
1 Not: Bu makale, “İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar, Sorular, Şüpheler” isimli kitabımın, (Ekin
Yayınları, İstanbul, 2017. sf. 436-446) kullandığı kaynak dipnotlarından arındırılmış bölü-
müdür. makman64@gmail.com

2 608/1211’den 618/1220’ye kadar Konya Selçuklu devletini yöneten I. Keykâvus iktidar-
dayken, İbn-i Arabî’den kendisine memleket yönetimine ilişkin tavsiyelerde bulunmasını
talep etmiştir. O dönemlerde hâlâ, Konya’da büyük bir Rûm halkı vardı ve diğer Selçuklu
sultânları gibi I. Keykâvus da bu Rûmlardan ve haçlılardan yardım umarak Eyyûbî karşıtı
bir politika sürdürmekteydi.

3 İbn-i Arabî bu tavsiyelerinde Keykâvus’tan, Müslümanlar ile ehl-i kitap arasındaki ilişkilerin
geleneksel kurallara, yani şerîate göre düzenlenmesini ister, Halife Ömer tarafından ko-
nulmuş olan geleneksel zımmî hukukunu ona hatırlatır: a. şehirde ya da havalisinde yeni
bir kilise ya da manastır inşâ edilmemesi harap olanlarının onarılmaması, b. Hristiyanların
hiçbir casusa yataklık yapmaması ve Müslümanlara karşı düşmanlarıyla iş birliğine yelten-
memesi.









4 Bir şeyhin yönetiminde tasavvuf eğitiminin verildiği mekân demeye gelen ilk tekke, II./
VIII. yüzyılda inşa edilmeye başlanmıştır. VII./XIII. yüzyıldan sonra tekkeler muayyen bir
tarîkatın faaliyet merkezi şekline dönüşmeye başlamış ve bu giderek yaygınlaşmıştır. Za-
manla tekke şeyhliğinin babadan oğula intikal eden bir görev şekline dönüşmesi, yetkin
ve yeterli olmayan şeyh evlâdının ortaya çıkardığı problemler ve post kavgaları tasavvuf
hayatının itibar kaybetmesinde önemli rol oynamıştır. Tekkeler şiir ve mûsiki başta olmak
üzere güzel sanatlar alanında önde gelen kurumlar olmuştur. Şiir ve mûsikinin büyük us-
talarının tekkelerde yetişmesinin sebeplerinden biri zikir meclisleri, âyin merasimleri, bu
merasimlerde okunan ilâhîlerdir.



5 Kimileri başta Peygamber (s) olmak üzere, Müslümanların farklı inançlara yönelik uygu-
lamalarını İslam’ın hoşgörüsü olarak değerlendirerek buradan dinlerin birliği felsefesine
yol bulmaya çalışmaktadır. Oysa bu tür davranışlar, bir hoşgörünün ötesinde karşıdaki
kişi ya da topluluğun hakları cümlesinden addedilmek durumundadır. Zira İslâm, küfür ve
şirk gibi rest çektiği düşünce ve davranışlarda Müslümanlara hoşgörülü davranma yetkisi
tanımadığına göre bunları dinsel çoğulculuğa malzeme kılmak asla doğru bir yaklaşım
olamaz. Kişi ne kadar abartılı bir hoşgörü edebiyatı yapsa da sonuçta tevhidin kabul veya
red yönündeki parametrelerine riayet etmek durumundadır. Elbette kendi kurguladığı de-
ğil; Kur’an’ın ön gördüğü Müslümanlık inancını yeğliyorsa.


