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SAFFET KösE

İBN MESERRE
(ö)-o~f)

Ebü Abdiilah Muhammed b. Abdiilah
b. Meserre b. Nüceyh el-Cebel!
(ö. 319/931)

L

Tasavvufi eğilimleri
ve Mu'tezili görüşleriyle
tanınan filozof.

_j

7 Şewal269'da (19 Nisan 883) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu . Endülüs ilim ve fikir
tarihi hakkındaki klasik kaynaklar ve modern araştırmalar, İbn Meserre'nin önem-
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Ii bir şahsiyet olduğunu ve fikirlerinin Endülüs düşüncesinde kalıcı izler bıraktığı
nı, hatta bir Meserrecilik (Meserriyye) hareketinin doğduğunu bildirmekle beraber
hayatı hakkında ayrıntılı bilgi vermezler.
Faslı Serberi bir ailenin veya Beni Haşim
yahut Beni Ümeyye'den birinin azatlısı
olan babası Abdullah Kurtubalı olup İbn
Meserre'nin asıl adına nisbetle EbCı Muhammed diye anılmaktaydı. Özellikle İb
nü'l-Farad'i'nin verdiği bilgilerden İbn Meserre'nin Arap ve Serberi asıllı olmadığı
açıkça görülüyorsa da milliyetini tam olarak tayin etmek mümkün değildir. Batılı
müellifler babasının kırmızı tenli olduğu
na, Basra'da bulunduğu sırada sıcaktan
yüzünün soyulduğuna dair bilgileri (Tarii] u 'ulema'i'l-Endelüs, ı, 21 7) dikkate alarak onun Arı ırktan gelmiş olabileceğini
belirtmektedirler. Asin Palacios, aynı gerekçeye dayanarak İbn Meserre'nin İs
panyol asıllı olması ihtimali üzerinde durursa da köleliğin yaygın olduğu ve pazarlarda çeşitli milletlerden kölelerin satıl
dığı bir dönemde Meserre ailesinin başka
bir ülkeye ve millete mensup olması muhtemeldir. Tam künyesine bakılarak İbn
Meserre'nin, Arap veya Serberi asıllı olmasa bile uzun zaman müslüman çevrede
yaşamış bir aileye mensup olduğu söylenebilir. Ticaretle meşgul olan amcası İb
rahim b. Meserre, Doğu İslam dünyasına
yaptığı bir ticari seyahatte yanına kendisinden küçük kardeşi Abdullah ' ı da almış
tı. Daha sonra kendisi de hem ticarete
hem ilme yönelen Abdullah, Endülüs'te
ve Doğu'da öğrenim gördüğü gibi hocalık
da yapmış, hatta muhtemelen bu yüzden işlerini ihmal ederek mali sıkıntıya
düştüğü için ülkeyi terkedip Mekke'ye
gitmek zorunda kalmış , bu şehirde saygın bir kişi olarak tanınmış ve 286 (899)
yılında orada vefat etmiştir.

İlk öğrenimini babasından gören İbn
Meserre'nin diğer hocaları arasında Muhammed b. Vaddah ve Muhammed b. Abdüsselam el-Huşen'i'nin isimleri zikredilmekte olup ikisi de Endülüs'te hadis konusunda temayüz etmişlerdi. Bunlardan
Huşenl uzun yıllar Doğu İslam dünyasın
da kalmış, özellikleAhmed b. Hanbel ile
ilişki kurmuştu. Diğer hacası Muhammed
b. Vaddah hadis tenkitçiliğindeki dirayeti
yanında tasawufi hayata da ilgi duymuş,
ZünnCın el-Mısrl'nin şöhretinin yaygın olduğu Mısır'a giderek tasawuf kültürünü
geliştirmiş, bu konuda el-'Ubbô.d ve'l'avô.bid ve Kitô.bü'n-Na?-ar ilallö.h adlı
iki de eser yazmıştır. Buna göre İbn Meserre'nin tasawufi düşünce ve yaşayışa
ilgi duymasında bu hacası etkili olmuş
tur. İbn Meserre'nin babası Abdullah ise
küçükyaşta Basra'da bulunduğu dönemde hadis öğrenmeye başlamıştı. Ancak
Basra kelam ilmi bakımından da önemli
olup özellikle Mu'tezile'nin başlıca merkezlerinden bi riydi. Nitekim kaynaklar,
Abdullah'ın daha sonra Endülüs'te Hal'il
el-Gafle adlı Mu'tezil'i bir kişiyle dostluk
kurduğunu göstermekte, bu suretle oğ
lu İbn Meserre'nin de ilk Mu'tezil'i fikirleri babasından aldığı anlaşılmaktadır. İbn
Meserre'nin bu üç hocasının felsefeyle
doğrudan ilgisine dair bir bilgi bulunmadığı gibi bunların dışında bir hacasından
da söz edilmemekte, dolayısıyla felsefi
formasyonunu kimlere borçlu olduğu,
bilhassa sözde Empedokles felsefesini nasıl tanıdığı tam olarak bilinmemektedir
(Brockelmann, 1, 178). Her ne kadar Tj. de
Boer. İbn Meserre'nin tabi at felsefesini
lll. Abdurrahman döneminde (912-961)
Endülüs'e taşıdığını kaydediyorsa da (İs
lam 'da Felsefe Tarihi, s. 124), bunu teyit
eden bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak
babası Abdullah Doğu'ya son gidişinde
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kitaplarını oğluna bırakrnıştı. Onun daha
önce Doğu'dan bazı felsefi eserler getirdiği ve bunların kütüphanesinde bulunduğu düşünülebilir. Esasen İbn Meserre'nin yetişme döneminde Endülüs'te henüz
bir felsefe hareketi görülmemekle birlikte
felsefi kitapların bulunabildiği. kitap yakma olaylarının yaşandığı bilinmektedir.
Muhtemelen bu kitaplar Doğu'dan getiriliyordu. O sırada Doğu 'daki çok zengin felsefi literatür arasında Empedokles'e isnat edilen bir kitap el-Ceviihirü'l-J.:ıamse
adıyla Arapça'ya çevrilmişti. Georges Vajda'ya göre İbn Meserre'nin felsefesinin temel kaynağı bu kitaptır (lntroduction a la
penseejuiue du moyen age, S. 104).

İbn Meserre'nin. babasının vefat ettiği
286 (899) yılı ile hacca gitme bahanesiyle
ülkesinden ayrıldığı 300 (913) yılı arasın
daki hayatı hakkında bilgi yoktur. Muhtemelen babasının vefatından bir süre sonra öğretim faaliyetlerine başlamış. öğren
cileri ve sempatizanlarıyla birlikte gizli bir
cemaat kurarak fukahanın bas kısı yüzünden açığa vurulamayan bazı konularda
ilmi müzakereler düzenlemiş. bu suretle
görüşlerini dar bir çevreye yaymaya baş
lamıştı r. Bu küçük topluluk. Kurtuba civarındaki· Sierra tepesinde İbn Meserre'ye ait bir alanda bulunan zaviyede faaliyetlerini gizli olarak sürdürüyordu. Kaynaklar. topluluğun üyelerinden üçünün
ismini İbn Saydel diye de bilinen Muhammed b. Vehb ei-Kurtubi. Muhammed b.
Hazm b. Bekiret-Ten uhi ve Ahmed b. Ganim ei-Kurtubi olarak kaydeder. Endülüs'te mehdilik iddiasında bulunan Em evi hanedanı mensubu İbnü ' I-Kıt da (ö. 288/
90 ı) İbn Meserre'nin tesiri altında kalmıştır. Eluzad Muhammed, İbn Meserre'nin faaliyetlerini gizli olarak ve münzevi
bir şekilde yürütmesinde, ortamın felsefi
fikirleri açıklamaya elverişli olmaması yanında kendisinin sözde Empedokles felsefesini geliştirirken Hermesçi bir karaktere sokulmuş olan bu filozofun talebelerine uyguladığını düşündüğü eğitim yöntemini tercih etmesinin de etkisi olabileceğini ileri sürer (Mecelle tü Külliyyeti 'ladab , sy 6 \Darülbeyza 1982-83 1. s. 3940). Öyle anlaşılıyor ki İbn Meserre, burada gnostik bir yaklaşımla öğrencile
rine hakikatin bilgisini daha ziyade sembolik bir dille anlatmaya çalışmaktaydı.
İbnü'I-Faradl onun üstün bir konuşma
yeteneği bulunduğunu, remizli ifadelerle anlamları saklayabildiğini belirtirken
muhtemelen buna işaret ediyordu. Aynı
tarihçi. İbn Meserre'nin, Zünnun ei-İh
mlml (e l - M ı sri) ve Ebu Ya'küb en-Nehre-

curi'ninkine benzer bir yöntemle çevresindekileri davranışlarını düzeltmeye,
doğruluk ve dürüstlük konusunda kendilerini sorgulamaya teşvik ettiğini kaydeder ( Tarfl]u 'ulema'i 'l-Endelüs, ll. 3940) İbn Hayyan da onun konuşmasının
tatlılığı, ince milnalara dalması ve değişik
bilgi alanlarında söz sahibi olması sayesinde muhataplarını derinden etkilediği
ni. "akılları çelip gönülleri avladığını" ifade
eder (el-Mul!:tebes, V. 20-2 1). İbn Hazm ise
Failü'l-Endelüs başlıklı risalesinde İbn
Meserre'yi belagatın ustaları arasında
göstermiştir (Makkari. lll. 178) .
Bununla birlikte İbn Meserre'nin. eği
tim ve öğretim faaliyetlerine başladığı dönemden itibaren özellikle fukahanın tenkit ve tepkilerine maruz kaldığı görülmektedir. İbnü 'I-Faradl halkın İbn Meserre hakkında farklı düşündüğünü. bir kısmı
onu ilirnde ve zühdde imam derecesinde
görürken bir kısmının da bilhassa vaad ve
vald gibi kelaml konularda Endülüs'teki
"taklit ve teslim mezhebi" çerçevesinde
teşekkül etmiş olan görüşlerden sapması yüzünden bid'atçılıkla suçladığını ifade
eder ( Tarfl]u 'ulema'i'l-Endelüs, ı ı. 40)
Şüphesiz bu tenkitler, o dönemde büyük
bir etkinliği bulunan ve koyu muhafazakarlığı ile bilinen Maliki fukahasından geliyordu. Nitekim dönemin tanınmış fakihlerinden olup Habbab diye anılan Ahmed
b. Halid. İbn Meserre'yi tenkit eden bir
"sahlfe" yazmıştır.
Her ne.kadar kendisi hac niyetiyle seyahate çıktığını açıklamışsa da kaynaklar,
İbn Meserre'nin fiili tecavüz derecesine
ulaşmasa bile ciddi baskılara maruz kaldığını, zındıklıkla suçlandığını ve bu yüzden ülkeden kaçtığını bildirirler. Asin Palacios onun bu kararı vermesinde, fukahanın birtakım siyasi iddialar ileri sürerek
yönetimi kendisi aleyhinde kışkırtabilece
ğinden kaygı duymasının etkili olduğunu
düşünmektedir. Bununla birlikte f ikri bakımdan huzursuz edilmesinin yanında
hacca gitme niyetinin ve geleneğe uyarak
Doğu İslam dünyasını dolaşıp ilmi ve fikri
birikimini arttırma arzusunun da bu yolculuğa çıkmasında rolü o lmalıdır. Nitekim
ülkesine döndüğünde bilgi ve düşüncesi
nin zenginleştiği ve bu sayede cemaatini
daha çok etkileyip bağlarını güçlendirdiği
anlaşılmaktadır. İbnü'I-Faradi, İbn Meserre'nin bu yolculuğa Emir Abdullah'ın vefat ettiği 300 (912- 13) yılında, İbnü'I-Eb
bar ise (et-Tekmile, ı . 13) 311'de (923) çık
tığını kaydeder; ancak bu son tesbitin
yanlış olduğu açıktır. Yolculuk sırasında

kendisine cemaatinden Muhammed b.
Hazm et-Tenuhi, Ahmed b. Ganim elMedeni, Eyyub b. Feth ve Muhammed b.
Vehb gibi kişiler refakat etmiştir. Kaynaklarda bu seyahat hakkında fazla bilgi verilmemekte, sadece iki olaydan söz edilmektedir. Bunlardan birine göre (Muhammed b. Haris el-Huşeni. s. 159-160) İbn
Meserre, yolculuğu sırasında bulunduğu
Kayrevan'ın alimlerinden Ebu Ca'fer Ahmed b. Nasr'ın ders meclisine katılmış.
ders bitip de herkes meclisten ayrılınca
Ebu Ca'fer İbn Meserre'ye ziyaret sebebini sormuş. o da, "lşığınla aydınlanmak,
bilginden istifade etmek için burada bulunuyorum" demiş, Ebu Ca'fer de kendisinin böyle bir iltifata layık olmadığını
söylemiştir. Bu bilgiler, genç İbn Meserre'nin edebi bir üsluba sahip olduğunu
göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Sathi fıkhi tartışmaların yaşandığı bu dönemde Kayrevan'ın durumu gerek ilmi gerekse siyasi bakımdan pek parlak olmadığı
için İbn Meserre burada fazla kalmakta
yarar görmemiştir.
Hicaz'a ulaşan İbn Meserre, Mekke'de
Cüneyd-i Bağdildi'nin öğrencilerinden
Şeyh Ebu Said İbnü'I-A'rabl ile görüştü.
Ancak bu mutasawıfın, fikirlerini öğren
dikten sonra İbn Meserre'den hoşlanma
dığı anlaşılmaktadır. Nitekim çok geçmeden görüşlerini eleştiren bir kitap yazmıştır. Asin Palacios ve Arnaldez gibi Batılı yazarlar, İbn Meserre'nin tanınmış sufilerden Ebu Ya'küb en-Nehrecurl ile de
burada tanışmış olabileceğini belirtirler.
Makkarl'nin kaydettiğine göre (Eluzad
Muhammed, sy 6 1Darülbeyza 1982-83 ı.
s. 44) İbn Meserre. Medine'de bulunduğu
sırada Hz. Peygamber'in eşi Mariye'ye ait
evi ziyaret ederek çeşitli bölümlerinde namaz kıldıktan sonra binanın ölçülerini alıp
ayrılmıştır. Arkadaşlarından birinin anlattığına göre Kurtuba'ya döndükten sonra
cemaatiyle birlikte yaşadığı Sierra tepesinde aynı ölçüleri kullanarak benzer bir
bina inşa etmiştir.
İbn Meserre'nin bu seyahati sırasında
ayrıca

bir süre Doğu'yu dolaşıp cedel ehli,
ve Mu'tezile uleması ile görüş
meler yaptığı belirtilmektedir (ibnü'l-Faradi, ı ı. 39) Bu bilgi. onun lrak'a gittiğini
ve özellikle Mu'tezile alimlerinin yaşadığı
merkezlerde bulunduğunu göstermektedir. Hatta İbn Hayyan onun, kendi fikri ve
felsefi görüşleri doğrultusunda ders veren biriyle tanıştığını ve ondan faydalandığını ifade etmekte olup ( el-Mul!:tebes,
V, 20) bu da İbn Meserre'nin lrak'a gittiğinin başka bir delilidir.
kelamcılar
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İbn Meserre'nin Kurtuba'ya ne zaman
döndüğü

hususunda bilgi yoktur. Asin
Palacios bu dönüşü, lll. Abdurrahman'ın
tahta çıkmasından sonra ülkede karışıklı 
ğın ortadan kalktığı, huzur ortamının avdet ettiği haberine bağlar; Arnald ez de
benzer görüşler ileri sürer. Buna göre İbn
Meserre'nin seyahati çok uzun sürmemiştir. İbnü' I-Faradl ve İbn Hayyan'ın verdiği bilgilere bakılırsa İbn Meserre daha
önce olduğu gibi döndükten sonra da faaliyetlerini gizli yürütmeye, çok güvendiği
küçük bir grup dışında hiç kimseye görüş
lerini açıklamamaya ve sembolik bir dil
kullanmaya devam etmiştir. İbn Meserre'nin hayatı hakkında kaynaklar çok kı
sıtlı bilgiler ihtiva etmekle birlikte onun
doğum tarihi gibi ölüm tarihini de günü
ve saatiyle bildirmişlerdir. Buna göre İbn
Meserre S Şewal 319 (21 Ekim 931) tarihinde Sierra tepesindeki zaviyesinde vefat etmiştir.

lerinden saymış ( el-Fütaf:ı§.t, ı, ı 48) ve İbn
Meserre okulunun ortaya attığı fikirleri
kabul etmişti (Brockelmann, 1, 200) . İb
nü'I-Arabl'ye nisbet edilen Ekberiyye adlı
tasawufi hareketi İbn Meserre'nin takipçisi olarak görenler de vardır (DİA, X, 545).
Yahudi filozofu İbn Cebirol'ün de İbn Meserre felsefesinden yararlandığı kabul edilir (Brocke lmann , 1, 188; Corbin, 1, 310).

Bütün kaynaklar, İbn Meserre'nin kelam konularında Mu'tezill fikirlere sahip
olduğunu göstermektedir. İbnü 'I-Faradl
onun Doğu'ya yaptığı seyahat sırasında
bazı kelamcılarla görüştüğünü, zeki ve
bilgili olduğunu, fakat zühd ve vera' sahibi bir süfi görüntüsü sergileyerek insanların itikadını bozduğunu ifade ettikten
sonra "istitaat" ve "vald" konularında
Mu'tezile mezhebini benimsediğini, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetini yersiz ve gereksiz te'villerle tahrif ettiğini söyler. Aynı
müellif, vaad ve vald konusundaki görüşünü örnek vererek onun Endülüs toprakGenellikle Endülüs'te felsefi düşünce 
larında kabul gören bilgilerden saptığını
nin öncüsü kabul edilmekle birlikte bütün
ileri sürer ( TarUJu 'ulema'i'l-Endelüs, ll,
kaynaklarda zikredilen Kitfıbü't-Tebşı
39-40). İbnHazmda el-Faşl'ın Mu'tezile
ra (el-İ'tibar) ve Kitfıbü'l-Ifun1f başlıklı
mezhebine ayırdığı bölümünde İbn Meeserleri günümüze ulaşmadığı için İbn
serre'nin görüşleriyle öğrencileri tarafın
Meserre'nin öğretisini derli toplu vermek
dan geliştirilen ve bu sebeple Meserriyye
mümkün değildir. Ancak dağınık bilgiler
diye tanınan düşünce akımını inceleyip
bir araya getirilerek ve bazı İslam müeleleştirmiştir. İb n Hazm, İbn Meserre'nin
liflerince ermiş bir şahsiyete büründürülkader konusunda Mu'tezile ile aynı görümüş Empedokles'e nisbet edilen görüş
şü paylaştığını belirtir. Nitekim Allah'ın
lere bakılarak aynı zamanda Empedokilim ve kudret sıfatının hadis ve yaratıl
lesçi olduğu kabul edilen İbn Meserre'nin
mış sıfatlar olduğunu, biri küllllerin, diğe
kendi sistemi ortaya konmaya çalışılmış
ri cüz'llerin bilgisi olmak üzere Allah'ın iki
tır. Bu dağınık malzemeden edinilen kafarklı ilim sıfatı bulunduğunu ileri sürnaate göre İbn Meserre kelimenin tam
müştür. Buna göre Allah külll ilmiyle gayb
anlamıyla bir filozof olmaktan çok felsefe,
alemini, cüz'l ilmiyle de şehadet alemin i,
kelam ve tasawufu birleştirme çabasın
yani bu dünyadaki tek tek varlıkları bilir.
da bir düşün ür olarak görülmektedir.
MeselaAllah'ın ileride bazı insanların müHakkındaki en eski ve güvenilir kaynakmin, bazılarının da kafir olacağını yahut
lardan olan İbnü'I-Faradl'nin Tarif]. u 'ulekıyamet ve yargılama gününün vuku bumfı'i'l-Endelüs'ünde verilen bilgilerde
lacağını bilmesi külll ilmi; Ahmed'in müonun hem düşünce hem ifade hem de
min, Mehmed'in kafir olduğunu bilmesi
yaşayış tarzı olarak tasawufi anlayıştan
cüz'l ilmiyle gerçekleşir. İbn Hazm'a göre
yararlandığını , bu konularda Zünnün eiİbn Meserre'nin, Allah'ın tikel olayları anMısrl ile Ebu Ya'küb en-Nehrecürl'nin göcak vuku bulduktan sonra bildiğini iddia
etmesi Mu'tezile'nin kader anlayışına tarüşlerinden etkilendiğini göstermektedir.
mamen uygun düşmektedir. Aksi halde
Dabbl de İbn Meserre'nin zühd ve i badeti
bir yandan Allah 'ın bir kimsenin ne yapaesas alan bir yol takip ettiğini. süfiyyenin
rumuzlu ifade tarzını iyi bildiğini, gizli . cağını önceden bildiğini ileri sürüp öte
yandan insanın dilediğini seçip yapma özmanaları içeren telifleri bulunduğunu
gürlüğünün bulunduğunu düşünmek bir
tenkitçi bir üslupla ifade eder (Bugyetü'lçelişki olurdu. Bundan dolayı İbn Hazm,
mültemis, s. 88). Ancak her iki müellif de
İbn Meserre'nin izleyicilerinden bazıları
onun tasavvufi üslübu kullanarak çok tehnın, "Allah ileride olacak her şeyi önceden
likeli gö r üşler ortaya atıp cemaatini sapbilir" demeyi küfür saydıklarını belirtir
tırdığını söylerken İbn Meserre'nin görüş
(el-Faşl, V, 65)
lerini takdir edenler de olmuştur. Mesela Muhyiddin İbnü'I-Arabl onu ilim, hal ve
İbn Hazm. M eriye (Aimeria) şehrinde tekeşif bakımından ehl-i tarikın en büyükşekkül etmiş İbn Meserre okulunun önde
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gelen isimlerinden olup kendi döneminde hayatta bulunduğunu söylediği İsmail
b. Abdullah er-Ruaynl'nin torunundan aldığı bilgilere dayanarak onun görüşleri
hakkında önemli açıklamalar yapmaktadır. Buna göre Ruaynl ahiret hayatının
ruhani ve alemin ezell olduğunu, Allah ' ın
aleme doğrudan müdahale etmesinin
onun şanına yakışmayacağını , bu sebeple alemin arş tarafından yönetildiğini iddia etmiştir. Ruaynl'nin , peygamberliğin
hiç kimseye Allah'ın özel bir lutfu olmadı
ğını, teorik olarak her insanın kendi çabasıyla peygamber olabileceğ ini, bütün servetiere haram karıştığı için artık müslümanın geçimini dilediği yoldan sağlama
sının helal olduğunu ifade etmek suretiyle bir tür İbahlliği benimsediği, ülkesini
dar-i küfür sayarak kendisine bağlı olanlar dışında herkesin kanının ve malının hela! olduğunu savunduğu ve nihayet müt'a
nikahını meşru saydığı bildirilir (a.g.e., V,
66-67). İbn Hazm'ın, yer yer bu iddialardan bazılarının İbn Meserre'ye isnat edilmeye kalkışıldığını belirttikten sonra onun
böylesine aşırı görüşlerden uzak olduğu 
nu söylemesi ilgi çekicidir. Mesela alemin
arş tarafından yönetildiği iddiasının İbn

Meserre'nin kitaplarına dayandınldığı ileri
sürülmekle birlikte kendisinin bu kitaplarda böyle bir şeye rastlamadığını ifade
eder. Yine İbn Hazm. Ruaynl'nin diğer
Meserreciler'i, üstadın görüşlerini anlarnamakla itharn ettiğini bildirdikten sonra, "Meserreciler böyle bir itharndan uzaktır" der (a.g.e., V, 66).
Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin, Allah'ın zatıyla ilgili olarak İbn Meserre'ye atfettiği
bir

görüş

de önemli

tartışmalara

yol aç-

mıştır. Buna göre İbn Meserre. melekler
tarafından taşındığı

belirtilen arş ile m ülkü (a lem) kastetmiş olup bunun cisim,
ruh, besin (rızıklar) ve mertebe ile (iyi ve
kötü akıbet) kuşatıldığını ileri sürmüştür.
İbnü'I-Arabl, arşı taş ı dığı bildirilenlerle
(hameletü'l-arş) m ülkü yönetenlerin kastedildiğini söyler. Buna göre cisimleri veya
suretleri İsrafil ve Adem, ruhları Cebrail
ve Muhammed, rızıkları Mikail ve İbra
him, iyi ve kötü akıbetieri de Malik ve
Rıdvan yönetmektedir ( e l-Fütılf:ıat, I, ı 47148). İbnü'I-Arabl'nin arşı "mülk" diye
te'vil etmesi Mu'tezile'nin metoduna uymakla birlikte m ülkü taşıyanlarla ilgili olarak ortaya koyduğu görüşler İbn Meserre'den ziyade kendi kozmolojisine uygun
düşmektedir.

İbnü'I-Arabl'nin tasawufitevhid konu-

sunu

işlerken "görünüşlerle

şif " dediği

ilgili sürl kebir makamdan söz ederek
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sembolik bir dille bunun eksik bir keşif
olduğunu . fakat yine de ilahi hakikate bir
tercüman gibi kabul edilmesi gerektiğini
belirttikten sonra. "Kitdbü '1-lj urul'ta
İbn Meserre el-Cebell de buna işaret etmiştir" der (a.g.e., ll , 581) Bu açıklama
İbn Meserre'nin tasawufi bilgiye değer
verdiğini göstermekte. ayrıca bu dünyada tam keşiften ziyade eksik bir keşif ve
tecellinin mümkün olduğunu. tam keşif
ve tecellinin ise ancak ahirette gerçekleşeceği ni kabul eden dönemin tasawuf
anlayışına da uymaktadır. İbnü'l-Arabl burada hakikatler dünyasını insanın keşfine
kapalı bir binaya benzeterek bu binanın
dört duvarı . bir tavanı ve beş direği bulunduğunu. dışa tamamen kapalı olduğu
için mahiyetinin bilinmediğini. ancak dı
şarıda duvarların birine bitişik vaziyette
bir direğin daha bulunduğunu. sadece
bu direği inceleyerek içeri si hakkında çok
eksik bir kanaat edinmenin mümkün olduğunu ifade etmektedir. Asin Palacios,
İbnü'l-Arabl'nin sahte Empedoklesçi İbn
Meserre'den yararlandığını göstermek
üzere. onun hakikat binası olarak düşün 
düğü bu yapıdaki beş direğin Empedokles felsefesinde alemi oluşturan beş asli
cevhere. tavanın bir olan Allah'a, dış duvarların maddi varlıklara. dışarıdan duvara bitişik direğin ise peygambere veya
im ama işaret ettiğini düşün ür. Ancak Arnaldez'in de ifade ettiği gibi (Ef21FrJ, lll.
895 ) bu sembolü İbn Meserre'ye nisbet
etmek uygun değildir; çünkü bu görüş .
sudürcu sözde Empedokles felsefesinden
çok İbnü'l-Arabl'nin kendi bilgi felsefesiyle uyuşmaktadır.
İlk defa Kadi Said el-Endelüsl ( Tabal).atü'l-ümem, s. 73), daha sonra İbnü'l-Kıftl
(İf:ıbarü'l-'ulema',s. 15-16), İbn EbCı Usaybia ('Uyünü'l-enba', s. 61) ve ŞehrezCırl
(Nüzhetü '1- erva f:ı , s. 83-87) gibi felsefe tarihçi! eri. İbn Meserre'nin presokratik filozoflardan Empedokles'in felsefesini inceleyerek benimsediğini bildirmişler ve
bu yüzden başta Asi n Palacios olmak üzere İbn Meserre araştırmacıları. onun felsefesini İslamlliteratürde Empedokles'e
nisbet edilen. fakat gerçek Empedoklesçi ve Yeni- Eflatuncu bilinen nazariyelerin
bir karışımı olan sahte Empedoklesçi öğ
retiler (Macid Fa hrl, s. 264) vasıtasıyla tanımaya çalışmışlardır. Kadi Said . kısaca
İslam dışı kültürlerde oluşmuş bir efsanevl Empedokles portresi çizdikten sonra. "Batıniyye'den bir taife onun felsefesine dayanırlar; Empedokles'in çok az
kimsenin anlayabileceği rumuzlu bir dil
kullandığım kabul ederler. Kurtubalı ba-

tın!

Muhammed b. Abdullah b. Meserre
el-Cebell de onun felsefesini benimsemiş
tir" der.
Kadi Said'in verdiği bilgiler. gerçek Empedokles'i değil efsanevl veya sahte Empedokles'i tanıtan eski kültürlerden gelmektedir. Başta Asi n Palacios olmak üzere İbn Meserre araştırmacıları bu fikirleri.
eserleri kaybolmuş bulunan İbn Meserre'nin felsefesini belirlemede önemli bulmuş ve bu açıdan incelemeye çalışmışlar
dır. Ancak bu kaynaklardaki bilgilerin İbn
Meserre tarafından bütünüyle benimsendiğini düşünmek aşırı bir iddia olur. Mesela Asin Palacios. ŞehrezCırl'nin Empedokles'i tanıtan tasawufi ifadelerinin aynı zamanda İbn Meserre'yi tanıtmış olabileceğini ileri sürerse de İbn Meserre'nin
döneminde ileri derecede felsefeleşmiş
bir tasawufun varlığını düşünmek pek
mümkün değildir. Fakat sözde Empedokles'e is n at edilen görüşler içinde bir müslüman düşünürolarak İbn Meserre'nin de
kabul edebileceği görüşlerin bulunduğu
muhakkaktır.

Muhtemelen ilk defa Ebü'l-Hasan elAmiri olmak üzere ( ei-Emed 'ale'l-ebed,
s. 78-79) müslüman müelliflerin tanıttığı
Empedoklesçi felsefede Allah (el-bari') salt
ilim. irade, cömertlik. izzet ve kudret.
adalet. iyilik ve gerçekliktir. Ancak bu nitelikler. bağımsız birer realite değil tek
gerçek varlık olan Tanrı'nın değişik bakım
lardan anlatımlarıdır. Böylece Allah'ın bütün sıfatları bir tek anlama irca edilerek
O'nun her yönden bir olduğu ifade edilmek istenmiştir. Kadi Said , İbn Meserre
gibi Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf'ın da sıfatlar
konusunda bu görüşü kabul ettiğini ileri
sürer.
Şehristanl'nin

Empedokles'e nisbet et-

tiği yaratma konusundaki görüşlerin İbn

Meserre'nin görüşlerine de ışık tuttuğu
kabul edilmektedir. Buna göre Tanrı'nın
yarattığı ilk şey. bütün düşünülür basit
varlıklar kategorisinin ilki olan unsurdur;
böylece o ilk sebep li (ma'IOI) varlıktır. İkin
ci sebepli varlık unsurun aracılığıyla ortaya çıkan akıl. üçüncüsü de aklın aracılı
ğıyla meydana gelen nefistir. Bunlar basitler veya basitleştirilmişler diye tanıtı 
lır ( ei-Milel, ll , 68-69) ŞehrezCırl. Şehristil
ni'nin verdiği bu bilgiyi iktibas ederken
ayrıca bir de Şla çevresinde benimsenen
beş cevher (ilk madde, akıl, nefi s, tabiat,
ikinci madde) anlayışına uygun başka bir
varlık mertebesi zikretmekteyse de (Nüzh etü '1-ervaf:ı, s. 85-87) yukarıdaki ilk unsuru buradaki ilk madde ile aynı sayan Asin

Palacios'a göre bu iki tasnif arasında bir
uyumsuzluk yoktur. Şehristanl'nin verdiği bilgilerden. efsanevl Empedokles'in ve
ondan yararlandığı söylenen İbn Meserre'nin bu ilk unsuru da her bakımdan basit saymadıkları anlaşılmaktadır. Buna
göre ilk unsur "muhabbet ve galebe"den.
diğer bütün basit ruhani cevherlerle birleşik cismanl cevherler de yine bu iki ilkeden yaratılmıştır . Bu sebeple bütün ruhanller sırf sevgi tabiatını kazanırken cismanller galebeye uygun bir tabiat almış
lardır. Birleşik varlıklardaki ruhanilik veya cismanllik öğesinin ağırlığına göre sevgi ve galebe özellikleri de birbirine ters
orantılı olarak artar veya eksilir ( el-Milel,
ll, 69; Ebü'l-Hasan Amir!, s. 79) Ancak bu
varlık anlayışın ı . yine Empedokles'e nisbet edilen (Şehri sta nl, II, 71-72; Muhammed b. Mahmud eş-Şeh re zCı r!,s. 44) ve
onun gerçek görüşleri olan dört unsur anlayışı ile uzlaştırmak güçleşmektedir.
Empedokles'e isnat edilip İbn Meserre'nin de payiaşması mümkün olan bilgiler peygamberlik görüşünün kabulüne
imkan vermektedir. Buna göre külll nefsin özelliği sevgidir. Çünkü o. aklı ve onun
güzelliğini gördüğünde onu aşk derecesinde sever ve onunla birleşrnek isteyip
bu yönde hareket eder. Külll tabiatın özelliği ise galebe olduğu için tek başına kalınca nefsi ve aklı görüp yahut kavrayıp
ona sevgi d uyması imkansızdır. Külll nefis külll tabiatın bu halini görünce ona acır
ve kendisinden bir parça. bir güç gönderir; bu çok temiz. çok !atıf ve çok şerefli
güç. daha önce külll tabiatın sahip olduğu
(ondaki kötülüklerin ilkesi olan ve dolayısıyla sevgiyi engelleyen) nebat! ve hayvani nefsiyenerek cüz'i nefislere (tek tek
insanlara) asıl alemlerini sevdirir, unuttukları hakikatleri hatırlatır, bilmediklerini öğretir. günah kirlerini temizler. İşte
külll nefsin bir parçası olarak külll tabiata gönderilen bu şerefli cüz peygamberdir. Peygamber. akıl ile ilk unsurun muhabbet ve galebe yasalarını yürütür; böylece bir yandan bazı nefislerle uyuşup
kaynaşırken bazılarına karşı da kahır ve
galebe ile hükmeder. kimilerini yumuşak
lıkla, kimilerini de kılıçla davet eder (Şeh
ristan'i, ll, 71 ).
Sözde Empedokles'e ait bu fikirlerin Şii
özellikler taşıdığı görülmektedir.
İbn Meserre'nin Şla'ya ilgi duyduğuna dair
hiçbir bilgi bulunmamakla beraber Kadi
Said'in bu felsefeyi Batıniyye ile ilişkilen
dirdiği ve İbn Meserre'nin de bir batıni
olarak bu felsefeyi benimsediğini ifade
ettiği hatırlanıp, ayrıca onun tasawufitebatıni
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mayülleri de dikkate alınırsa sözde Empedoklesçi bu tür bir nübüwet izahını benimsediği kabul edilebilir. Ancak buradaki batınilik kelimesinin, Doğu ' da daha
çok Şii akım l ar ve özellikle İsmaililik hakkında kullanılan Satınilik'le aynı anlamı

ifade

etmediği

kabul edilmelidir (U rv oy,

L/2 \1 984], s. 71 1- 71 2). Dolayısıyla Hen ri
Corbin'in Meserreciliği. İslam dünyasının
batı ucunda doğuda tanınmış batıni İs
lam'ı

temsil eden bir hareket saymasını

(Histoire de La philosophie islamique,

ı.

305) ihtiyatla karşılamak gerekir.

Sözde Empedokles felsefesini anlatan
metinlerde ahiretin sadece ruhani bir
tasviride bulunmaktadır. Buna göre dünyanın son bu l masıyla birlikte nefisler (tek
tek in san ruhl a rı) küll'i nefse sığın ı rla r ; bu
nefis akla , akıl da Allah'a yakarışta bulunur; nihayet Allah nurunu akla. akıl nefse. nefis de aleme yayar. Böylece bütün
cüz"i ruhlar aydınlanınca ve yine Allah'ın
nuruyla arz da ışıyınca cüz'l nefisler küll1
nefısleri tanıyıp onlara kavuşurlar ( Şe h 
ri stanl, ll , 73; Muh ammed b. Mahmud e ş
Şe hrez Orl , s. 85) . Burada tamamen ruhani bir mead tasviri yapılmakla birlikte
Şehristanl'ni n eserinde ( el-Milel, II , 7 ı)
bu tasvirden önceki bir pasaj da ruh- beden il i şkisine dair bazı sembolik ifadelerden sonra , " Bu alemde olduğu gib i o
alemde de bu ikisi onun cesedini alırlar "
denilmektedir. Bu ifadelerden sözde Empedokles felsefesinde bir tür cismanl h aş
re de yer verildiği anlaşılmaktadır. Nitekim İbn Meserre'nin vaad ve valdle ilgili
görüşleri de onun cismanl haşri kabul ettiğini göstermektedir.
ŞehrezOrl, söz konusu felsefenin ahlak
boyutuna ışık tutan bilgiler de vermektedir. Buna göre nefsin kurtu l uşu beden
üzerinde tam hakimiyet kurmasına bağ
lıdır. Bütün eski felsefelerdeki "kendini
bilme" , sadece arınmış bir nefse sahip
olmak ve bedensel istekleri dizginlemekle mümkün olur; nefis kendi gerçek ve
ebed'i varlığını ancak böyle bir ahlaki arın
ma ile kavrar. Ne var ki insanların çoğu
nun nefisleri kusurludur. bu nefisler organları kesilmiş gibidir; bu yüzden kendilerine şeref, güzellik ve ölümsüzlük kazandıracak şeyleri sezemezler (Nüzhetü '1 ervaf)., s. 86 ). İbn Meserre'nin tasawufla
ilgisi dikkate alındığında bu ahlak anlayı
şının onun tarafından da kolaylıkla benim-

sendiği düşünülebilir.

İbn Meserre. Empedoklesçi bir düşünür
olarak gösterilmekle birlikte Samuel Miklos Stern. konuyla ilgili bir yazısında (bk.
Actas IV Congresso de Estudos Arabes e
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lslamicos, s. 325 - 337) Asin Palacios'un
yanlış çıkarımiarına dayandırdığı iddiasıy

la bu görüşü reddetmiştir. Stern'e göre
Kadi Said'in Empedokles'ten bahsederken müslüman Satınller ' in ona dayandık
larını . İ bn Meserre'nin de bunlardan biri
olduğu n u ileri sürmesi böyle bir yanlışlığa
yol açmıştır. Kadi Said, bu konuyla ilgili
malumatı Ebü'I-Hasan el-Amirl'nin elEm ed 'ale'l-ebed adlı eserinden (s 70)
iktibas etmiştir. Amiri burada müslüman
Satınller'den bir taifenin Empedokles'ten
istifade ettiğini söylerse de Stern haklı
olarak burada muhtemelen İsmailller'in
kastedildiğini . halbuki İbn Meserre'nin bu
anlamda batıni olmadığını ifade etmekte. onun bir sOfi olduğuna dair bilgileri
hat ı r l atmaktadı r. Sonuç olarak da kendisinin bu konuda yaptığ ı -kısa bir süre
sonra ölümü sebebiyle yayımlayamadığ ı 
uzun araştırmalarında . İbn Meserre'den
nakledilen görüşlerle sahte Empedoklesçi
fikirler arasında ileri sürüldüğü şekilde bir
ilişki bulunduğunu destekleyen veriler elde edemediğini belirtmekte, bu durum
karşısında İbn Meserre ve takipçilerini
sahte Empedoklesçi göstermenin yanlış
olacağını ifade etmektedir. İbn Meserre'nin eserleri kaybolduğu için ondan ne ölçüde faydalandığın ı tam olarak tesbit etmek mümkün değildir. Ancak öteki kaynaklardan edinilen bilgilerle karşılaştırı l 
dığında bu felsefeyi bütünüyle benimsediğini düşünmenin aşırı bir iddia olduğu
ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık İbn Meserre'nin "taklit ve teslim mezhebi"nin
yani Malikiliğin hakim olduğu Endülüs'te
tasawuf ve Mu'tezile görüşleriyle karışık
felsefi fikirleri n temsilcisi sayıldığı . aynı
dönemde Doğu İslam dünyasındaki m uhteşem ge l işmeyle mukayese edilemese de
Endülüs düşüncesinin doğuşuna öncülük
ettiği kesindir.
Kaynaklar. İbn Meserre'nin bazı öğren
cileriyle fikirlerinden yararianmış olan
başka kişiler hakkında bilgi vermekte ve
bir Meserrecilik hareketinden söz etmektedir. Öğrencilerinden zühd ve takva sahibi bir kişi olan Halil b. Abdülmelik eiKurtubl hocasının eserlerini çok iyi incelemiş ve hazmetmişti ( İ bnü ' l - Ebb a r, 1, ı 3)
İbnü ' I - İmam diye tanınan Muhammed b.
Ahmed b. HamdCın el-Haviani gibi İbnü'I
Müferric ei-Meafirl de İbn Meserre'nin
görüşlerine inanır ve onları yaymaya çalışırdı" ( İ bnü'l-Faradl, ll, 82 . 93 ). Abdülazlz
b. Hakan da onun görüşlerini benimseyenlerdendi (a.g.e. , 1, 279 ).
Öte yandan İbn Meserre'nin görüşleri
kendi döneminden sonra da tepki görme-

ye devam etmekle birlikte 340 (95 1-52)
yılına kadar siyasi bir baskıdan söz edilemez. Fakat bu tarihte Halife lll. Abdurrahman bir fermanla bu hareketi yasaklamıştır (İbn Hayya n, V, 26-28). Permanda
söz konusu felsefenin sünneti değiştir
meye kal kıştığı, Kur'an'a ve hadisiere düş
manlık temayülleri doğurduğu, Kur'an ' ın
yaratılmışlığını savunduğu , Allah'ın ayetlerini tartışmaya açtığı, tövbe ve şefaati
reddettiği , müteşabih ayetleri te'vile tabi
tuttuğu, müslümanlara selam vermediği
ve farklı inançta olanları tekfir ettiği bildirilmektedir. Bu itharnların bir kısmı soyut suçlamalar. çoğu da Mu'tezill görüşler
olup bu belge Meserriyye'nin kelaml bakımdan İbn Meserre'nin görüşünü yaşat
tığını göstermektedir. Hüseyin Münis'e
göre aslında lll. Abdurrah m an'ın hoşgö
rü lü bir devlet adamı olmasına rağmen
ülkesinde bir fikir ve inanç hareketine
karşı böyle bir siyasi ve resmitavır başlat
masının sebebi, bazı kimselerin İbn Meserre'yi Şla 'daki anlamıyla bir imam derecesinde görmeye başlamalarıydı ( Şü
yui]u '1- 'aşr {i 'I-Endelüs, s. 63 ) Ancak fermanın muhtevasında böyle bir itharn
bulunmadığı gibi ölmüş bir kişinin imam
olarak görülmesi nin siyasi bir sakıncas ı
da olmamalıdır. M uhammed Abdullah
İnan ise bu fermanı dini bakımdan muhalif sayılan kimselere gözdağı verme ve
böylece fukahayı memnun etme eylemi
olarak değerlendiri r ( Teracimü '1-islamiyye, s. 184- 18 5) . Bu fermandan sonra Meserreciler'in bir takibata uğrayıp uğrarna 
dıkları bilinmemektedir. Ancak fukahanın
düşmanlığı sürmüş olmalıdır. Nitekim
Maliki fakihi Kurtuba kadılcemaası İbn
Zerb. İbn Meserreciler'in takip edilerek iç
yüzlerinin açığa çıkarılması. bu akıma inananların tövbeye davet edilmesi için çaba harcamış , ayrıca İbn Meserre'ye karşı
bir reddiye yazdığ ı gibi 350 (961) yılında,
aralarında Meserreciler'in de bulunduğu
bir topluluk huzurunda İbn Meserre'nin
kitaplarını yaktırmıştır (Kadi i yaz, IL 631;
Nübah'i, s. ı 04) . İbn EbO Zeyd de er-Red
'alfı İbn Mes err e el-Man~ adında bir
reddiye yazmıştı r. Ancak fukahanın bu
tür gayretlerine rağmen Meserrecilik gelişmesini sü r dürmüştü r. Bir asır sonra
İbn Hazm ' ın verdiği bilgiler. özellikle İs
mail b. Abdullah er-Ruaynl'nin görüşleri
hakkındaki açıklamaları da bunu göstermektedir.
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380 (990) veya 38S (995) yı lmda Necran'da doğdu. Mu'tezile alimiKadi Abdülcebbar'ın talebesi olması. onun görüşleri
ni benimseyip eserlerini toplaması dışın
da hayatı hakkında bilgi yoktur. Talebeliği
sırasında çevresinde bulunan diğer Mu'tezile alimlerinden faydaland ı ktan baş
ka mezhebin elde mevcut kitaplarını da
inceledi. Eserlerinden anlaşıldığına göre İbn Metteveyh, Ebü'I-Hüzeyl ei-AIIat'ın
el-Ijutbetü '1-felekiyye, Ebü'l- Hüseyin
ei-Hayyat'ın el-İstidlal bi'ş-şahid 'ale'lgö.'ib, Na]fiü 'I-bedel ve'l-'askeriyyat,
Ebu Haşim ei-Cübbal'nin el-Cami'u'ş
şagir' i ile Kadi Abdülcebbar'ın bütün kitaplarını okudu (Said Murad. s. 33) İbnü'I
Murtaza'nın Mu'tezile'nin on ikinci tabakasına mensup alimleri arasında gösterdiği müellif (Tabal):atü '1-Mu'tezile, s. 119)
Ebu Reşld en-Nisaburl. Ebu Muhammed
Abdullah b. Said ei-Lebbad, Şerif ei-Murtaza. Ebü'I-Feth ei-İsfahanl ve Ebü'I-Hüseyin el-Basri gibi alimlerle birlikte yetiş 
ti ve onlarla zaman zaman tartışmalarda
bulundu. Siyasi çalkantıların ve mezhep
çekişmelerinin yer yer ileri safhalara varmasına rağmen ilmi ve fikri hayatın verimli ve seviyeli olduğu bir dönemde yaşayan İbn Metteveyh, ömrünü geçirdiği
Yemen ve Rey bölgelerinde çeşitli ilmi faaliyetler gerçekleştirdi. Her ne kadar Abdülkerlm Osman (Kaçti'l-l):uçiat'Abdülcebbar b. A/:ımed el-Hemedanf, s. 51) ve Abdurrahman Bedevi (Me?ahibü'l-İslamiy
yln, ! . 394) gibi araştırmacılar. herhangi
bir kaynağa dayanmadan İbn Metteveyh 'in vefat tarihini 468 ( 1075) olarak
gösteriyariarsa da hacası Kadi Abdülcebbar'ın 41 s (1 025) yılında vefat ettiğini
dikkate alarak müellifin daha erken bir
tarihte. yaklaşık V. (Xl.) yüzyılın ortaların
da vefat ettiğini söylemek daha isabetli
görünmektedir.

ilmi şahsiyeti bakımından büyük ölçüde hacası Kadi Abdülce bbar'ın yolunu takip eden İbn Metteveyh, Bağdat Mu'tezilesi'nin mutedil metodunu Basra eka·
!ünün katı yaklaşırn ma tercih etmiştir.
Onun kendinden önceki Mu'tezile alimlerinden farklı olarak ileri sürdüğü fikirler
mezhebin değişimine işaret etmesi bakı
mından önemli sayılmıştır. Mu'tezile'nin
beş temel esasını tevhi d ve adalet olmak
üzere ikiye indiren İbn Metteveyh diğer
üç esası adalet prensibi içinde ele alm ış
tır. Bilgi edinme yollarını ise beş duyu. akıl
ve haber-i sadıkın yanına ilhamı da ilave
ederek dört grupta incelemiş. bunlardan
bilhassa duyuların yanıltıcılığına dikkat
çekmiştir. Dolayısıyla onun bilginin konularını maddi alem ve gaybl alemle ilgili
olmak üzere ikiye ayırdığı görülmektedir
(el-Kelam fi'l-hayat, vr. ı 35h) .

Eserlerinde varlık anlayışını ilahi kudreti ispatlama gayretiyle ele alan İbn Metteveyh hareket ve kütle kanunlarından
söz etmiş. hız ile zaman ve mesafe arasındaki ilişkilere değinmiş. özgül ağırlık,
suyun kaldırma gücü. yer çekimi ve merkezkaç kuvveti gibi h ususlar üzerinde
durmuş, devrine göre önemli sayılabile
cek yaklaşımlar sergilemiştir. Müellif alemin hudusunu. biri cisimleri spekülatif
olarak cevher ve araz kıs ı mlarına ayı r
mak, diğeri hayatın doğrudan Allah tarafından başiatılıp yaratıldığından hareket etmek suretiyle iki şekilde ispatlamıştır. Diğer taraftan cevher ve arazların zatları ile kaim varlıklar olduğunu ileri
süren Grek filozoflarından ayrılarak cevherlerin arazsız olamayacağını belirten
İslarr'ı filozoflarının görüşlerini benimsemiş. ayrıca yer kaplamanın cevherin temel niteliği olduğunu belirtmiştir (et- Te;;·
ki re, s. 74). Yokluk konusunu mutlak yokluk (adem-i mahz) ve varlığın bulunmayışı
(gıyab-ı vücOd) şeklinde ikiye ayırarak incelemiştir. Eserlerinden tecrübl ilimiere
özel bir ilgi duyduğu anlaşılan İbn Metteveyh. mevcut bilgilerin yanı sıra bizzat
gözlem ve basit deneyler yaparak varlık
ların özelliklerine dair çeşitli bilgiler aktarmıştır.

İbn Metteveyh, başta Allah'ın sıfatları
olmak üzere kelamın temel konularında
Mu'tezil1 geleneğe uymuştu r. Mesela rü'yetullahı inkar etmiş. Allah'ın kelam sıfa
tının hadis olduğunu ileri sürmüş. kulun
bütün fiilierinin yaratıcısı olduğunu kabul etmiştir. insan hürriyetine sık sık vurgu yapan müellif. kulun her çeşit davranışını kendi hürriyeti içinde gerçekleştir
diğini ve hiçbir zorlamanın söz konusu ol-
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