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İBNÜ'I-A'RABİ, Ebu S aid 

(.s.f.r;y' ..:r. ' ~~i ) 

Ebu Said Ahmed b. Muhammed 
b . Ziyadel-Basri 

(ö . 341/952) 

İlk sfifi müelliflerden, 
muhaddis . 

_j 

Basra'da doğdu. Bağdat'a giderek fı
kıh ve hadis ilmiyle meşgul oldu. Burada 
Cüneyd-i Bağdadl. Amr b. Osman el-Mek
ki. Ebü'I-Hüseyin en-NOrl ile tanışması 
onu tasawufi konulara yöneltti. Hadis 
alimlerine göre sika bir ravi kabul edilen 
İbnü'I-A'rabl'nin rivayet ettiği hadislerin 
bir kısmı Süleml'nin Tabakiit'ı ile EbO 
Nuaym'ın Ijilyetü1-ev1iya' adlı eserinde 
yer almaktadır. Hayatının son yıllarını 
Mekke'de geçiren ve "şeyhü'I-Harem" un
vanıyla tanınan İbnü'I-A'rabl burada ve
fat etti. 

Tasawufu. "FuzOII işleri terketmektir" 
şeklinde tarif eden İbnü'I-A'rabl (Süleml, 
S. 428), tasawufa uzak bir alim kadar ha
disle ilgili yeterli bilgileri elde edememiş 
olan sOfinin de doğru yolu bulamayacağı 
kanaatindedir. Ona göre sahabe döne
minde kullanılmayıp daha sonra sOfiler 
arasında yaygınlık kazanan sekr, sahv, 
fena, seyrü süiOk gibi terimler yerine Ki
tap ve Sünnet'te bulunan takva, cihad, 
huşO, tevazu gibi terimler kullanılmalıdır. 
Münavl'nin, "Müridleri terbiye etme ko
nusunda kendine has bir metodu vardı" 
şeklindeki ifadesi ( el-Keuakib, ı. ı ı) bu ko
nuyla ilgili olmalıdır. Tevhid anlayışını , "Ya
kınlık bahis konusu olduğu sürece mesa
fe vardır. halbuki tasawuf ikilik değil bir
liktir'' sözüyle ifade eden İbnü'I-A'rabl 
(H erevl . s. 492) zühdü "zaruri olanı al
mak". rızayı "itirazı terketme k". ma rife
t i ise "cehli itiraf etmek" şeklinde tarif 
eder. Ona göre ilim çeşitli vasıtalarla , ha
kikat ise yalnız mükaşefe ile elde edilebi
lir. 

İbnü'I-A' rabi'nin sonraki tasawuf kla
siklerine kaynak olan eserlerinin çoğu gü
nümüze ulaşmıştır. EbO Nasr es-Serrac, 
e1-Lüma' adlı eserindevecd konusunu 
anlatırken İbnü'l-A'rabi'ye dayanmış ve 
onun Ki tabü '1-V ecd 'ini özetlemiştir. İb
nü'I-A'rabl'yi tanıtırken . "Meşhur eserle
ri vardır" ifadesini kullanan EbO Nuaym 
(/filye, X. 375). onun zahidlerin hayatı ve 
menkıbeleri hakkında yazılmış ilk kitap 
olan Tabakiitü 'n-nüssak adlı eserinden 
(Keşfü'?-?Unün, ll , ı 108) geniş ölçüde is
tifade etmiştir. İbnü'I -A' rabl'nin Kita
bü 'z-Zühd, Risa1e ti'l-meva'i? ve'1-fe-

va'id (Brockelmann . I. 358). Kitdbü Rü'
yetillahi tebareke ve te 'dld, Kitabü '1-
Mu'cem fi'1-]J.adi:li (Sezgin, I, 66 1) günü
müze ulaşan başlıca eserleridir. Kaynak
larda adı geçen diğer eserleri de şunlar
dır: Tari]].u'1-Başra, e1-Cem've't-tefrik, 
Kitabü '1-Veşaya . Onun ayrıca , Mekke'de 
görüştüğü Endülüslü filozof İbn Meser
re'nin fikirlerini reddetmek için bir eser 
kaleme aldığı belirtilmektedir. 
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İBNÜ'I-ARABi, Muhyiddin 
(.s._,.J I ..;r. l ._:,.! ..ı.!l~ ) 

Muhyiddin Muhammed 
b. Ali b. Muhammed 

el-Arabi et-Tai ei-Hatimi 
(ö. 638/1240) 

Tasavvuf ve İslam düşünce tarihinde 
büyük etkileri bulunan 

sfıfi müellif. 
_j 

17 Ramazan 560 (28 Temmuz 1165) ta
rihinde Endülüs'ün güneydoğusundaki 
Tüdmlr (Teodomiro) bölgesinin başşehri 
olan Mürsiye'de (Murcia) doğdu . Eser
lerinde yeri geldikçe ailesi. yakınları, ho
calan. yaşadığı yerler ve tanım ış olduğu 

şahsiyetler hakkında bilgiler vermekte 
olup hakkında bilinenler geniş ölçüde 
bunlara dayanmaktadır. Babası Ali b. Mu
hammed, Abbas! Halifesi Müstencid-Bil
lah'ın kumandanı ve yöre valisi Muham
med b. Sa'd İbn Merdenlş'in hürmet et
tiği bir kişiydi, aynı zamanda filozof İbn 
Rüşd ' ün yakın arkadaşıydı. İbnü ' I -Arabl 
babasının çok Kur'an okuyan, fıkıh ve ha
dis ilmiyle uğraşan takva sahibi bir zat 
olduğunu, N Or isimli annesinin ise ensar 
soyundan geldiğini. Fatıma bintü'I-Mü
senna adlı bir kadın velinin sohbetlerine 
katıldığını söyler. Amcası EbO Muhammed 
Abdullah b. Muhammed ei-Arabl ve da-

iBNÜ'I-ARABT, Muhyiddin 

yıları EbO Müslim el-Havlanl ile Yahya b. 
Yagan da devrin önemli sOfi ve siyasi şah
siyetleri içerisinde adları geçen kimseler
dir. İbnü 'I-Arabl'nin yetişmesinde bu ki
şilerin tesirleri olduğu yine kendi ifa
delerinden anlaşılmaktadı r ( el-Füta/:ıtit, 
I, ı 85) . İbnü'I-Arabl soylu bir Arap sülale
sinden geldiğini (Dfuan, s. 47). ceddinin 
Beni Tay kabilesine mensup bulunduğu
nu ve meşhur sOfi Hatim et-Tal'nin de 
büyük dedelerinden biri olduğunu belirt
mektedir. İbnü'l-Arabl'nin görüşlerini tak
dir edenler onun tasawufta otorite oluşu
nu kendisine "Şeyhü 'I-Ekber" . dini ilim
lerde müceddid oluşunu da "Muhyiddin" 
lakaplarını vererek ifade etmek istem iş

lerdir. Maliki kadısı ve kelam al imi EbO 
Bekir İbnü ' I -Arabl'den (ö . 543/ 1 ı 48) ayırt 
edilebilmesi için bazı kaynaklarda adı İbn 
Arabl şeklinde de yazılmıştır. Ancak ken
di adını birçok yerde ( e l -Füta/:ıat, ı . 267; 
lll, 339 . 43 1; IV. 457. 553 ; Dlvan, s. 57) 
Muhammed İbnü 'I-Arabl olarak kaydet
tiğinden bu şeklin tercih edilmesi daha 
doğrudur. 

İbnü ' I-Arabl'n i n doğduğu dönemde 
Mürsiye, Muvahhidler'in idaresi altında 
bulunmakta ve kumandan İbn Merdenlş 
tarafından yönetilmekteydi. İbnü'l-Arabl 
sekiz yaşına gelinceye kadar bu şehirde 
ikamet eden ailesi . bir süre sonra Endü
lüs'ün o sıradaki başşehri olan İşblliye'ye 
(Sevil la) göç etti. Bölgeninyeni emlri EbO 
Ya'kOb ei-Muvahhidl kültüre önem veren 
bir devlet adamıydı ; felsefe, tıp. astroloji 
ve edebiyata da özel bir ilgisi vardı. Etra
fına İbn Tufeyl. İbn Rüşd ve İbn Zühr gibi 
meşhur ilim ve f ikir erbabını toplamış: 
pek çok şair. mOsikişinas. alim ve filozofu 
da bir araya getirmişti. İbnü 'I-Arabl, İşbl
liye'de böyle bir kültür ortamında buiOğ 
çağlarında bir manevi işaretle inzivaya çe
kilip kendi iç alemindeki hazineleri ortaya 
çıkarmaya karar verdiğini . bazan on dört 
ay kadar süren bu halvet ve riyazetler in 
net icesinde marifet kapıların ın kendisine 
yavaş yavaş açılmaya başladığını söyler 
(el-Fütaf:ıat, ı. 6 16) . 

Bu sıralarda henüz on beş-on altı yaş

larında bulunan İbnü ' I-Arabl, İbn Rüşd'ün 
dikkatini çekmiş, İbn Rüşd bu gençle ta
nışmak için babasından görüşme talebin
de bulunmuştu. İbnü' I-Arabl, felsefi ba
kış açısıyla tasawufi bakış açısının muka
yesesi bakımından önemli semboller içe
ren bu görüşmede filozofun kendisine, 
"Senin keşif ve feyz-i ilahlde bulduğun 
şey mantığın (nazar) bize verdiği şey mi
dir?" diye sorduğunu. ona hem "evet" 
hem " hayır" diye cevap verdiğini, "Bu 
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