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dikçe te'vile başvurulmamalı, akla aykırı 
görünen zahiri anlamları terkedilip ger
çek manaları ilahi ilm e havale edilmelidir. 
Konuyla ilgili hadisiere gelince bunların 
bir kısmı sahih değildir. bir kısmı ile de 
mecazi manalar kastedilmiştir (Am mar 
ratibT. ı ı. 291-292. 296-310). 

Kaza ve kader yaratılmıştarla ilahi sı
fatlar arasındaki irtibattan ibarettir. in
sana hayrı şerden ayırma gücü verilmiş

se de kader herkesi levh-i mahfüzda ya
zılan akıbetine sevkeder. Kişi fiilinin kasi
bi ise de faili değildir; çünkü kesb de da
hil olmak üzere insana ait fiilierin bütün 
unsurları Allah tarafından yaratılır. Fiil ge
nel vasfı itibariyle Allah'a, özel vasfı itiba
riyle insana nisbet edilir ve beşeri sorum
luluk bu özel vasıf sebebiyle doğar. Ka
deri ispat edip bu konudaki tereddütleri 
gidermek amacıyla tartışmaya girişrnek

te dini bakımdan bir sakınca yoktur, bu
nun aksini belirten rivayetler sahih değil
dir (a.g.e., ll , 186- I 90). Ahmed b. Muham
med ei-Makkari, Eş' ariler içinde Cebriyye 
ile benzer görüşü paytaşaniardan birinin 
İbnü 'I-Arabi olduğunu kaydetmiş. Am
mar Tali bi ise İbnü'I-Arabi'nin cebir gö
rüşünü benimsemediğini kanıtlamaya 

çalışmıştır. 

Nübüvveti inkar etmek Allah'ı gerekti
ği gibi bilmernek ve O'na inanmamaktan 
kaynaklanır. Çünkü Allah'a inanan kimse 
O'nun peygamber göndereceğinden ve 
insanlığın sahip olduğu üstün değerlerin 
geçmişte gönderilen peygamberlerce öğ
retildiğinden şüphe etmez. insanlığın sa
hip bulunduğu bilgi birikiminin büyük ek
seriyetini başka bir kaynağa dayandırmak 
mümkün olmadığına göre bu bilgileri öğ
reten Allah'tır, aradaki vasıta da nübüv
vet müessesesidir. insanların elinde mev
cut olan ilahi kitaplar bunun açık bir deli
lidir. Aklın yeterliliğini öne sürerek pey
gamberliği inkar edenlerin delilleri geçer
sizdir; zira temyiz gücüne ve bilgi üret
me kabiliyetine rağmen aklın her şeyi bil
mesi imkansızdır. Filozofların hukuk ve 
ahlaka ilişkin bilgilerinin aslı peygamber
lere aittir (a.g.e. , II , 23 ı -252). İbnü'I-Ara
bi'nin kelami görüşleri Arnmar Tali bi ta
rafından .Ara'ü Ebi Bekir b. el-'Ara bi el
kelamiyye adlı eserde incelenmiştir. 

İbnü'I-Arabi, Hz. Peygamber'e atfedi
len bazı rivayetleri metin açısından eleş
tirip sahih olmadığına hükmetmiş, özel
likle haberi sıfatiara ve kadere dair bazı 
nakillerin hadis olamayacağını söylemiş, 
ihtiyar! fiiller konusunda cebir görüşüne 
yaklaşmış, tarih boyunca toplumların sa
hip bulunduğu bilgilerle kaydettiği geliş-

492 

melerin nübüvvetin ürünü olduğuna dik
kat çekmiştir. 
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Hadis İlınindeki Yeri. Hadiste de ilgile
nen ve bu konuda önemli eserler veren 
İbnü'I-Arabi'ye göre sünnetin kaynağı va
hiydir (vahy-i gayr-i metlüv). Ona göre Hz. 
Peygamber'in, evli bir kadınla zina eden 
bir şahsı cezalandırırken Allah'ın kitabı ile 
hükmedeceğini söyleyerek ona yüz değ
nek vurdurması yanında Kur'an-ı Kerim'
de bulunmadığı halde sürgün cezası ver
mesi (Buharl, "İ'tişam", 2; Müslim, "I:Iu
düd", 25) sünnetin vahiy kaynaklı olduğu
nun delilidir. Ancak Hz. ResQI-i Ekrem'e 
yalan isnadını önlemek için her konuda 
senedi sahih hadisler esas alınmalıdır. 
imam Malik'in el-Muvatta'ı. Buhari ve 
Müslim'in el-Cami'u'ş-şa}JilJ'Ieri, İ bn 
Mace. EbG Davüd, Tirmizi ve Nesai'nin 
Sünen'leri esas alınması gereken hadis 
kitaplarıdır. İbnü 'I-Arabi diğer hadis ki
taplarını da zaman zaman kullanmış, za
yıf hadisi illetini açıklamak amacıyla eser
lerine almış . bir hadisin senedinde veya 
metninde bulunan kusurlar dolayısıyla 
zayıf olduğunu belirtmiştir. Kur'an tefsi
rinde de öncelikle hadisiere başvurulması 
gerektiğini belirten İbnü'I-Arabi AJ:ıka
mü'l-Kur'an adlı tefsirinde imam Mil
lik'in el-Muvatta'ı. Ahmed b. Hanbel'in 
el-Müsned'i, Kütüb-i Sitte, Darekutni 
ve Beyhaki'nin Sünen'leri gibi temel ha
dis kaynaklarından faydalanmış. ayetler 
tefsir edilirken İsrailiyat'tan sakınılması 
gerektiğini söylemiştir. Haber-i vahidle 
ilgili müstakil bir eser yazdığı kaydedilen 
İbnü'I-Arabi (Said A'rab, s. 142). sahih ol
mak şartıyla haber-i vahidin dini ve dün
yevi bütün konularda delil olabileceği, bu 
hususta sahabenin icmaı bulunduğu ve 
haber-i vahidle amel etmeyi bid'at fırka
larının reddettiği görüşündedir. 

İbnü'I-Arabi, imam Malik'in el-Muvat
ta'ını Kitabü'l-Kabes ii şer]Ji Muvat
ta'i Malik b. Enes, Buhari ve Müslim'in 
el-Cami'u 'ş-şa]Ji]J 'lerini Kitabü 'n-Ney
yireyn ii şer]Ji'ş-Şa]Ji]Jayn (Şerf:ıu'ş-Şa
f:ıif:ıayn diye de anılan bu eseri daha sonra 
ihtisar etmiştir). Tirmizi'nin el-Cdmi'u 'ş-

şa]Jil;'ini '.Ari:i:atü'l-a]Jveı;i ii şer]Ji't
Tirmiı;i adlı eserleriyle şerhetmiş, bu 
çalışmaları sırasında "keşf ve izah", "taf
sil". "i stil hak", "fer'". "tah ki k". "tekmi
le", "terkib", "nükte". "tefri"', "tenbih" 
gibi daha sonraki şerhlerde pek rastlan
mayan başlıklar kullanmıştır. Raviler hak
kında bilgi vermiş. bazı garib kelimeleri 
açıklamış. fıkhi hükümleri belirtmiş ve 
birbirine zıt gibi görünen bazı hadislerde 
çelişki bulunmadığını göstermiştir. Mü
ellif tercihlerinde Maliki mezhebinin gö
rüşlerini esas almış. diğer mezhepterin 
görüşlerini tartışmış. zaman zaman ken
di tercihini de belirtmiştir. İbnü'I-Arabi, 
Zahiri mezhebine mensup bazı kimsele
rin el-Muvaıta'a yönelik tenkitlerini ce
vaplandırmak amacıyla Kitabü'l-Mesa
lik ila Muvatta'i Malik'i yazmış. sahih 
olduğu halde sahih hadisleri derleyen ki
taplarda yer almayan rivayetleri bir araya 
getirmek amaciyla da Ş ar il; u 'ş-şa]Ji]J adlı 
eserini kaleme almıştır. 

İbnü'I-Arabi'nin bazı garib rivayetleri 
sebebiyle tenkit edildiği söylenmektedir 
(Kadi iyaz, s. 68). Zehebi ise onun hiifız 
seviyesinde bir hadis otoritesi olduğunu 
belirtmiştir, İbn Hacer ei-Askalani'nin İb
nü'I-Arabi'yi zayıf olarak nitelediği şek
linde James Robson'un verdiği bilgi ( Ef2 
[ing. ı. lll . 707) yanlış anlamaktan kaynak
lanmıştır. Zira İbn Hacer'in zayıf olarak 
nitelediği Muhammed b. Abdullah el-Me
afiri, Darekutni'nin kendisinden rivayette 
bulunduğu başka bir kişidir (İbn Hacer, V, 
234) İbnü'I-Arabi'nin hadislerin sıhhati 
ve ravilerin güvenilirliği hususunda ver
diği bilgiler onun hadis ilimlerini iyi bilen 
bir muhaddis olduğunu göstermektedir. 
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