu neşri gözden geçi-
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rerek yeni notlar eklemesi ve ayrıca ei
Mektebü's-Selefi uzmanlarının metni üç 
ayrı yazma nüshayla karşılaştırmaları 
suretiyle yayımlanmıştır (Kah i re 1405). 4. 
el-Emedü'l-Aljşii* ii ma'rifeti esmô.'i'l
]J.üsnô. ve ef'ô.lihi te'alô. . Kısmen farklı 
isimlerle de kaydedilen eser Allah'ın isim 
ve sıfatiarını konu edinir. Eserin çeşitli 
yazma nüshaları mevcuttur (mesela bk. 
Süleymaniye Ktp., Şe h id Ali Paşa nr. 37 1; 
Hacı Salim Ağa Ktp., nr. 499) . s. Kanu
nü't-te'vil. İbnü'I-Arabi eserin mukaddi
mesinde (s. 68) ve Kitô.bü'l-Kabes'te (lll. 
ı 048) bu eserinden Kanun fi't-te 'villi
'ulCımi't-tenzil adıyla söz ederse de mü
ellifin diğer birçok atfı yanında kitabın çe
şitli kütüphanelerdeki yazma nüshaların
da ve klasik kaynaklarda eser Kanunü't
te'vil adıyla zikredilir (Af:ıkamü '1-~ur' an, 
III, I 164, 1389; ei-'Avaşım, II, 22 ,262, 272; 
~anunü't-te'vil, neş redenin girişi, s. 23-
24; Makkarl. ıı. 35). Arnmar Talibl'nin Vô.
Q_ı]J.u 's-se bil ilô. ma'rifeti Kanuni't-te'vil 
adıyla zikrettiği yazma nüshanın (Ara'ü 
Ebi Bekir b. el-'Arabi el-kelamiyye, I, 68, 
bk. Mustafa İbrahim el-Meşlnl, s. 28), muh
teva hakkında verilen bilgilerden hareket
le ayrı bir eser olması ihtimali de bulun
makla birlikte A]J.kô.mü'l-Kur'ô.n veya 
Envô.rü'l-fecr'den biri olması kuwetle 
muhtemeldir. 533 (1139) yılında telif edi
len ve edebi bir üslupla kaleme alınan 
eserde İbnü'I-Arabl'nin ilmin önemi, kay-

nağı . çeşitleri, ruh ve beden, te'vil kural
ları ve örnekleri konuları etrafında çeşitli 
görüşleri yer alır. Eser, Muhammed es
Süleyman\' tarafından önce geniş bir mu
kaddime ile birlikte (Beyrut ı 980). daha 
sonra sadece metin olarak (Cidde I 986; 
Beyrut ı 990) neşredilmiştir. 6. en-Nô.si]] 
ve'l-mensu]]. İbnü'I-Arabl'nin diğer eser
lerinde de kısmi adiandırma farklılıklarıy
la sıkça atıfta bulunduğu bu eser Abdül
kebir el-Alevi ei-Medgar'i tarafından ya
yımlanmıştır (baskı yeri yok, 141 3/1992). 
7. el-Kabes ii şer]J.i Muvatta'i Mô.lik b. 
En es. S3Z'de (1138) Kurtuba'da telif edi
len eserde İbnü' I-Arabl, Ebü'I-Velid ei-Ba
cl'nin el-Münte~a adlı el-Muvatta' şer
hinin fıkhi meselelerde yoğunlaştığı, fa
kat hadis ilimleri açısından yetersiz oldu
ğu görüşünü ileri sürerek hem bu boşlu
ğu doldurmak hem de ele aldığı fıkhl me
selelerde kendi görüş ve tercihini açıkla
yıp İmam Malik'in ve diğer müctehidlerin 
görüşlerini tahlil veya tenkit etmiştir. De
ğişik kütüphanelerde birçok yazma nüs
hası bulunan eseri Muhammed Abdullah 
Vülid Kerim neşretmiştir (Beyrut 1992, ı 

III). 8. Tertibü'r-ri]J.le li't-tergib fi'l-mil
le. İbnü'I-Arabi'nin Doğu'ya yaptığı ilim 
yolculuğun u ve izienimlerini edebi bir üs
lupla anlatan ve türünün ilk örneklerin
den sayılan eser Said A'rab tarafından ya
yımlanmıştır (Ma'al ~adi Ebi Bekir b. ei
'Arabi, s. 181-245). Aynı metin, Muham
med es-Süleymanl'nin neşrettiği Kanu
nü't-te'vil'in baş tarafında mevcut olup 
(s. 69- ı 20) muhtevanın tetkiki, eserin bu 
yolculuğun belli bir dönemini kapsadığı 
veya eksik olduğu izlenimi vermektedir. 

İbnü'I-Arabl'nin, eserlerinde sıkça isim
lerini zikrettiği ve çoğu Rabat'ta ei-Hiza
netü'l-amme'de olmak üzere çeşitli kü
tüphanelerde yazma nüshaları veya mik
rofilmleri bulunan eserleri de şunlardır: 
A]J.kô.mü 'I-Kur' ô.n eş-şugrô., Risô.letü '1-
müstebşır, Sirô.cü 'l-mühtedin, Sirô.cü'l
müridin, Kitô.bü'l-Et'ô.l, Kitô.bü'l-mesô.
lik ii şer]J.i Muvatta'i Mô.lik, Kitô.bü'l
Mutavassıt ti'l-i'ti~ad, el-Ma]J.şCıl ii uşu
li'l-f~h, el-Vuşul ilô. Ma'rifeti'l-uşul (bu 
eserlerin yazma nüshaları için bk. en-Na
sil; ve'L-mensul; , neşredenin girişi, I. I I 5-
128; Mustafa İbrahim ei-Meşlnl, s. 27-34; 
Arnmar Tal'ibl, I, 65-82). 

İbnü'I-Arabi, başta A]J.kô.mü'l-Kur'ô.n 
ve 'Arizatü '1-a]J.vezi olmak üzere günü
müze ulaşmış eserlerinde diğer birçok 
eserinin adını zikrederek onlara atıfta bu
lunur. Aynı şekilde tabakat müellifleri de 
onun zamanımıza intikal etmeyen birçok 
eserinden söz ederler. Bu gruba giren ve 



ellinin üzerinde bir sayıya ulaşan eserler
den Envô.rü '1-fecr, ibnü'I-Arabl'nin en 
hacimli kitabı olması bakımından ayrı bir 
önem taşır. ibnü'I-Arab'i. diğer eserlerin
de bu isimle veya Envô.rü '1-fecr ii meca

lisi'~-~ikr adıyla sıkça atıfta bulunduğu 

ve kapsamlı bir tefsir olduğunu belirterek 
övgüyle söz ettiği kitabının imla usulüyle 
yirmi yılda yazıldığını. toplam 80.000 va
rakı bulduğunu , fakat -istinsah amacıyla 
olmalı- eserin şahıs ve grupların ellerinde 
dağıldığını, ancak 20.000 varakl ık kısmını 
toplama gayreti içine girdiğini veya top
Iatabildiğini anlatır (~Wibü'l-~abes, III, 
1037-1 038; ~anunü 't-te'vfi, s. 65, 149, 206, 
219.301,304, 36 l ;A/:ıkamü'l-~ur'an, ıı. 

802; III, 1429, 1451). Muahharkaynaklarda 
ise eserin tamamının seksen cilt halinde 
Merini Hükümdan Ebu inan el-Merini'nin 
( 1348-1358) özel kütüphanesinde bulun
duğu belirtilir (İbn FerhGn , s. 283) 

ibnü'I-Arabi, günümüze ulaşmayan ve 
Makkarl'nin ifadesine göre yirmi cilt olan 
e1 -İnsô.f ii mesa'ili'l-l]ilô.f adlı eserine 
de yer yer atıflarda bulunur(A/:ıkamü'l
~ur'an, 11 . 534, 982; Makkarl, ll. 36). Yine 
Müellifin kendi açıklamalarından hare
ketle AI:ıkô.mü '1-'ibô.d fi'1 -me'ô.d, A 'ya
nü'l-a'yan, el-İmlô."ale 't-Tehô.füt, Teb
yinü'ş-şal}.ii:ı ii ta'yini'z-zebi/:ı, Tertibü 
ayi'l-Kur'an, Tell]işu Mesa'ili'1-l]ilô.f, 
Te1l]işu't-taril}ateyn el-'Iral}ıyye ve'l
Horasaniyye, ed-Deval}.i ve'n-neval}.i 
fi'r-red 'alô. İbn Ijazm q -:?ahiri, Nüz
hetü'l-menô.:pr ve tul}.fetü'l-l]avô.tır, Ki
ti'ıbü't-Teml}.is, en-Nevô.zilü '1-fıl}hiy
ye, en-Neyyireyn ii şerl}.i'ş-şal}.il}.ayn, 
el-Müşkileyn, Kiti'ıbü'n-Nübüvvô.t, İl
ca'ü'l-ful}ahô.' ila ma'rifeti gavô.mızı'l
üdebi'ı' gibi çoğu belirli bir konuya tahsis 
edilmiş küçük hacim de risaleleriyle taba
kat müellifleri tarafından kendisine nis
bet edilen diğer eserler de anılabilir (i b
nü'I-Arabi'nin eserleri hakkında bk. Kita
bü'l-~abes, neşredenin giriş i, l, 63-64; en
Nasil] ve'l-mensul], neşredenin girişi, I, 
115-1 29; el-'Avaşım, neşredenin girişi. s. 
27-29; Mustafa ibrahim ei-Meşlnl. s. 27-
34; Am mar Tali bi. ı. 65-83). 
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Iii AHMET BALTACI 

Kelama Dair Görüşleri. ibnü'I-Arabi el
'Avaşım mine'l-l}avô.şım, el-Emedü'l
al}şô., Uşulü'd-din ve el-Vuşul ilô. 'i1-
mi'l-uşul adlı eserlerinde çeşitli itikadi 
fikirlerini ortaya koymuş ve bunları sa
vunmuştur. Eş'ariyye'ye mensup olmakla 
birlikte mezhep içinde yer yer farklı gö
rüşleri de benimsemiş. başta Gazzall ol
mak üzere muhalif alimleri tenkide tabi 
tutmuştur. Eş'ariyye dışındaki itikadi ekol
lerle fikri mücadeleye girişmiş, özellikle 
ismailiyye ve Ta'llmiyye gibi batını fırka
ları zındıklığın yayılmasında etkili görmüş. 
Mu'tezile'yi ve Zahiriyye'den ibn Hazm'ı 
da şiddetle eleştirmiştir. ibnü'I-Arabl, ay
rıca Aristo ve Eflatun'un felsefi görüşle
rine çeşitli tenkitler yöneltmiştir. Onun 
dikkat çeken itikadl görüşlerini şöylece 
özetlemek mümkündür: insanın tabia
tından kaynaklanan bazı zorluklar varsa 
da duyular ve akıl vasıtasıyla bilgi üreti
lebilir. Akıl ve duygu gibi birbirine zıt özel
likler taşıyan insan bilgi üretmede reali
teden hareket etmek suretiyle gerçeğe 
ulaşabilir. Bilginin imkanı meselesinde ak
la ve duyulara güvenmeyen sofistlerle du
yuları küçümseyen Yeni Eflatuncu felsefi 
görüşler isabetsizdir. Gazzall de dahil ol
mak üzere Yeni Eflatunculuk'tan etkile
nen SQfiyye'nin iddia ettiği gibi bedeni ar
zu ve temayüllerden arındırılan kalplerde 
mükaşefe yoluyla kesin bilgiler meydana 
gelmez. Batıni gruplarla gulat-ı SQfıyye'
nin savunduğu bu görüş akli ve nakli de-
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Iiilerden yoksundur. bu konuda hadis ola
rak ileri sürülen rivayetler de asılsızdır. 

Takva ve amel bilgiyi değil bilgi takva ve 
arneli meydana getirir. insan. doğuştan 
sahip olduğu apaçık bilgileri kullanarak ve 
ayrıca akıl yürüterek nazari bilgiler üre
tebilir. Fakat bu sonuç tabii bir istidatla 
meydana gelmeyip akıl yürüten insanda 
Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşir (Am mar 
Talibl, ll , 14-23, 31-32,43, 51-57). Vahiy yo
luyla gelen bilgiler. aklın çözmekte güçlük 
çektiği mümkinler çerçevesindeki prob
lemleri aydınlatır. Doğru bilginin ancak 
masum bir imamdan öğrenilebileceğini 
iddia eden Şii gruplarından ismailiyye ve 
Ta'llmiyye'nin görüşü islam'ın reddettiği 
hulGI inancına götürür. islam filozofla
rının benimsediği akıllar teorisi birbirini 
takip eden bilgi derecelerinden ibaret 
olup teorinin dayanağını oluşturan on 
akılla ilgili kavramlar anlamsız ve fayda
sızdır. 

Bilgide olduğu gibi varlıkta da yegane 
müessir olan Allah 'tır. Tabiatta zorunlu 
olarak işleyen bir illiyyet sistemi yoktur. 
orada meydana gelen her olay ilahi mü
dahale ile gerçekleşir. Nesne ve olayların 
belli fiilleri meydana getirme özelliği bu
lunmadığı gibi bağlı kaldıkları sabit ka
nunlar da mevcut değildir. Küllllerin ha
rici varlığı yoktur. anasır-ı erbaa teorisi de 
geçersizdir (a.g.e., ll , 162- 167, 176-177) . 

Allah ' ın varlığına ait bilgilere O'nun fiil
Ieri vasıtasıyla ulaşılabilir. Bu fiillerin in
sana en yakın olanı bizzat kendi bedenin
de cereyan edenleridir. Ruh isbat-ı vacibin 
en önemli delili olup onu inkar etmek de 
mahiyetini kavramak da mümkün değil
dir; ruhun mevcudiyeti ancak faaliyetleri 
vasıtasıyla anlaşılabilir. Tabiatı inceleyen 
her insan tabii olarakAllah'ın varlığını ka
bul eder, bunun dışında varacağı sonuç
lar ise mantıklı olamaz. Tabiattaki deği
şiklikler. tezatlar ve çokluklar bunu gös
terir. Allah'ın fiilieri varlığının yanı sıra 
sıfatlarının da delilini teşkil eder; zira bir 
fiilin gerçekleşebilmesi için sahibinin ka
dir. hikımetli olabilmesi için de alim olması 
gerekir. Akli istidlallerin ortaya koyduğu 
bu sıfatıarın naslardan da kanıtları mev
cuttur. Ancak sem' ve basar gibi sıfatiara 
sadece naslarla istidlal edilebilir. Cüvey
ni'nin bunları akli delillerle kanıtlamaya 
çalışması isabetli değildir (~anunü 't-te'

vfl, s. 125-126) Aristo'nun iddia ettiği gi
bi ilahi ilim sadece zatını değil bütün ya
ratıkları kapsar. Cüveyni'nin ilahi ilmi sı
nırlayıcı ifadeler kullanmasının da bir da
yanağı yoktur. Kur'an'da zikredilen habe
ri sıfatiarın manaları kesin olarak bilinme-
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