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MUHYDDN BN ARAB'NN FELSEFESNDE "ALLAH" MEFHUMU

brahim COKUN *

Özet
Muhyiddin îbn Arabi'nin Felsefesinde "Allah" Mefhumu

Allah kavram, düünce tarihinin en eski ve deimeyen konularndan biri olagelmitir. Bütün

düünürler ve filozoflar Allah hakknda fikirlerini belirtmekten geri durmamlardr. lahi din men-
suplar bu konuda ortak baz inançlara sahip olmularsa da onlarn Allah tasavvurlar arasnda da

zamanla farkllklar ortaya çkmtr. Allah inanc ile ilgili temel konularda slam düüncesini olutu-

ran kelam felsefe ve tasavvufta bir farkllama söz konusu olmamtr. Ancak ayrntya inildiinde

farkl Allah tasavvurlarna ulalmtr. Biz bu makalemizde Muhyiddin bn Arabi'nin vahdet-i vücud

felsefesine bal olarak gelitirdii Allah tasavvurunu inceleyeceiz.

Anahtar kelimeler: Allah, Muhyiddin bn Arabî, vahdet-i vücûd, panteizm

Abstract
The Concept of God in Muhyiddin ibn Arabi's Philosophy

The subject of our research is concept of God that has been the oldest and an invariable matter in

the history of thought. Ali thinkers and philosophers stated their views on this concept. Although

members of divine religions had some common beliefs, their imagining of God had changed in the

course of time. Essential aspects of belief in God did not change much through the history of

theology, philosophy and sufism. But this does not include the details. In this article, we will

examine the concept of God in Muhyiddin ibn Arabî's philosophy focusing on his vvahdat al-wucud

doctrine.

Key vvords: God, Muhyiddin ibn Arabî, vvahdat al-wucud, Pantheism

Giri

Allah inanc insan ftratnda var olan en köklü fenomendir. Fakat onu tevhid

akaidine göre oluturmak teklifidir. nsan, ancak tabiatnda var olan bu inanc

nefsinden ve çevresinden gelebilecek olumsuz düünce ve inançlar bertaraf

ederek tevhid akaidine ulaabilir. Bunun tekbana aklla gerçekletirilebilmesi

mümkün deildir. Akl, insan Allah inancna götürür ama ona tevhid akidesi-

ne göre form verebilmek için vahiy bilgisine ihtiyaç duyar. Bunun içindir ki,

Allah Teala, katndan gönderdii bilgilerle isimlerini ve sfatlarn bildirmi,

baz ayet e hadislerde insan zihnine yaklatracak ifadelerle kendisini tantm-

tr.

Vahiy bilgisinden uzak kalan insanlar, tarih boyunca Allah tasavvuru hu-

susunda ar tenzih veya aar tebih gibi, hep iki arlktan birine yönelmi-

Prof. Dr., Dicle Ü. lahiyat Fakültesi

Tasavvuf | lmî ve Akademik Aratrma Dergisi (bnü'l-Arabî Özel Says-1)



118 | Prof. Dr. brahim COKUN

lerdir. Peygamberlerin vefatndan bir müddet sonra vahye tabi olan toplumlar-

da da bu konuda dejenerasyonlarnyaand, onlardan da baz kesimlerin söz

konusu arlklara dütükleri bir vakadr.

Örnein Yahudi kelamnda insan ile Allah arasnda benzerliin varln
kabul eden ekoller, hiçbir zaman eksik olmamtr. Fahreddin er-Râzî (ö.606h.)

ve Abdülkerim e-ehristanî (ö.548h.)'ye göre tebih, Yahudilerde genel kabul

gören bir kültüre dönümütür. 1 Onlar, Allah'n tpk insan gibi istiva ettiine,

insan donatan organlarn benzeri, eli ve yüzünün bulunduuna inanrlard.

Yahudiler bu konuda üç aamadan geçmilerdir. in banda onlar fiziki bir

ilah tasavvurundan uzak kalamadlar. Aadaki ayet onlarn bu konudaki

tutumlarn ortaya koymaktadr: "Biz Allah' açkça görmedikçe sana inanmayz." 2

Sonra onlarn akli seviyeleri belli bir düzeye ulanca, Yaratcy eksik sfatlar-

dan tenzih ettiler. Fakat bu durumuzun sürmedi, onlar ilahlarn milliletirerek

Allah'n sadece srail oullarnn ilah olduuna inandlar.

Hristiyanlkta ise asli suç kavramnn ortaya atlmas ve bundan kurtul-

mak için insan-tanr düüncesinin gelitirilmesi sonucunda Hristiyanlarn

ulûhiyyet anlaylar, göklere yanstlan insanî kudretin yeryüzüne dönmesi

eklinde formüle edilmi, artk Tanr'ya benzeyen insan deil de "tanrlaan

insan" anlay hakim olmaya balamtr. 3

Allah tasavvuru konusundaki arlklardan biri de antropomorfist görü-

lerin aksine ar tenzihçi yaklamdr.Tarih boyunca Allah'n ancak olumsuz

nitelemelerle anlatlabileceini savunun insanlar da olmutur. Bu düüncenin

kökenlerini Yahudi filozof Philon (MÖ:25-MS:50)'a kadar geriye götürmek

mümkündür.4 Bat'dayakn dönemlerde insann aklî verileri temel kriter alnp,

ilahi ve kutsal olann referans olmaktan çkarlmayaçalld görülmektedir. 5

Allah'n "bir" olduu ve onunla yaratlmlar arasnda zat ve sfatlar aç-

sndan her hangi bir benzerliin bulunmad, Müslümanlarn hem alimleri

hem de büyük halk kitleleri tarafndan slam tarihi boyunca benimsenmi genel

1 Fahreddin er-Razî, Esasu't-taktisfi ilmi'l-Kelam, Müessesetu'l-Kütübi's-Sakafiyye, Beyrut, 1995,

s. 86; Ahmet elebi, Mukarenetu'l-Edyan el-Yehudiyye, 5.bask, Mektebetu'n-Nehda el-Msriyye,

1978, s. 275; Muhammed Behiy, slam Düüncesinin lâhi Yönü, çev.: Sabri Hizmetli, Fecir Yay.,

Ankara 1992, ss. 73-76.

2 Bakara, 2/55.

3 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 9.Basm, stanbul, 1998, s. 133

4 Muhammed el-Behiy, age, ss. 429- 430.

5 A Lalende, La Raison et les Normes, Hachette, Paris, 1933, s. 16-17,187,228; H.Ziya Ülken, Varlk

ve Olu A.Ü.Yay., Ankara, 1968, 119-120; Gökberk, age, s. 116; Nadim Macit, Kur'an'tn nsan

Biçimci Dili, Beyan Yay., stanbul, 1996, s. 102
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bir akidedir. Ancak duyularla idrak edilmeyen Yüce Zat'm, bir taraftan bilinip

tannmas ve evrenin yaratcs olarak kabul edilmesi, dier taraftan tek ve ben-

zersiz oluunun kavranlmas gerçei karsnda slam düüce tarihinde de

fakl görülerin ortaya çkmas kaçnlmaz olmutur. Bunlar üç gurupta topla-

mak mümkündür. Birincisi: Allah' insana veya cisme benzeten Müebbihe ve

Mücessime frkasdr. kincisi: Allah'n tek ve benzersiz olduu inancn zede-

lememek için onun zatna her hangi bir kavram nispet etmemek ve zat sadece

olumsuz kavramlardan tenzih etmek gibi düünceleri savunan Mutezile ekolü-

nün ve slam filozoflarnn görüüdür. Üçüncüsü: Yüce Yaratcnn fiilen var

olduunu, insan ve kainatla münasebet halinde bulunduunu kavrayabilmek

için onu insan anlaynn alanna girenbaz sfatlarla nitelendirmenin gereine

inanan; bunun yan sra tanrlkla badamayan baz kavramlar (tenzihi sfat-

lar) onun zatndan uzaklatrmann zorunlu olduunu savunan Ehl-i Sünnet

ekolüdür. 6

slam düünce tarihinde Emevîler döneminden itibaren dünyevî zevk ve

istekler peinde koan kesimlere kar zühd ve takva hayatn öne çkaran bir

kesim olumutur. Bunlar yukardaki düünce sistemlerinde insandan uzak bir

Allah tasavvuruna doru bir yöneliin olduunu ileri sürerek aknlk boyutu-

nu ihmal etmemek üzere insana daha yakn bir Allah tasavvuru gelitirmeye

çalmlardr. Hicri üçüncü asrdan itibaren belli bir düünce sistemi de kur-

maya çalan bu kesim, Muhyiddin bn Arabi'nin düünceleriyle olgunlua

ulamtr. Biz bu makalemizde slam düüncesinin önemli bir unsurunu tekil

eden mutasavvflarn Allah tasavvurunu inceleyeceiz. Bunu daha çok bn
Arabi'nin görüleriyle deerlendireceiz.

A. bn Arabi'de Allah nanc

Sünni mutasavvflarn Allah inancyla ilgili genel düünceleri ve kullandklar

mefhumlar, Ehl-i sünnet ile mutabakat halindedir. Onlar da kullarn fiillerini

Allah'n yarattna inanmaktadrlar. Hayr ve er iledikleri her eyin Alah'm

kaza ve kaderiyle olduunu kabul etmektedirler. stitâat konusunda da ayn

ekilde düünmektedirler. Yani hiçbir canl Allah Teala kudret vermedikçe tek

bir nefes dahi alamaz ve her hangi bir harekette bulunamaz. Yine hüsün ve

6 Geni bilgi için bk. Abdulkahir el- Badadî, el-Fark Beyne'l-Frak, Daru'l-Marife, 2.bask, Bey-

rut, 1997, ss. 211-276; erafettin Gölcük-Süleyman Toprak, Kelam, Tekin Datm, 4.bask,

Konya, 1998, ss. 195 vd.; Metin Yurdagür, Ayet ve Hadislerde Esma-i Hüsna Allah'n simleri,

Marifet Yay., stanbul, 1996, s. 34-38; Mevlüt Özler, slâm Düüncesinde Tevhid, Nun Yay., s-

tanbul, 1995, ss. 137-141.
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kubuh konusunda da Ehl-i Sünnet'in farkl düünmemektedirler. 7

bn Arabî(560-638h.)'nin Futuhat- Mekkiye'sinde benzer görülere sahip

olduunu görmekteyiz:

"Ey kardelerim, dostlarm! Allah'n rzasna eresiniz. Ben zayf, miskin ve

her lahza Allah'a muhtaç bir kul ve bu kitabn yazar olarak Allah' ve melek-

lerini ve yanmda hazr olup ta sözümü iten müminleri ve nihayet sizi de

âhid tutarak dil ve gönül ile ahadet ederim ki: Allah Teâlâ bir tek ilâhtr.

Ulûhiyyetinde ikincisi yoktur. Eten ve çocuktan münezzehtir. Her eyin sa-

hibi ve mâlikidir. Orta yoktur. Öyle bir sultandr ki veziri yoktur. Öyle bir

yapp yaratcdr ki beraberinde ilerinin düzenleyicisi ve yardmcs yoktur.

Vâcibü'l-Vücûddur. Varl birbakasnn varlnabal deildir. Bir baka-

snn var etmesine htiyâc olmadan vardr. O tek olarak kendi kendine vardr.

Varlnn balangc yoktur. Nihayeti de yoktur. O Bakîdir. Hiç bir eye
bal olmayan vücud-i mutlaktr. Varlnn devam da kendindendir. Belli

bir mekâna san, bir mekânla snrlandrlan bir cevher olmad gibi, bekas

düünülemeyen araz da deildir. Ciheti ve yönü olan bir cisim de deil-

dir. . . Mahlukat koruyup gözetmek O'na zor gelmez. Mahlukat yaratmas

sebebiyle, kendisinde daha önceden var olmayan bir sfat kazanm deildir.

O'nun sfatlar hadis deil kadîmdir. Sonradan olan eylerin O'na hululü, ya

da O'nun sonradan olan eylere hululü gibi eylerden O münezzehtir. O, ha-

dis (sonradan olan) eylerin O'ndan sonra olmas ya da O'nun onlardan önce

olmas gibi bir durumdan müberrâdr. Ancak öyle denilebilir: O vard, an-

cak beraberinde hiçbir ey yoktu. Öncelik ve sonralk O'nun yaratt za-

man parçalarn ifâde eden kelimelerden ibarettir. Odur uyumayan (her e-

yin kendisiyle kaim olduu) Kayyûm O'dur. Kendisine kimsenin zarar eriti-

remeyecei Kahhârdr. O'nun gibisi yoktur. . .Eyaya hükmetmesini diledii

kimse yine ancak Onunla hükmeder. Külliyât bildiinde üphe yoktur. Do-
ru ve salam görü serdeden ulemann ittifak ve icma ile cüz'iyyât da tam

olarak bilir. ... Bu varlk âleminde ne varsa, hepsi murad- ilâhinin bir netice-

sidir. Taat-isyân, kâr-zarar, kölelik-hürriyet, souk-scak, hayat-ölüm, ele ge-

çirmek-fevt etmek, gündüz-gece, doruluk-erilik, kara-deniz, çift-tek, cev-

her-araz, hastalk-shhat, üzüntü-sevinç, ruh-cesed, karanlk-aydmlk, yer-

gök, birleme-ayrma, az-çok, sabah-akam, siyah-be-yaz, uyku-uyanklk,

açk-gizli, hareketli-hareketsiz, kuru-ya, kabuk-öz gibi böyle birbirine zt, ayn

ve benzer ne varsa hepsi Cenâb- Hakk'n dilemesi neticesidir. Na! olmasn

ki onlar hep Allah yaratmtr. Dilemeyen, irade etmeyen nasl fâli-i muhtar

olabilir ki?... Hak sübhânehu Teâlâ, her eyi ezelî olarak bildii gibi, ayn
zamanda hükmetmi, murâd etmi, tahsis etmi, takdir etmi ve icad etmitir.

Yine böylece, hareket edeni ve duran, görür, iitir. En alt ve en yüce âlemlerin

ötesinden konuur. Uzaklk, duymasna engel deildir. Çünkü O, her eyden

7 Bk. Ebu Bekr Muhammed b. shak el-Kelebazî, et-Tearrufli mezhebi ehli't-tasavvuf, Kahire 1960,

ss. 35-44
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yakndr. Yaknlk, görmesine engel tekil etmez. Zira O, ayn zamanda

uzaktr. Nefsin derinliklerindeki fsltlar iittii gibi, çok hafif bir dokun-

mayla çkan sesi dahi iitir. Gece karanlnda siyah gördüü gibi, su içinde

suyu görür. Karm, aydnlk, karanlk O'nun için bir engel deildir. O Semî,

Basîr'dir. Hak Sübhânehu nun konumas, sükûttan sonra olumu bir ke-

lâm deil, ya da vehmedilen bir suskunluktan sonra gerçeklemi bir kelâm

olmayp, dier sfatlar gibi ezelî olan, ezelî kelâm sfatyla olmutur. Musa -

aleyhisselâm-'ya bu vasftaki sfatyla konumutur. Bu kelâmn Yüce Allah,

tenzil, Zebur, Tevrat ve ncil diye isimlendirmitir. Bu kelâm, harfsiz, savtsz,

namesiz ve lügatsiz olmutur. Yüce Allah, seslerin, harflerin ve lügatlerin

de yaratcsdr. . . Nefislere takvay ve fücuru ilham eden O Allah'tr. Diledi-

inin hatalarndan vazgeçer, cezalandrmaz. Dilediini de muaheze eder.

Dünyada da edebilir, ukbada da. Adaleti, fazl ve ihsan içinde deerlendi-

rilemedii gibi, fazl ve ihsan da adaleti içinde deerlendirilemez. Alemi iki

kabza (tecelli) halinde varlk âlemine çkarm ve onlara iki konak yeri yarat-

m, sonra da, "unlar cennetlik, unlar da cehennemliktir, baka bir eye al-

drmam" buyurmutur. Burada O'na hiç bir kimse kalkp da itiraz etmemitir.

Zira orada O'ndan baka varlk sahnesinde hiç bir ey yoktu. Dolaysyla bü-

tün her ey, O'nun esmasnn tasarrufu altnda olmutur. Bir kabzas Celâl

esmasnn, bir kabzas Cemâl esmasnn tasarrufu altna girmi, kimi nimetler

içinde, kimi de belâlar içinde olmutur. . . Kendisinden baka fâil olmayan ve

varl için kendi zâtndan baka bir varlk bulunmayan Allah' noksan sfat-

lardan tenzih ve tebih ederim." 8

bn Arabî yine ayn eserin baka bölümlerinde ve Füsusu'l-Hikem'de ken-

dinden önceki sûfîlerin düüncelerinde görülen vahdet-i vücud düüncesini

sitemletirdiini ve bu dorultuda bir Allah tasavvurunaulatn görmekte-

yiz.

B. bn Arabî Ve Vahdet- Vücud

Vahdet ve vücut Arapça iki kelimedir. Vahdet, tek kalmak, tek bana kalmak

anlamlarna gelen vahide fiilinin mastar eklidir. Ayn zamanda bir eyin bölü-

nemezlik durumuna ve tekliine de vahdet denir. Allahhakknda kullanldn-

da vahdet bölünemeyen, parçalanamayan birlik anlamndadr. 9 Vücud da vah-

det gibi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça'da bulmak anlamna gelen vecede

fiilinin mastar olup bulunmak anlamna gelir. Vücud kelimesi ayn zamanda

varlk anlamnda da kullanlmaktadr. Vücud kelimesi varlk anlamnda kulla-

8 Ebu Bekr Muhyiddin bn Arabî, el-Fütuhâtu'l-Mekkiyye, Daru'l-kütübi'l-'ilmiyye, Beyrut

1420/1999, c. I, ss. 62-65.

9 Ebu'l-Faal mamuddin Muhammed bn Manzûr, Lisanu'l-Arab, Kahire, ts. v-h-d md.
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nldmda bir ve tek olan ifade eder. 10

Vahdet-i Vücud; varln bir olduunu savunan düünce sistemidir. Bu dü-

üncenin temelinde mutlak, sonsuz ve ezeli bir varlktan, bütün varolan,

varolmu ve var olacaklarn da bu mutlak varlktan türedii düüncesi yer al-

maktadr. 11 Vahdet-i Vücud, varlk ve birlik sözcüklerindenolumu ve varln

birlii anlamnda kullanlm olan Allah-evren birliini kurmaya çalan bir

düünce sistemidir. 12

10 bn Manzur, age, v-c-d md.

11 Süleyman Uluda, Tasavvuf Terimleri Sözlüü, stanbul, 1996, s. 552.

12 Vahdet-i Vücûd, Allah'tanbaka hakiki hiçbir Vücûd (varlk) kabul etmeyen, bütün varlklar

mutlak Vücûdun isim ve sfatlarnn tezahürü, tecellisi sayarak, hakiki varla göre isim ve s-

fatlarn ezeli yokluu ifade ettiini kef ve tecrübe yoluyla ortaya koyan tasavvufi bir anla-

ytrVahdet-i Vücûdu benimseyen kiiler için mutlak varlk ve onun tecellilerinden baka
hiçbir eyin varlnn gerçeklii yoktur. Onlar, varl birlemek ve kendisindenbaka her e-
yi nefy etmek için delile ihtiyaç duymamlardr. Ayrca Vahdet-i Vücutçulara göre, görülen

evren, gerçein ötesinde sadece bir gölge konumundadr. Onlara göre Hakk (mutlak varlk),

Halk (varolan) ilikisinden iki tür anlay ortaya çkmaktadr. Her ey O'dur, deyip Allah'tan

baka varlk tanmayan mahluku mutlak varln tecellisi ve ileri sayanlar ki bunlar Vahdet-i

Vücûd'çu; dierleri ise her ey Ondandr, fikriyle bütün maddeyi Allah'a baladklar halde

iki Vücûd kabul edenlerdir ki, bunlarda Vahdet-i uhud'çu (görülen birlikçiler) diye isimlendi-

rilenlerdir. Fakat Vahdet-i Vücûd'a kar olarak ortaya atlan Vahdet-i ühud, varl iki

Vücûda balamann dnda, Vahdet-i Vücûd'la benzerlikler tamaktadr.Vahdet-i

uhud'çulara göre de görünen evrende Allah'tan baka müahede edilen bir ey yoktur. Gö-

rülen her ey O'dur bununla beraber onlara göre, epistemolojik açdan yaratc varlk ve ya-

ratan varlk ayn deildir. Bu iki anlaytan Vahdet-i Vücûd'a göre ise varlk anlamndaki

Vücûd, zihinde meydana gelen kavramlarn tümünden önce gelir. O kavram ortaya çkma-
dan dier kavramlarn ortaya çkmas mümkün deildir. Bu anlamdaki varlk kavram dier
bütün kavramlarn en genelidir. Bu genellemeninkapsam geniledikçe yokluk derecesine ge-

lir ve birlie ular. Bu Vücûd bütün nesneleri kaplamtr. Vücûdun altndaki bu nesneler

mevcut niteliine sahipklnm olmaktadrlar. Baka ekilde ifade etmemiz gerekirse; nesne-

lerden her biri o tek varln sureti durumundadrlar, isimler, sfatlar, izafetler Hakk'm ken-

disini taakkul (akletme, akl erdirme, düünme) ve taayyününden (belirlenme) ibaret-

tir.Vahdet-i Vücûdçular hem ontojik hem de epistemolojik açdan varln birliini savunur-

ken, vahdet-i ühudçular, sadece epistemolojik açdan yaratan yaratlanayrmn yapmakta-

drlar. Mütekellimler ise her iki yaklam doru bulmayp, slam akadinin temel bir prensibi

olarak yaratan yaratlan ayrmn açk bir ekilde yapmaktadrlar.

ibn Arabi tarafndan sistematik hale getirilen Vahdet-i Vücûd dokuzuncu yüzylda bata;

Beyazid Bestemi (ö. 875), Cüneyd Badadi (ö. 940), Hallac- Mansûr (Ö.858), Ebu Muhammed b.

Muhammed el-Gazalî (1055-1111) ve Mevlana Celaleddin-er-Rûmî (1207-1273) olmak üzere

bir çok düünce adam tarafndan ifade edilmi, her biri, bu konuda kendince birbak açs
gelitirmitir. slam'da mistik düünce Gazali ile tam sistemlemeyebalam, bn Arabî vas-

tasyla tannmtr. Tasavvuf, bn Arabi ile birlikte felsefi bir doktrin özelliine kavumutur.
Onun Vahdet-i Vücûd sistemi, her ne kadar üslubundan kaynaklanan anlalmaz, mecazl ve

sembollerle dolu ifadesinden dolay, tutarsz olarak görülse de kendi sistemi içinde tutarl,

geni bir düünce yapsna sahiptir. Bk. Abdülgani Nablusi, Gerçek Varlk, çev.: Ekrem Demir-

li, stanbul 2003, s. 34; Hüsamettin Erdem, Bir Allah-Alem Münasebeti Olarak Panteizm ve Vah-

det-i Vücûd, Ankara 1999, s. 38, 80-81; M, Ferit Kam, Vahdet -i Vücûd, sadeletiren: Ethem
Cebeliolu, Ankara 1994, s. 69; Sadreddin Konevî, Vahdet-i Vücûd ve Esaslar çev.: Ekrem De-
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bn Arabi'nin Vahdet-i Vücûd düüncesininbalangç noktas Logos (kelime)

nazariyesidir. bn Arabi'ye göre, her peygamber, O'nun Logos dedii ve tek

ilahi vücudun görünüü olan hakikate tekabül eder. Adem ile balayan ve Hz.

Muhammed ile son bulan bu kelimelerde ilahi tecelli yahut peygamberi tecelli-

ler olmasayd, Vücud- Hakk'm mahiyeti ebedi olarak gizli kalrd. Her varl-

n kayna olan bu vücud esasen bölünmez ezeli ve deimezdir, bu nedenle-

dir ki, bn Arabi hadis ilmi üzerine çok düünmü ve peygamberlerin tekabül

ettii srra, bu yolla da gerçek hakikate ulama çabasn göstermitir. 13

Onun sisteminin temelinde, bütün hikmetlerde olduu gibi bilinemez, saf

bir özün srr yatmaktadr. Bu saf öz bn Arabi'ye göre Allah'n sfatlar vasta-

syla çoalr, yaylr. Zat (özü) itibariyle bakldnda O Hakk'tr, mümkün
varlklarda tecelli eden sfatlar açsndan bakldnda O Halk'tr. 14

bn Arabi'ye göre, Allah her varlkta tecelli eder. Ancak, bir varlk ne kadar

yüksek ve mükemmel olursa onun tecellisini o ölçüde yüksek derecede ve mü-

kemmel biçimde yanstr. Ona göre Allah maddede, bitkide, hayvanlarda ve

insanda farkl ekillerde tecelli eder. Bu, onun düüncesine göre ayn zamanda

insann yaratl nedenidir. nsann dndaki bütün varlklar insann hizmeti

için yaratlr ve en son halka olarak insan, kendinden önceki tüm halkalar top-

lar ve dengeler. nsan sadece biyolojik unsurlardan olumu deildir. Allah

insanolunu kendi suretinde yaratmtr. Bunun anlam ise, insan bütün ilahi

isimlerin suretinde yaratlmtr. nsan ilahi yönlerin veya yüzlerin sonsuz çe-

itliliini sergiler.15

bn Arabi'nin vahdet-i vücud düüncesinde insan- kamil kavram önemli

bir anlam içerir. O'na göre Allah'n en yetkin ve mükemmel tezahürü insan-

kamildir. Her insan buna layk deildir. bn Arabi'nin insan- kamil olarak nite-

lendirdii insan, bilinç düzeyi gelimi insandr. Bu insan, biyolojik insan de-

ildir. bn Arabi bu insan- kamil snfna sadece peygamberleri ve filozoflar

sokmaktadr. bn Arabi insan- kamile mutlak gerçekliin iç ved yönleri adn
vermektedir. O'na göre, insan- kamil mutlak gerçein (Allah ile evrenin) kü-

çültülmü halidir. 16bn Arabi insan- kamile karlk olarak Allah ile evren, ilahî

ile insanî arasndaki bir ey olma anlamnda deil, her ikisini mükemmel bir

mirli, stanbul 2002, s. 25.

13 Henry Corbin, slam Felsefesi Tarihi, Çev . Ahmet Arslan, stanbul 2000, s. 80.

14 bn Arabî, Fütuhât, c. IV, s. 186.

15 bn Arabî, Fütuhât, c. I, ss. 156-158, 185-186; VVilliam Chittick, Hayal Alemleri bn Arabî ve Din-

lerin Çeitlilii Meselesi, çev.: Mehmet Demirkaya, stanbul 1999, s. 50.

16 Chittick, age, s. 5.
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ekilde birletiren ve ortaya koyan tek yaratk olma anlamndaki berzah kavra-

mn kullanmaktadr. 17

bn Arabî, evreni ilahi isimlerin etkilerinin ve sfatlarnn özeti olarak nite-

lendirmektedir. nsan dndaki, her eyle birlikte evren sadece mutlak gerçek-

liin suretinde yaratlmtr. Evren ve mutlak gerçeklik birbirinin aynasdr. 18

Bütün evren ve mutlak gerçeklik arasndaki fark ise, mutlak gerçekliin zat ile

varolmas ve evrene ihtiyacnn bulunmamasdr. Fakat, evrenin kendi zatnda

bir varl söz konusu deildir ve her an mutlak gerçeklie muhtaç durumda-

dr.

Görüldüü gibi bn Arabî, insan merkeze alan bir dünya görüüne, slam

dininin prensiplerini vebak açsn çok iyi bir ekilde yourup, kendi tecrübe-

siyle anlamlandrmaya çalmtr. O, insan davran ve eylemlerine son derece

önem vermektedir. Daha önce deindiimiz gibi bn Arabî, yetkin insan ve

biyolojik insan ayrmn yapmakta ve yetkin insan bireysel, tarihi varoluunu

kendi imkan ve yetenekleri sayesinde anlamak, kökenine doru, kendi içinde

bir yolculua çkmak suretiyle sürekli bir olgunlama ve Sûfîlerin deyimiyle,

yolda olan insandr. Biyolojik insan ise, gerekçesi ve sebebi ne olursa olsun,

yolun herhangi bir aamasnda taklp kalm insandr. 19Anlald üzere, bn
Arabî, insann dnda, herhangi bir amaç, ilke, fikir ya da inançtan, hareket

eden anlay kabul etmemektedir. O, kendisine kadarulaan tasavvufi anlaya

felsefi ve dini birikimini de katarak bu özgün bir öreti ortaya koymaktadr.

bn Arabî varoluu; her eyi kuatan mutlaktan kaynaklanan bir açlma,

ini ve tekrar ona yükselen birçk olarak belirlemektedir.20 Bu noktada insan-

kamilin amac buçk gerçekletirecek eylemlerde bulunmaktadr. Ona göre,

bunun da yolu tasavvufi yaaytr. bn Arabi'nin tasavvufi yaaynda, zihni

faaliyetler hakikate ulamada yetersiz kalmakta, insan ruhunun bu yükselii

gerçekletirmeye hazrlanmas gerekmektedir. Bunun da yolu daha önce belirt-

tiimiz gibi ibadet, zevk (tadarak yaamak), müahede (seyir) ve müahedenin

gerçek hakikate ulamada arac olduu ve bn Arabi'nin biricik metot olarak

gördüü keiftir. O, Fütuhat' ta bu konudaki düüncelerini öyle ifadelendir-

mektedir: "Bil ki evren, Allah'n dnda olan eylerin bütününden ibarettir.

Mevcut olsun olmasn mümkinattan baka bir ey deildir. Çünkü, mümkinat

17 Ebu'l Ala Affifî, Muhiddin bnü'l Arabi'de Tasavvuf Felsefesi, stanbul 1999, s. 93.

18 bn Arabî, Fütuhat, c. IV, ss. 191, 278-279; Affifî, age, s . 94.

19 bn Arabî, Fütuhât, 1/185-186; Seyfullah Sevim, slam Düüncesinde Marifet ve bn Arabî, stan-

bul 1997, s. 164.

20 Sevim, age, s. 164.
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bizim bizzat Vacibü'l vücûd olan Allah' bilmemize delildir." 21

bn Arabi'ye göre, mutlak varln sahip olduu kudret ve sfatlarn görü-

nen evrene çkmas, nesne ve doa denilen evreni meydana getirmitir. bn
Arabî Fusus'ta bunu "Zat- mutlak kendisini nesne ve evren suretinde aça
vurmutur. Zahir, batn, evvel, ahir hep O'dur. O'ndan baka varlk yoktur.

Nesne ve evren; Allah'n zahiri; Allah ise, nesne ve evrenin batini yönü ve ru-

hu konumundadr. Varlk, varolan hep O'dur, onun varl dnda hiçbir var-

lk tasavvur edilemez. Çünkü, vücud birdir" 22eklinde izah etmektedir. bn
Arabi'ye göre evren gölgedir, bu gölgenin sahibi mutlak varlktr. Bundan do-

laydr ki, gölgenin sahibinden ayrlmas imkanszdr.

Bir düünce sisteminin temel prensiplerinin ve nihai hedeflerinin belirle-

nebilmesi için onun hangi ontolojik ve epistemolojik temeller üzerine ina edil-

diinin bilinmesi gerekir. O halde bn Arabi'nin vahdet-i vücud görüünü daha

iyi anlayabilmemiz için onun ontolojik ve epistemolojik temellerini incelemez

gerekmektedir.

1. Ontolojik Temel

bn Arabi'de varln birlii veya Vahdet-i Vücud öretisini ortaya koymadan

önce O'nun varlk kavramn ne anlamda kullandn açklamak, özgün düün-

cesinin anlalmas açsndan önemlidir.

Felsefî bir terim olarak "varlk" kavram genel olarak, yoklua kart ola-

rak, varolan, varlk; olua kart bir ey olarak, deimeden ayn kalan, gerçek-

lik; bolua kart bir ey olarak, mekanda bir ey igal eden kalc gerçeklik;

ontolojinin konusu olan ey, 23 anlamnda kullanlmaktadr.

Varolan her eyin çk ve biti noktas olarak hakikati ifade etmek anla-

mnda bn Arabî külli varlk ve mutlak varlk deyimini yukardaki varlk anlam-

larndan birine karlk olarak kullanmtr. bn Arabî, mutlak ifadesini de kul-

lanrken, ortaya koyduu düüncesinin unsurlarnn ciddi bir ekilde yanl
anlalmasna yol açacak ifadeyle dört farkl anlamda kullanlmtr. Ona göre

mutlak; belirli herhangi bir suretle snrlanmam, fakat bütün suretlerde mü-
terek olan, bütün suretlerde bulunmayp, hepsini aan, hiçbir eyin sebebi ol-

mayan, hakikatlerin hakikati 24 olan varlktr.

21 bn Arabî, Fütuhât, c. VII, ss. 44-48.

22 Muhyiddin bn Arabî, Fusûsü'l-hikem, çev.: Nuri Gençosman, stanbul 1992, s. 13.

23 Ahmet Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüü, stanbul 2003, s. 407.

24 bn Arabî, Fütuhât, c. I, ss. 144-145;Affifî, age, s. 29.
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Ayrca ifade etmemiz gerekir ki bn Arabî mutlak varlk kavramna; kör

nokta, dairenin merkezi anlamlarna gelecek mecazi ifadeler de yüklemitir.

Buradaki körlük Hakk'm bilinemeyen, açklanamayan nitelenemeyen yönü, ya

da varln, varlk kazanmadan önce, ilâhî zihindeki durumu kast edilmitir. 25

bn Arabî, varla ilikin olarak, varolan kimdir, varlk nedir sorularna

cevap aram, varlkta bir belirme vardr, o beliren var olan zatn kendisidir ve

tek varlktan baka varlk yoktur,26 sonucunaulam, varln birlii öretisine

ilikin ipuçlarn ortaya koymutur.

bn Arabî, varolmak ve varlk ayrmn yapar. bn Arabî, varolmay; varln
bir türü sayar. Ona göre, varln sahip olduu her niteliin dierinde tecelli

etmesi varolmay meydana getirir. Bu konuda ibn Arabî, uzman olarak bilinen

Affifi, bn Arabi'nin bu konudaki düüncesine öyle açklk getirmektedir:

"Varla sahip olan her ey, varln mertebeleri veya düzeyleri adn verdii

eyin birinde veya dierinde tezahür ederse varolmaya sahiptir." 27 Buna paralel

olarak Affifi, bn Arabi'nin düüncesindeki yokluk ifadesine ular ve u ekil-

de bir izaha giriir: "ster zamanda, ister ezeli olsun varla sahip olan her ey
mertebelerden birinde veya dierinde yahut da hepsinde birden varolmadlar.

Hepsinde veya bir ksmnda varolmayan herhangi bir ey srf yokluktur ve

hakknda bunun ötesinde hiçbir ey söylenemez." 28

a. bn Arabi'de Varlk Türleri

bn Arabî varl türlere ayrrken genel olarak, cevher(töz) ve araz(ilinek) un-

surlarna dayal bir ayrma gitmektedir. bn Arabi'ye göre, varlk; her türlü

sfat ve öz nitelikleriyle hakikat ve onunyansmasndan oluan bir bütünlükten

baka ey deildir. Burada, hakikat cevher, yansma ise araz konumunda olan-

dr.29

Düünce sistemine uygun bir biçimde bn Arabî varl, varolular ve

özleri bakmndan olmak üzere iki türlü ayrma tabi tutmaktadr. Varolular

bakmndan varlklar; zihinsel ya da soyut varlk; görünen ya da baka bir de-

yile somut varlklar olarak da ayrmaktadr.

bn Arabî, varolular bakmndan varlklardaki soyut ve somut varlk ay-

25 Cahide Demirci, bn Arabi ve Spnoza'da Tanr Anlay, Yaynlanmam Yüksek Lisans Tezi,

Diyarbakr 2006, s. 26-27.

26 Metin Yasa, bn Arabî ve Spinoza'da Varlk, Ankara 2003, s. 20.

27 Afifi, age, s. 32.

28 Affifi, age, ss. 32-33.

29 bn Arabî, Fusûs, s. 78, 58-161,257,278.
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rmm Futuhat'da öyle açklamaktadr: "ki tür gerçeklik vardr; biri yaamak,

bilmek, konumak, duyumsamak gibi tek tek aklda bulunan gerçek; dier ger-

çeklik ise gökyüzü, doa, insan ve ta gibi bileik halde bulunan gerçektir."30

Bu noktada üzerinde durmamz gereken bn Arabî sisteminde çok önemli

yer tutan ve zihinsel varlk kavramn açklamada önkoul olan ayan- sabite

kavramdr. bn Arabi'ye göre, nesnelerd alemde varolmadan önce mutlak

varln, onlarla ilgili sonsuz bir bilgisi vardr. O, tüm nesnelerle ilgili bu bilgi-

ye ayan- sabite (sabit gerçeklikler, mümkinatlarm hakikatleri
)

31 adn vermek-

tedir. bn Arabi'nin metafiziinde önemli yer tutan bu kavram mutlak varlk ile

madde dünyas arasnda orta bir yerde konumlandrlmtr. Ayan- sabite var-

lklarn ikinci kayna durumundadr. Madde dünyasnda gerçeklemi görü-

nümler ayan- sâbite'v&n gölgelerinden ve yansmalarndan ibarettir. Ayan-

sâbite'nin dta varl yoktur, bunlar dtaki varlklarn kalplardr. Ayan-

sabitenin yansmas mutlak varln bu kalplar içinde tecelli etmesidir. Varo-

lular bakmndan varlklar ve ayan- sabiteyi böyle ifade ettikten sonra bn
Arabî özleri bakmndan varlk ayrmn da öyle açklamaktadr: "Varlklar,

öncesiz ve önceli olarak ikiye ayrlr. Olabileninvarl öncelidir. Baka deyile,

varlk nitelii ona sonradan ilimitir bu Halktr, varolann bir ksm ise önce-

siz, özüyle varolan Hakk'tr" 32 eklindeki ifadesiyle Hakk (yaratan, zorunlu,

öncesiz, aktif) ve Halk (yaratlan, önceli, zorunsuz, pasif) varlk snflamasn

yapmaktadr.

b. bn Arabi'de Vahdet-Kesret Sorunu

bn Arabî sistemine göre tek hakikat söz konusudur. Öyleyse nasl oluyor da

kesret meydana geliyor, sorusunun cevab bn Arabi'nin vahdet-kesret düün-

cesi açsndan önem tekil eder.

bn Arabî hakikati iki açdan görür. Allah' bütün görünen eylerin özü

sayar ve "Hakk" adn verir, ya da bir açdan görünen madde sayar ve "Halk"

olarak adlandrr. bn Arabi'ye göre, tek ve çok yalnzca bir hakikatin iki ayr

ifadesinin isimleridir. Bu tek hakikat, hakiki birlik , fakatd evrende müahede
edilen çeitliliktir.33 Hakk deimedenkald halde halk o deimeyen varl-

n deien ve saylmayacak kadar çeitlilik gösteren zuhur ve tecellisidir. bn
Arabî, Hakk'm çok çeitli ekilleri almasnu örnekle izah eder: Su; buz, kar,

30 bn Arabî, Fütuhât, c. I, s. 183.

31 Afifi, age, s. 69.

32 bn Arabî, Fütuhat, c. I, ss. 141,183.

33 Afifi, age, s. 35.
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buhar, dolu, yamur, çeme, dalga, rmak, deniz gibi ekiller ve adlar alr. Gö-

rüntüler farkl olsa da bunlarn asl sudur.34

c. bn Arabi'nin Fenâ (yok olu) Anlay

bn Arabi,fena kavramn iki anlama gelecek ekilde tanmlamaktadr. Bunlar,

tasavvufi anlamda fena ve metafizik anlamda fenadr.

bn Arabi'ye göre tasavvufi anlamda fena, cehaletin yok olup, bütünün

zati birlii hakknda sezgi ile elde edilen hatasz bilginin bekasn anlamaktr.

Sûfî tasavvufla uraan kii kendi nefsinden geçemez. Fakat bir suret olarak

asli yokluunu anlar. Metafizik anlamda fena ise görülen evrenin suretlerinin

yok olmas ve bir külli tözün devam 35 olarak tekrar zuhur etmesidir.

Affifî, bn Arabi'nin fena anlayn onun yeniden yaratma anlayyla ili-

kilendirerek öyle açklar: Fena Sûfînin Hakk karsnda fiil, sfat ve zat olarak

mahvolmasndan ve bir iz brakmayacak biçimde silinip gitmesinden ibaret

deildir. Buna ek olarak tüm yaratk suretlerin her an sürekli olarak yok olma-

lar, mutlak bir olan Hakk tözünde baki olmalardr. Varlklarn suretlerinin

Hakk birde gizlenmeleri fena, ayn zamanda ilahi tecelliler halinde aça çkma-

lar bekadr. 36

bn Arabi, Allah-evren birliini saysal ifadelerle ve fena ile de ilikilendi-

rerek açklamaya çalr. O'na göre sen bir dediin zaman, birin dndaki baka
her ey o anda söner yok olur. te, bu yok olu bu bir ismi gereincedir ve sen,

iki dediin zaman, ikiliin saysal derecesinde bir isminin hazr bulunmasyla

deil de birin özünün hazr bulunmasyla iki dediin zaman, ikiliin saysal

derecesinde birin isminin hazr bulunmasyla iki says aça çkar. 37 O, düün-

celeriyle görünen kesretteki vahdeti açklamaya çalr.

2. Epistemolojik Temel

bn Arabi Fusûsu'l-Hikem'e balarken "Ben ancak bana ilham olunan eyi söy-

ledim ve bu yazl kitapta ancak bana indirilmi olan hakikatleri dile getirdim,

halbuki ben nebi deilim, rasûl hiç deilim. Lakin nebinin mirasçs ve ahiretin

koruyucusuyum" 38 diyerek öretisinin metodu hakknda bizi genel bir kan

34 bn Arabî, Fusûs, s. 26,68,122; Süleyman Uluda, bn Arabi, Ankara 1995, s.124.

35 bn Arabî, Fusûs, s. 74.

36 bn Arabî, Fusûs, s. 79.

37 Muhyiddin, bn Arabî, Fena Risalesi, çev.: Mahmut Kank, stanbul 2004, s. 18.

38 bn Arabî, Fusûs, s. 15.
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sahibi klmaktadr. bn Arabî, akl ve duyu organlaryla idrak edilemeyenler

hakknda bazen rüyalarna dayanarak, bazen uyku ile uyank olma aras bir

halde bulunduu sradaki mükaefe (gözlem) ve müahede (seyretme) haline da-

yanarak, bazen kimsenin göremedii eyleri görerek, bazen de ruhen yüksele-

rek bir nevi yükseli ile kar karya geldiini ve bu yolla hakikat bilgisine eri-

tiini eserlerinde ifade etmektedir.

bn Arabi'nin metodunun adna Kefdenilmektedir. Bu kef, kalbi bir kef

olup, baz kaynaklarda sezgi olarak nitelendirilirse de bn Arabî, sezgilerin

kaynann akl olduunu kabul etmekte ve akln hakikati anlamada yetersiz

kaldna inanmaktadr. O'na göre, bunun nedeni ise, akim duyu verilerine

göre yargda bulunmasdr. Bundan dolaydr ki, metodunun ad olan kefin

sezgi anlamna gelmediini anlayabilmek mümkün olmaktadr. Fakat, bundan

ilham eklindeki bir kefi kast ettiini anlamak mümkün gibi görünmektedir.

bn Arabi'ye göre, bu kefe herkes ulaamaz. Kefe ulamak için mutlak varl
taklit etmek yani onun sfatlarna uygun ekilde yaamak ve en kamil insan

olarak nitelendirdii peygamberin yolunu izlemek gerekir.

bn Arabi'nin bu aamada zevk diye nitelendirdii ve metodu açsndan

keften sonra önemli olan bir kavram daha ortaya atmaktadr. bn Arabî bu

kavramla ilgili olarak Futuhat'ta u açklamada bulunmaktadr: Tasavvufta,

Sûfînin bir eyi örenmesinin yolu ancak zevk ile mümkündür. Örnein, baln

tatl olduunu kyas ile bilmek mümkün deildir.u halde baln tatl olduunu

ancak tadarak örenmekten baka çare yoktur. 39 bn Arabî, düüncesine kef

ileulatn ifade etmi olsa da, düüncesini ayet ve hadislerle desteklemekte,

bazen de bunlar çk noktas yaparak görüünü temellendirmektedir. Bu an-

lamda, bn Arabî düüncesinde açk bir ekilde görülmekte olan ey, kef ve

vahyi uzlatrma çabasdr. bn Arabi'nin öretisinin can alc noktalarndan

biri de zahir ve batn ayrmdr. O'na göre akim ilev alan zahir, kefinki ise

batndr. Bundan dolaydr ki, kef ve vahy batini boyutta örtüür. Ksacas, bn
Arabî öretisini temellendirirken, kef, vahy akl ve zevk kavramlarndan hare-

ket etmektedir. Fakat, bu kavramlarn en üst noktasnda bulunan kaynak ve

metot keftir.

Bütün mutasavvflarda olduu gibi bn Arabi'nin epistemoloji anlaynda

hayal ve rüyann da büyük önemi vardr. Öyle ki, O'na göre hayalin rolünü

anlamam olanlar hiçbir eyi anlamazlar. 40 bn Arabi'ye göre hayal ile yakn-

dan ilikili olan uyku, kiiyi duyular dünyasn müahededen berzah dünyas-

39 bn Arabî, Fütuhât, c. IV, ss. 188-190,266.

40 Chittick, age, s. 24.
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na, intikal ettiren bir haldir. Uyku; evrenlerin en mükemmelidir. Uykudan

daha mükemmel bir evren yoktur. Uyku, evreninçk yerinin temelidir. Onun

gerçek bir varoluu ve her ie hükmetme gücü vardr. Mânâlar cesetlere dö-

nütürür. Kendi nefsinde kâim olmayan, kendi nefsinde kâim hale getirir.

Herhangi bir sureti olmayana suret verir. 41

bn Arabi'ye göre, bu evrende bulunan eylerin misâl aleminde birer ger-

çeklii vardr. eylerin gerçeklii misal evreninde bu evrenden daha fazladr.

Bu durumda rüya gören kimsenin zihni bu evrene göre daha gerçek bir evrene

ulatndan, onun bu evrende bulunuu bir rüyadr. Bu durumda, insanlarn

bu madde dünyasndaki hayatlar batan sona uyku ve rüyadr. Bu maddi ev-

renden ilikilerini kesip, misal ulamalar, uyanp, gerçek evrene varmalar

demektir42 görüldüü üzere hayal ve rüya bn Arabi'de birbirleriyle yakndan

ilikilidir.

bn Arabi'nin tasavvufî düüncesinde rüya ve hayal çou yerde birbirinin

karl olarak kulland halde hayalin daha geni olduu görülmektedir.

Rüya uyku halinde gerçekleirken, hayal hem uyankken, hem de uyku halinde

görülmektedir. Ayrca, rüya suretlerin gerçekliidir. Rüya, suretlerin hayale

taman durumudur. 43

Yukarda ana hatlaryla açklamayaçaltmz vahdet-i vücutçu bir dünce

biçimiyle acaba bn Arabi nasl bir Allah tasavvuruna ulamtr? imdi de bu

sorunun cevabn inceleyebiliriz.

D. bn Arabi'nin Vahdet- Vücûd'unda Allah Mefhumu

Allah inancyla Allah tasavvurlarnn farkl eyler olduunu, Allah tasavvuru-

nun ekillenmesinde kiilerin önceden sahip olduklar sosyo-kültürel yaplar-

nn etkili olduunu ifade etmitik. Mistisizmin oldukça eski bir tarihi vardr.

Elbette bn Arabi, samimi olarak Kur'an ve hadislerdeki bilgiler dorultusunda

bir Allah tasavvuruna ulamaya çalt. Fakat onun dini yorumlarnda yetitii

veyaad ortamlarda önceden mevcut olan mistik düüncelerden etkilenmi-

tir.

bn Arabi'nin Allah' merkezine alan doktrinine Vahdet-i Vücud denildiine

bir öncekibalmzda deinmitik. O, Allah ile ilgili yorumlarda bulunurken,

Allah' ifade amacyla, Hakikat, Hakk, Allah, Mutlak Varlk, Vacibü'l-Vücud (zo-

41 Ali Vasfi Kurt, Endülüs'te Hadis ve bn Arabî, stanbul 1998, s. 486.

42 Uluda, bn Arabî, s. 144.

43 Chttck, age, s. 97.
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runlu varlk), Zat- Mutlak (mutlak varlk), Zaruri Varlk kavramlarn kullan-

mtr.

O'nun Allah anlaynda Hakk, varln ruhu, evren de onun zahiri (görü-

nen) suretidir. Onun tasavvur edilmesi ve hakikatinin ifade edilmesi imkansz-

dr.44 Ona göre, Hakk yegane varlktr, dolaysyla onundnda hiçbir ey yok-

tur. Onun dndaki her ey Onun birliinin kendisinde mevcut olan bütün

isim ve sfatlarn toplamdr. bn Arabî, Hakk zat itibariyle bilinemeyen tek

varlk diye tanmlamaktadr. Hakk, sürekli tecelli konumunda olan, her eyi

bilen mutlak varlktr.

bn Arabi'ye göre Allah'tan baka var olan her ey sonlu ve mümkün var-

lklardr. Allah, sonsuz, zorunlu tek mutlak varlktr. Varolan ve görünen her

ey mutlak varln kendini sergiledii suretlerden baka bir ey deildir. bn
Arabi'ye göre Allah, hiçbir eyle karlatrlamaz. Çünkü, O mutlak olarak her

eyin ötesindedir. Yine O'na göre Allah'n eylere benzerlii, kendi niteliklerini

eyler yoluyla sergiledii için mümkündür. Allah, isimlerinin ve sfatlarnn

özelliklerini insanda ve evrende görünür klarak kendini sergiler. Allah'n ken-

dini sergilemesi olan tecelli durumu her eyi kuatr. Bu tecellinin iki boyutu

söz konusudur. Zahir ve batn; zahir görünür evren, batn görünmeyen evren-

dir . nsan, bu iki evreni de kendinde barndran küçük alemdir. Bu nedenle,

beden Allah'n görünür tecellisi; ruh görünmeyen tecellisi, nefis ise görünür ve

görünmezlik arasnda bulunan tecellisidir.45

bn Arabî varln birlii öretisini slam düünce unsurlarna dayal ola-

rak kurmaya çalsa da öhretini Allah evren bütünlüüne getirdii özgün yo-

rumlarla kazanmtr. Allah evren ilikisinde en önemli nokta, Allah ve evrenin

fonksiyonlarn ortaya koymaktr. Bu balamda Allah'n evreni niçin yaratt

önem arz etmektedir. bn Arabi'ye göre yaratmann temelinde sevgi ak ve

rahmet yatmaktadr, Allah mutlak vücud iken, kendisini kendi nefsi için sevdi,

bilinmek ve tezahür etmekten holand ve saysz isim ve sfatlarnn ayan-

sabitedeki suretlerini görmek ayrca kendi srrn kendisine açmak istedi bu

yüzden evreni yaratt. bn Arabî bunu hadis olarak anlatlan bir ifadeye bavu-

rarak açklar, bu hadis "Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi arzu ettim, bunun

için halk yarattm'"16 eklindedir. Fakat bn Arabi'nin öretisinde varlk bir olup,

Allah'n sfatlarnn tecellilerinden ibaret olunca bu düünce sisteminde yarat-

44 Ebu'l Ala Afifi, Fusûsü'l-Hikem Okumalar çin Anahtar, stanbul 2002, s. 51.

45 Chttck , age, s. 52.

46 smail b. Muhammed el-Aclûnî, Kefu'l-Hafâ, Beyrut 1356, c. II, s. 132; Ali el-Kârî, el-

Mevzuâtu'l-Kübrâ,Mektebetu'l-slamî, Beyrut 1987, s. 269.
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madan ziyade sudur ve zuhurdan söz etmek daha doru olmaktadr.

bn Arabi'ye göre bütün evren, içindeki her eyle birlikte Allah'n suretin-

de yaratlmtr. Evren Allah'n bütün isim ve sfatlarnn bir özetidir. Bununla

birlikte evren ve Allah arasnda fark söz konusu olmaktadr. Her eyden önce

Allah kendi zat ile var olmakta ve evrene ihtiyac bulunmamaktadr.Yani

Vacibü 'l Vücud'duT. Dier taraftan evrenin kendi zatnda bir varl söz konusu

olmamakta ve Allah'a muhtaç durumda bulunmaktadr. Daha önce deindii-

miz gibi evrenin belli anlamda varlndan söz edilebilir. Bu ayna örneindeki

görüntünün varl gibidir. bn Arabi'de yokluk, mutlak varln anlalmasna
hizmet eden bir kavramdr. Yokluk, mutlak varln kendisinde tecelli ettii bir

aynadr. Varlk kendini bu aynada gösterir. bn Arabî, yaratma kavramn; dü-

üncenin özleri konumunda bulunan ayan- sabiteyed evrende varlk vermek-

ten ibaret olarak kullanmaktadr. Dier bir ifadeyle Allah'n kendisinde varolan

nesnelerin bilgisini, kuvve halinden varlk haline getirmesidir. Bu eylemde yok-

tan yaratma söz konusu olmamaktadr. Bunun için Allah'n iradesi ve Kün (ol)

emrinin ifadesi olan kelime yeterli gelmektedir. bn Arabi'de evrenin ana mad-

desi sudur. Allah canl cansz her eyi sudan yaratmtr. 47bn Arabi'ye göre,

Hakk (yaratan) ve Halk (yaratlan) bir gerçekliin iki manzarasn ifade eden

isimlerdir. Bu, gerçek birliktir ve evrende görünen çeitliliktir.

bn Arabî Hakk ve evren ilikisini "Hakk'm dnda, evren denilen ey
O'nun gölgesi gibidir, ite bu gölge mümkün varlklarn özünü oluturur. Öy-

leyse, esasen insann idrak ettii sadece Hakk'm vücudundan, bu evren olarak

yaylan eyden, yani O'nun zatndan ibarettir. Zira ondan baka varlk yok-

tur,"48 eklinde izah etmeye çalmakta ve Allah-evren bütünlüünü bu ekilde

ortaya koymaktadr.

bn Arabî, mutlak varlktan, nesnelerin evrenine kadar, nesnelerin tecelli-

lerini basamak basamak ayrtrmakta ve nesneler evrenindeki hervarln ayr

bir yönden mutlak varl temsil ettiini düünmekte, isimlerin ise mutlak var-

la ait sfatlar olduunu ve bunlarn evrendeki nesnelere karlk geldiini

belirtmektedir. bn Arabî, mutlak varln evrende tecellisini u ekilde basa-

maklara ayrmaktadr:

lk basamakta; balangçszlkta ve alemin zuhurundan önce varlk mutlak

gizlilik (el-aybü'l-mutlak) içindedir. Filozoflar varln bu haline belirlenme-

mi olmak (la-taayyün) demilerdir. bn Arabî, birçok eserinde buna toplayc

47 bn Arabî, Fusûs, s. 22,73-74.

48 bn Arabî, Fusûs, s. 47.
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hazr olma, mutlak görünmez varlk, demitir. Orada hiçbir ekil, hiçbir madde

yoktur, bu basamak gerçek yokluktur.

kinci basamak ilk belirlenme (et-taayyünü'l-evvel) dir. Bu zuhur ve tecelli

aamalarnn ilkidir. Görünmez varla göre zahir, ondan sonraki basamaklara

göre batndr. Bu aamada birin, birlik olduu ve ilk defa kuvvenin fiile geçtii

görülmektedir.

Üçüncü basamak ise ikinci belirlenme (et-taayyünü'l-sani) dir. Burada bir-

lik, ilke veya birincilik hakikati olarak insanln hakikatine dönümütür. 49

Bundan sonra birbirini takip eden dier basamaklar srasyla; ruhlar evreni

(el-alemü'l ervah), düünce evreni (el-alemü'l-misâl), cisimler evreni (el-

alemü'l- ecsâm)'dir. bn Arabi'ye göre son basamak görünmemilik (la-zuhur)

ve görünü (zuhur) basamaklarnn bütünü, gizli ve açk olan her eyin evren-

sel ve sonsuz birliini temsil eden toplayc hazr olma (Hazret-i Camia) bas-

madr. 50

bn Arabi'ye göre Allah, saylamayan güzel isimlerinin daha önce deindi-

imiz aytm- sabite evrenindeki suretlerini görmek istemi veya vücud ile vasf-

lanmasndan dolay toplu varlk evreninde kendini görmeyi ve bu görüte

kendi srrn kendine açklamay istemitir.51 Bu yüzden yukardaaçkladmz
aamalarda kendini evrende görünür klmtr. Bu demektir ki, nesneler evreni

sadece görüntüden ibaret deildir. bn Arabî, bunu "Halk bir bakma Haktr ve

varlk tek bir hakikattir. Fakat Hakk'tanbakas baki olmaz" 52 eklindeki ifade-

leriyle tasdik etmektedir.

bn Arabi'de Allah'n kendini bu ekilde yanstmasnn temelinde sevgi

mertebesi söz konusu olmaktadr. O, bu konuda güzellik için sevilecek olan tek

varln Allah olduu ve bu sevginin esin kayna olarak kendisini göstermek

için seçtii yaratklarda görmenin mümkün olduu ön savn ileri sürmekte ve

Kabe'nin çevresinde dönerken kendisinde büyük etki yaratan bir görün-

tü/hayal ile karlatn, bunun Nizam adl bir genç kz olduunu ve onun

ilâhî bilgeliin vücut bulmu hali olan Sop/ffl(bilgi, hikmet), olduuna inand-n belirtmekte ve erkekler için kadnlarn Allah sevgisine ulamada bir esin

kayna olduunu ileri sürmektedir. 53

49 bn Arabî, Fütuhât, c. I, ss. 81-84.

50 bn Arabî, Fütuhât, c. I, ss. 84-94; Ülken, age, s . 219.

51 bn Arabî, Fusûs, s. 48-49.

52 bn Arabî, age, s. 75.

53 bn Arabî, Fusûs, s. 326-355; bn Arabî, Fütuhât, c. 1, ss. 80-81; Kr. Karen Armstrong, Tanrnn
Tarihi, Ankara 1998, s. 299.
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Böyle bir düünce bn Arabî açsndan önemlidir çünkü, kendisi on sekiz

yama kadar kadnlarla ilgili olumsuz düünceler tamtr daha sonra pey-

gamberin kadnlarla ilgili olumlu ifadeler tayan hadisini örenince bu konu-

daki düüncelerini deitirmitir. Bilindii üzere, bn Arabî, bütün düüncele-

rini hadis temelinde gelitirmektedir. Kendisi bu hadisi örendikten sonra ka-

dnlara kar ar bir sevgi ve efkat beslemi 54 ve Nizam tasavvuruyla ilgili

düüncesini gelitirmitir.

1. Zat ya da Kendi Olarak Allah

bn Arabî, Allah' onu bütün dier varlklardan ayran bir öz varlk olarak ta-

savvur etmekte, bunu da Allah'n zat olmas kavramyla açklamaya çalmak-

tadr. Bu balamda bn Arabî Allah'n kendini bize anlatrken zat ya da kendi

olarak tanttna inanmakta ve onu isimleriyle deil, öz varlyla gerçek olan55

tek varlk olarak nitelendirmektedir.

Mütekellimler ise daha çok öne çkardklar her hangi bir sfat ile Allah'

dier varlklardan tefrik etmeyi yelemilerdir. Mesela Mutezile Allah'n adalet

sfatn, Eariler ise kudret sfatn öne çkarmlardr. Bu durum Allah' hakky-

la tanma anlamnda baz eksikliklere sebebiyet vermitir. 56

bn Arabi'ye göre Allah, öz varl itibariyle zorunlu olarak vardr ve bu-

nun için baka eye ihtiyac yoktur, oysa ki, dier varlklarn hepsi varolmak

için ona gereksinim duymaktadr. Allah sahip olduu bütün niteliklerini özün-

de tayan tek yetkindir. Dier varlklarn hepsi Allah'n tecellisi (yansmas)

olmas ve bununla beraber sürekli deiim ve geliim geçirmesi, Allah'n da

geliip, deitii anlamna gelmemektedir. Çünkü; O, her eyden önce ne iseO
olarak, ya da kendi olarak en yetkin varlktr.57 Allah nitelikleriyle belirdii için

biz onu zatyla (özüyle) göremeyiz ancak onu kendini bize sfatlarn yanstt
görünürkld evren yoluyla bilebilir ve görebiliriz. Allah biricik ve benzersiz

varlktr.

bn Arabi'ye göre mutlak varlk birdir, bu ayn zamanda mutlak birliktir ve

buna ne ad verilirse verilsin tek hakikat tek vücud vardr, O'da Allah'n vücu-

dudur. Evrendeki nesnelerin ayr vücudu yoktur. Onlar Allah'n vücudu ile

varla gelen çeitli suret ve ekillerin tecellilerinden ibarettirler. bn Arabi'ye

54 Uluda, bn Arabî, s. 165.

55 bn Arabî, Fusûs, s. 69-70.

56 Bk. brahim Cokun, "S.'Amidî'nin Tebih ile Tenzih Arasnda Allah'n Sfatlarm Yorumlama

Metodu", D.Ü. lahiyat Fakültesi Dergisi, c. III, say: 1, 2001, ss. 46-51.

57 bn Arabî, Fusûs, s. 101.
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göre evren Allah'n zat deil sadece suretlerinin tecellisidir. Evrendeki her

varolan, kendisinde Allah'n isimlerinden birinin tecelli ettii bir ayna gibidir.

Aynada, ismin gerei ne ise, o belirmektedir. Dolaysyla, aynadaki biçimin

orada belirmesine neden olan isimdir. Bu biçimin kendi zatna ait varlnn
olmayndan dolay, Allah'n zat'nm tecellisiyle görünüm olarak evrene yan-

smaktadr. 58

bn Arabî, varolan her eyi Allah'n isimleri ve sfatlar olarak görmekte ve

Allah'n evrenin bu sfat ve isimlerinin tecellisini ortaya çkarmak için yaratl-

dna inanmaktadr. Bu anlamda Allah'n zat onun özünü, dier baka eyler

ise onun varln ifade ederken, ayn zamanda varolan her eyi de temsil et-

mektedir. Allah zat ile mutlak olup, dier her eyden ayrdr. Allah varlyla

ise dier her eye katlmakta ve onlarla ayn olmaktadr. 59Bu durumda Allah'n

zat hangi ekilde tecelli etmi olursa olsun bütün evrenin tannamaz ve bili-

nemez gerçek temeli olmaktadr. Allah böylelikle mutlak özü ve varlyla yani

evrenle bir olmaktadr. bn Arabî, Fususü'l Hikem'de bunuu ekilde ifade ede-

rek, "Kendini görmende, Hakk senin aynandr. Kendinden bakas olmayan

isimlerinin ve hükümlerinin yansmasn görmesinde ise sen, Hakk'n aynas-

sn." 60 bn Arabî bu ifadesiyle yanstan olarak Allah ve yanss olan her eyin

birliini kurmakta ve sistemindeki bütüne ulama amacn gerçekletirmekte-

dir.

2. bn Arabi'nin Eserlerinde Allah'n Sfatlar

bn Arabi'ye göre Allah zat bakmndan tek ve esiz olmakla beraber bir çok

isim ve sfatla nitelendirilmektedir. Allah'n evrendeki yansmas olan eylerin

saysz ve snrsz bir ölçüye varacak kadar olmas ayn zamanda sfat ve isimle-

rinin de ölçü olarak ayn durumda olduunun göstergesi olmaktadr.

Allah'n zat, Mutlak Hakikatin ayn olan bir Külli cevherdir. lâhî bir isim

ise ise, ilâhî Zat'm sonsuz manzaralarndan birinde ya da dierinde ilâhî

Zat'tr. Yani Zat'm snrl ve belirli suretidir. Buna paralel olarak sfat da, d
evrende beliren lâhî bir isimdir. bn Arabî bunu "lahi cevherin kendisini çeit-

li mertebelerde göstermesi için tecelli yeri ya da bir faaliyet alan" 61 olarak ifade

etmektedir. bn Arabi'ye göre Allah'n zat, meçhullerin en meçhulü olan

özünde eydir. O, yok edilemez, bamsz, deimez ve maddi olan bütün her

58 bn Arabî, Fusûs, ss. 26-28, 68,122.

59 Sevim, age, s. 151.

60 bn Arabî, Fusûs, ss. 43, 122.

61 Afifi, Muhiddin bnü'l Arabi'de Tasavvuf Felsefesi, s. 55.
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eyi özüyle kuatan bir cevherdir. Allah'n suretleri ise, yok olucu ve deiken
olan arazlardr.62

bn Arabi'de varoluun tüm aamalarn kendinde potansiyel olarak ta-

yan Kelime (Logos) veya evrensel akl, evrende varolan her eyin sebebidir.

Ayn zamanda bu ilke; yüce kelime, ilk akl, küllî akl, evrenin asl, külli nefis

kavramlaryla isimlendirilmektedir. Bu kelime, Allah'n düünce sfatna sahip

olmasnn göstergesi olup, evrenin bakalaan ve deien ruhunun ifadesidir.

Allah'n bilgisindeki eyler, bn Arabi'nin terminolojisiyle ayan- sabiteler yani

düünsel özleri, varolua bu ilke sayesinde çkar. Allah'n nefesi olarak da tabir

edilen bu ilkenin meydana getirdii her bir varla kelime denir. Kelime olarak

nitelendirilen bu her bir varlk, Allah'n sfatnn dlamas ve belirmesidir. 63

bn Arabî, Allah'n kendini her eyde belirirkldn ve bu ekilde uzam

sahibi olduunu her yerde hazr olduunu kabul eder. Allah için belirli bir me-

kan izafmda bulunmaktan kaçnr ve bunu öyle ifade eder, "Hakk, yüceliini

snrlayan özel bir mekandan mukaddes ve münezzehtir (uzaktr)." 64bn Arabî

Allah'n sfatlarn öyle açklar:

a. Allah'n Tek, Ezelî ve Ebedî Olmas

bn Arabi'ye göre Allah, ezeli ve ebedidir, onunla beraber, ayn derecede ezeli

ve ebedi hiçbir ey yoktur. Yani Hakk'tan baka kendi zatyla vacib hiçbir ey
yoktur. Mümkün varlklar ise Allah ile vacibu'l vücuddur (varl zorunludur).

Çünkü, evren O'nun zahir olduu yerdir ve Allah evren ile görünür klnm-
tr. 65

bn Arabî, Fususü'l Hikem'de varl zorunlu ve varl ezeli olan ile varl
zorunlu olmayan ve ezeli olmayan eklinde ikiye ayrmaktadr. Ezeli ve zorun-

lu olan, kendi nefsiyle varolan Hakk'm vücudu'dur. Ezeli olmayan vücud ise

evrenin suretleriyle sabit olan Hakk'm varldr. Bu ikinci varla Hudus (Yara-

tlm) denir.66

b. Allah'n rade Sahibi Olmas

bn Arabi'ye göre, Allah'n her eyi ayan- sabite aamasnda bulunduu duru-

62 Afifi, age, s. 83.

63 Sevim, age, s. 129.

64 Sadreddin Konevî, Fusûsü'l Hikem'in Srlan, çev.: Ekrem Demirli, stanbul 2003, s. 34.

65 Konevî, age, s. 391.

66 bn Arabî, Fusûs, s. 305.
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ma göre belirlemesi O'nun irade sfatyla gerçeklemektedir. Görünen her eyin

zaman açsndan konumlar tamamen onun iradesinin bir hükmü olarak belir-

lenmektedir.

O, her varln, balangcnn ve sonunun mutlak irade sahibi olan Allah

tarafndan belirlendiini ifade etmektedir. Ona göre, lâhî iradeyi Meiet ve

Yaratc irade olarak iki bölüme ayrmak mümkündür.

bn Arabî, meiet kavram ile her eyde var olan ilahî bilinç türünden bir

eyi, -kuvve ya da fiil halinde - eylerin olduklar gibi olmalarn dileyen Al-

lah'n ezelî kudretini anlatmak istemektedir. 67 O, bu irade türüne zaman zaman

ilâhî buyruk veya kader de demektir. O'na göre Meiet, Allah'n hüviyetidir ve

Allah'tan sudur eden ilk akla çok benzemektedir.68

Yaratc radeye gelince, bn Arabî; "Allah'n kuvve halindeki varlklarnd
dünyada tezahürünü salayan kudreti anlatmak istemektedir. Bir eyin her-

hangi bir varla sahip olmas Meia'nm bir fiilidir; fakat d dünyada bir eyin

ya da bir fiilin gerçeklemesi kadar gerçeklememesi de bu irade sonucudur" 69

eklinde tanmlamakta ve ilâhî iradenin evrene yansmasnn açklamasn

yapmaktadr.

Yukardaki ifadeler her ne kadarbn Arabi'nin cebriyeye yakn düüncele-

re sahip olduunu çartrsa da o, Allah-insan ilikisi balamndaki düünce-

lerinde insana büyük sorumluluk yüklendiini ve bu sorumluluu kaldrabile-

cek bir donanm ile yaratldn ifade etmektedir.

3-Varlktan Allah'a Ulamak Ya da Allah'n Varlnn Kozmolojik Kant

Mutlak varlktan hareketle Allah'n idrak edilmesi anlamndaki ontolojik delil,

bn Arabî tarafndan, varln birlii anlayna ters dütüü için pek kabul

görmemektedir. 70 O, Gazzalî'nin " .... Nefis örendii ve bilgiden honut kald
zaman, yine tefekkür etse, ona aybn kaps açlr ve sonunda kalbinde ayb evrenine

ilikin baz eyler belirir." 71 sözüyle anlatmak istedii evrene baklmakszn da

Allah'n bilinebilmesine düüncesine de kar çkar. Çünkü O, daha öncede

belirttiimiz gibi evren'in Allah'n ayan- sâbite suretinde belirmesi olduunu

düünmekte, evren'i müahede etmeden, Allah'n bilinmesinin mümkün ola-

mayacan savunmaktadr.

67 Afifi, Muhiddin bnu'l Arabi'de Tasavvuf Felsefesi, s . 155.

68 bn Arabî, Fütuhât, c. IV, s. 55.

69 Afifi, age, s. 156.

70 ahin Filiz, slam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, stanbul 1995, s . 298.

71 Filiz, age, s. 299.
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bn Arabî, Allah' Vacibü'l-Vücud olarak nitelendirmekte ve evrendeki her

eyin sebebi olarak görmektedir. Evren hâdistir, bunabal olarak her hadisin

bir sebebi olmak zorundadr. Bu sebep, öz varlyla akn, isim ve sfatlaryla

içkin olan mutlak varlk, Allah'dr. Allah her varlkta zat itibariyle deil, sfat

ve isimleriyle belirmi, aça çkmtr. Dolaysyla, bilinenden yola çklarak

bilinmeyene ulalabilir.Yani Allah, evrenle bilinebilir. Allah'n evren yoluyla

bilinebilmesinin yolu ise müahede (seyretme)ile gerçekletirilen kef ve ilham-

dr. Bu nedenledir ki, bn Arabî müahede için ".. .müahede, mehudun (yani

görülen eyin) bilinmesini salayan yol" 72 ifadesini kullanmaktadr. Yine bn
Arabi'ye göre müahede evrenin Allah'da, Allah'n evrende olduunun bilgisi-

ni salamada yegane yoldur. bn Arabî her eserin bir sanatçsnn olduunu

düünmekte ve bunu da "
. . .insanlar sanat eserini ve sanatçy müahede eder-

ler. Tpk sandk yapan bir marangozun yannda bir kimsenin oturup da hem
sanat hem sanatçy müahede etmesi gibi.u halde sanat, sanatçy örtmez 73

eklinde açklamaktadr. Anlalaca üzere, bn Arabi'de Allah' ortaya koy-

mu olduu eseri, yani evren vastasyla mutlak olarak bilmek imkan dahilinde

olmaktadr. Bu balamda küçük evren olan insan da Allah'n bilinmesi nokta-

snda evrenle ayn konuma sahip olmakta ve ayn ilevi görmektedir. Bundan

dolaydr ki, bn Arabî; "Nefsini bilen, Rabbn da bilir" 7i hadisini varln birliini

olutururken kendineçk noktas seçmi ve bu amaçla evren ve insann gerçek

anlamn kavramada gayret göstermi ayn zamanda insan- kamil olma yollar-

n aramtr. bn Arabî, yetkin insan hakikatin iç ved yönleri olarak görmek-

tedir. Yetkin sfatn kazanm insan mutlak varln küçültülmü halidir. Bu

insan Allah'n bütün sfatlarn kendisinde bir araya getirmektedir. Sadece yet-

kin insan Allah', evrenle ilikisi anlamnda akn olarak bilebilir. Evren ise Al-

lah'n isim ve sfatlarnn yansmas olduu için Allah'n bilinmesini mümkün
klmaktadr. Böylece bn Arabî düüncesinde Allah'naknl (tenzih) özüyle,

içkinlii (tebih) de isim ve sfatlarlaryla açklanmaya çallmaktadr.

E. bn Arabi'nin Allah Tasavvuruna Yöneltilen Eletiriler

bn Arabî, hayatnn ilk dönemlerinde rahat yaam, her gittii yerde sayg

görmü tasavvufi düünceleri hogörü ile karlanmtr. Fakat, hogörü orta-

mnn yok olmayabalad dönemlerde, ona kar olanlarn says da artmtr.

Kimileri, bn Arabî sa iken düüncelerini çok sert bir ekilde eletirmi ve onu

72 bn Arabî, Fütuhât, c.VII, s. 44.

73 bn Arabî, Fütuhât, c. VII, ss. 45-48.

74 el-Aclûra, Kefu'l-Hafâ, c. II, s. 262; bn Arabî, Fusûs, ss. 22, 326.
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kâfirlikle suçlamtr. Onun ölümünden sonra da bu eletirilerin dozu artarak

sürmütür. O, Sûfîler içinde en çok eletirilen ahsiyet olmutur.

bn Arabi'ye kar olanlar arasnda tasavvuf düüncesine mensup kiiler

bulunduu gibi farkl disiplinlere mensup din bilginleri de bulunmaktadr. bn
Arabi'ye muhalif olan iki tannm tasavvufçu Alauddevle Simnanî(ö. 1405h) ve

mam Rabbani (ö. 1034h.)'dir. Alauddevle Simnanî, balangçta bn Arabi'nin

düüncelerine bal bulunmu daha sonra aleyhine dönerek bn Arabi'yi id-

detle tenkit etmi ve bn Arabi'nin Vahdet-i Vücud anlaynn hatal olduunu

göstermeye çalmtr. 75 mam Rabbani de balangçta bn Arabi'ye bal ola-

rak onun savunucusu olmu, fakat daha sonra O da Vahdet-i Vücud'un yanl
olduunu savunmutur. 76

Mutasavvflarn dnda bn Arabi'ye kar olan Muhaddisler, Fakihler,

Mütekellimler ve Müslüman Filozoflar da vardr. Bunlar arasnda bn Kayym

el-Cevziyye (ö. 751h.), bn Kesir (ö. 774h.), bn Teymiye (ö. 1328h.) ve Saduddin et-

Taftazanî (ö.792h.)'nin eletirileri, en dikkat çekici olanlardr.77

Meselabn Teymiyye, bn Arabi'yi zndklardan saymakta, Vahdet-i Vücud

Risalesi'nde atfta bulunarak, mahlukat ile Cenab- Hakk'm varln ayn say-d için onun küfre dütüünü78 ifade etmektedir.

bn Arabi'ye kar olanlarn yan sra savunanlar ve onu kendi düüncele-

rine temel alanlar da olmutur. Bunlarn banda; Yavuz Sultan Selim'in istei

üzerine bn Arabi ile ilgili eserleryazm olan, o dönemin mutasavvflarndan

eyh Mekkî bulunmaktadr. Mekkî eserlerinde bn Arabi'yi savunmutur. Daha

sonra smail Fenni Erturul (Ö.1946) ondan da yararlanarak çamzda bn
Arabi'ye kar olanlar eletirmitir. 79

G. Vahdet-i Vücutdaki Allah Tasavvurunun Panteist Tanr Tasavvurundan

Fark

Pek çok kimse Spinoza(ö.l677m.)'nm panteist düüncelerine benzedii düün-

cesiyle bn Arabi'nin Allah tasavvurunu eletirmitir. Halbuki bn Arabi ve

Spinoza'nm öretileri arasnda çok önemli farkllklar söz konusudur. Bu iki

filozofun sistemleri arasndaki farkllklar ontolojik ve epistemolojik farkllklar

olarak öyle sralayabiliriz.

75 Uluda, age, s. 192.

76 Uluda, age, s. 191.

77 Uluda, age, s. 193.

78 Ahmet bn Teymiyye, Vahdet-i Vücûd Risalesi, çev.: Heyet, stanbul 1998, s. 142.

79 Uluda, bn Arabî, s. 183.
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1. Ontolojik Farkllklar

a. bn Arabi'nin Vahdet-i Vücud anlaynda varlk Allah'ta olduu halde,

Spinoza'nm panteizminde Allah ve evren özdelii söz konusudur. bn
Arabi, Allah' evrenle açklar, Spinoza ise evreni Allah ile açklar.80 Vahdet-

i Vücud'da Allah hem (tenzih) aknhem de (tebih) içkin konumundadr.

Allah ile evren ayn saylmamaktadr. Evren sadece Allah'n isim ve sfat-

larnn gerçeklemesidir. Allah'n özü zamandan ve mekandan uzak ol-

maktadr. Spinoza'nm panteizminde ise Tanr her eyin içkin sebebidir.

Tanr ile evren iç içedir.

b. Spinoza, evrenin özüne karlk töz kavramn kullanr. Bu töz kendi ken-

dinin nedenidir ve tektir varolan her ey bu tözün modifikasyonlardr. bn
Arabi ise bunu VacibuT Vücud olarak isimlendirmektedir. Zorunlu olan

bu varlk bn Arabi'de ezelidir, her eyin kaynadr. Evrendeki dier ey-

ler,0'nun sfatlarnn deiik yansmalardr.

c. Spinoza'ya göre, Tanr'nm evrene yansmas onun özünün zorunluluun-

dan kaynaklanrken, bn Arabi'ye göre ise, bu Allah'n iradesi ile olmakta-

dr, evren sonradan olmadr, yani yaratlmtr. Spinoza, Allah' zat olarak

kabul etmeyip onu ne anlama geldii anlalmayan töz kavramyla açkla-

yp bu tözü evrenle e tutmaktadr. Bu düüncenin bir uzants olarak Al-

lah'n bilinebilir iki sfat vardr bunlar, uzam(madde) ve düünce(zihin)dir.

bn Arabi ise, Allah'n kiiliini kabul etmekte ve O'na zati ve subuti say-

sz sfatlar yüklemektedir.

2. Epistemolojik Farklar

a. bn Arabi sistemini ve dolaysyla Allah anlayn Kuran ve hadis prensip-

leriyle oluturduu için öretisi tamamen dini kaynakldr. Allah'aulama

yönteminde ise kalbi kefi seçer. Bundan dolay aklla kavranmas güç ni-

teliktedir. Oysa, Spinoza, Allah anlayn tamamen rasyonel ilkelere daya-

l olarak matematik yöntemle kurar.

b. Spinoza, Tanr'y kantlama yollarndanhem ontolojik de hem de kozmo-

lojik delili tercih ederken, bn Arabi kozmolojik delili geçerli saymakta-

dr.81

80 Erdem, age, s. 93.

81 Bk. Demirci, age, ss. 75-76.
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Sonuç

Tarihsel sürece baktmzda, Allah inanc sabit olmakla birlikte, Allah tasav-

vurlarnn sürekli bir deiim geçirdii görülmektedir. Çünkü Allah tasavvur-

larnda her çan sosyo-kültürel izlerini bulmak mümkündür.

ehristanî Allah inancnn tevkifi ancak onun tevhid akaidine göre olu-

turmann teklifi olduuna dikkat çekmektedir. Teklifi olan bir konuda da in-

sanlarn farkl görüler sergileyecekleri muhakkaktr. Ortaya çkan Allah tasav-

vurlar itibariyle insanlk tarihine baktmzda politeist dinlerden ilahi dinlere

kadar insanlarn korkular beklentileri, bilgi ve uygarlk seviyeleri itibariyle çok

farkl Allah tasavvurlarna ulatklarna ahit olmaktayz. Süreç olarak sonra

gelen her kutsal kitabn, öncekine göre tenzihe daha çok arlk verdii de bir

gerçektir. Tevrat ile Kur'an karlatrlrsa bu durum açk bir ekilde görülür.

Allah tasavvurunda tebihten tenzihe doru gerçekleen deiim, insann kendi

kapasitesini ve kozmosu her geçen gün daha çok kefetmesi ve evrende daha

etkin bir rol oynamasyla paralellik arz etmektedir.

Tenzihçi Allah tasavvuru, insann etkinliinin artt oranda Allah'n insan

hayatndan uzaklamas gibi biryanl alglamay bünyesinde barmdrsa da bu

alglama biçimi her zaman doru deildir. Aksine insann tarihi süreç içerisin-

de dünya hayatnda daha etkin bir rol üstlenmesi, Allah'n insana yükledii

misyonun gereidir. erefinden pay vermek üzere Allah'n yeryüzünde kendi-

sine halife kld ve halifelik misyonunu gerçekletirebilecek bir donanm ile

yaratt, tarih bilincine sahip olan, dolaysyla tarih yapabilen bir varlk olarak

insann, her geçen gün daha etkin bir özne konumuna gelmesi, ilahi iradenin

gereidir. Yeni doan bir bebein geliim evreleri sürecinde anne-babasma

bamllnn gittikçe yerini kendi kendine ilerini görme hürriyetine brak-

mas gibi insan, kozmos ve bunlarn anlats durumundaki tarihte de benzer bir

geliimi görmek mümkündür. Bu evrilme ve gelime nasl çocuun anne-

babasyla olan evlatlk ilikisini hiçbir zaman bitirmiyorsa, insann ve kozmo-

sun bu geliimi Allah ile olan ilikisini asla yitirmez. Ancak bu iliki nitelik de-

itirir.

bn Arabi'nin Allah-insan diyalektiini çerçevesinde ortaya koyduu dü-

ünceleri dikkate aldmzda yukarda ifade ettiimiz Allah tasavvurunu onun

düüncelerinde bulmamz mümkündür. Çünkü O, kimi kelâmî ekollerin sa-

vunduu otokrat Allah tasavvurunu doru bulmamaktadr.

bn Arabi'ye göre Allah'n sfatlarnn en üst düzeyde telli ettii biricik

varlk insandr. Onun Allah'n yeryüzünde naibi olan insan, onun adna önemli

görevler gerçekletirebilecek bir donanmla yaratlmtr.
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Bütün sadelii ile Kur'an'daki Allah tasavvuruna dönebilmek için, slam

dünyasnda etkili olan bir yorum biçimi olarak E'arî kelammdaki Allah tasav-

vurunun yeniden gözden geçirilmesi gerektii kanaatindeyiz. Ebu'l-Muin en-

Nesefi (ö.508h.), bnRüd (ö. 595h.) ve Seyfeddin el-'Amidî (ö.631h.) gibi alim-

ler, E'arî düüncesindeki Allah tasavvurunun çkmazlarn görmüler ve Al-

lah-insan-kainat ilikisi balamnda insana daha aktif rol belirleyen bir Allah

tasavvuru sunmaya çalmlardr. bn Arabî her Allah tasavvuru konusunda

ne kadar genel anlamda Eariliin ortaya koyduu Allah tasavvurunu benim-

siyor görünse de, O özellikle Allah-insan ilikisi balamnda insana önemli rol

yükleyen ve bu rölü gerçekletirebilecek bir donanmla yaratldn ileri süren

görülere sahiptir. Çamzda vaoluçu düünceye sahip pek çok insan insana

hürriyet tanmayan Allah inancndan dolay ateist olmakta veya en azndan

seküler bir hayat tarzn benimsemektedir. Felsefe'de deist Tanr tasavvuru

olarak da bilinen ve Bat'da seküleryaam tarzlarnnyaygnlamasnda önemli

etkisi olan bu anlayn daha slam corafyasn istila etmemesi için çada ke-

lamclarm bata bn Arabî olmak üzere mutasavvflarn Allah tasavvurunu da

dikkate alarak Klasik kelam'da ifade edilen Allah tasavvurunu gözden geçir-

meleri gerekmektedir.

bn Arabi'ye göre Allah tasavvuru ile ilgili batn ve zahire delalet eden

ayetler birlikte deerlendirilmelidir. Bu iki ayet grubu salam bir Allah tasav-

vuruna ulamamzda eksikliimizi tamamlayan bilgiler sunmaktadr. Yine bu

balamda bn Arabî doru bir Allah tasavvuruna ulamak için tebih ve tenzi-

hin birlikte dikkate alnmasn savunmaktadr. Çünkü sadece tenzihçi düünce

ulûhiyyetin pek çok sfatn yok saym veya snrlandrm olur. Belki de far-

knda olmadan Hakk ve onun Elçilerini yalanlam olur. Böyle kimselerin du-

rumu Allah'n kitabndan bir ksmna inanp birksmn inkar edenlerin duru-

muna benzer. Öbür taraftan tebihe arlk verip O'nu yaratlmlara benze-

mekten tenzih etmeyen kii de Allah' kayt altna alp onu snrlandrm olur.

Dolaysyla Onu hakkyla tanmam olur. te bunun içindir ki bn Arabî genel

olarak her iki vasfn yani tebih ve tenzihin birlikte deerlendirilmesi gerekti-

ini savunmutur. Yine o bunun gerçeklemesi için en bata Allah'n kendisiyle

ilgili verdii bilgilerin dikkate alnmasna dikkat çektikten sonra, bu bilgilerden

yaralanabilmek için de özellikle din dilindeki özelliklerin bilinmesi gerektiine

dikkat çekmektedir.
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