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ve din telakkisine ilişkin görüşleri tarih 
boyunca tartışılagelmiştir. ibnü'I-Arabl'
ye yöneltilen eleştiriler için de en büyük 
payın vahdet-i vücüd telakkisine ait ol
duğu şüphesizdir. Onun bu telakkisinin 
panteist bir nitelik taşımadığı kanaatine 
sahip olanların yanında (yk. bk.) Ebü'I-Aia 
ei-Afifi gibi konunun uzmanı sayılan ba
zı alimler. vahdet-i vücüd öğretisinin bir 
panteizm. islam'ın meşrü olmayan bir 
uzantısı olduğunu ileri sürmüşlerdir 
(Muhyiddin İbnü '1-Arabi'nin Tasavvuf 
Felsefesi, s. 75) . Yalnız bu konuda ibnü'I
Arabl'nin birbirinden farklı o kadar çok ifa
desi vardır ki yarumcular bunun mater
yalist veya idealist bir panteizm olduğu 
ya da panteizmle hiç ilgisinin bulunma
yıp bir monizm sayılması gerektiği husu
sunda değişik düşünceler ortaya koymuş
lardır. Afifi bunu manevi ve idealist bir 
panteizm diye niteler ve varlığı. yüce bir 
hakikatin kendini gölge şeklinde dışa 
vurması olarakyorumlar ( et-Taşavouf, s. 
ı 96). Ancak İbnü'l-Arabl. bir ile çok (Al
lah -a lem) arasındaki ilişkiyi bazan ma
teryalist panteizmi hatırlatan benzetme
le re başvurarak anlatır ve, "İlahi zat ci
sim. çokluk onun organları veya O sayıla
rın kendisinden çıkıp çoğaldığı bir yahut 
O, birçok görüntüyü (sOret) yansıtan ayna 
ya da O kabaran deniz. duyu algıları ise 
O'nun dalgalarıdır" der (İbrahim BeyyOml 
Med kOr, s. 371 ). 

Vahdet-i vücud teorisi üzerinde ne ka
dar iyimser yorum yapılırsa yapılsın so
nuçta yaratanla yaratılan arasındaki far
kı bu dereceye indirgeyen böyle bir anla
yışta bir "tanrı insan" kavramı ortaya 
çıkacak ve bu durum hak- batıl. sevap
günah. dindar- dinsiz. hatta din farkının 
ortadan kalkmasına ve peygamberlik ku
rumunun anlamsız olduğu fikrine yol aça
caktır. İbnü'l-Arabl'ye yöneltilen eleştiri
ler de en çok bu nokta üzerinde yoğunlaş
maktadır. Nitekim geleneksel Batı görü
şüne göre de o islam panteizminin ya da 
monizminin temsilcisidir ve bu gibi mo
nistikkuramlar ile islam'daki canlı ve et
kin bir güç olan Allah düşüncesini yıkmış, 
gerçek islam dinsel hayatının çökmesin
de büyük etkisi olmuştur" (Schimmel, 
s. 230). ibnü'I-Arabl'nin yaşantısında ve 
dini emirlere olan bağlılığında hiçbir sap
ma ve gevşeme görülmezken öteden be
ri zındıkça fikirlerin ve dini hayatta görü
len laubaliliklerin genellikle onun felsefe
sinden beslendiği gerçeği de bunu doğ
rulamaktadır. 

ibnü'I-Arabl'nin kurup idealize ettiği 
vahdet-i vücud felsefesi ve geriye bırak-
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tığı yüzlerce eseriyle islam toplumunun 
dini. ahlaki ve içtimal hayatına ışık tu
tacak fazla bir şey verdiği söylenemezse 
de evliya ve keramet kavramlarını bir 
kült haline getiren menkıbecilerle Hz. 
Peygamber'i aşırı derecede idealize edip 
onu beşer üstü bir varlık sayma hatasına 
düşenlere ve bu arada şairlere zengin 
bir malzeme bıraktığında şüphe yoktur. 
Gerçekten de metafiziğe namütenahi 
açık olan bu idealist felsefe özellikle şair
lerin arayıp da bulamadığı bir hazine 
gibidir. İslam milletlerinin dini- tasavvufi 
edebiyat alanında ortaya koyduğu başa

rılarda bu felsefenin payı büyüktür. 
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481'de (1088) Meriye'de (Almeria) doğ
du. Aslen Yemen'den Kuzey Afrika'ya göç 
eden bir Arap kabilesine mensuptur. Tan
ca'da doğup büyüyen babası Muhammed 
b. Musa. burada gece bekçilerinin başı 

olarak görev yaptığından Arif lakabıyla 
tanınmış. oğluna da bu sebeple ibnü'I
Arif denilmiştir. Babası . ibnü'I-Arif'in do
ğum undan bir yıl önce Endülüs'e geçe
rek Meriye şehrinde hüküm süren Suma
dıhiyye Devleti'nin hizmetine girmiş. an
cak bu devletin yıkılmasını takip eden yıl
larda giderek geçim sıkıntısına düşmüş, 
oğlunu bir terzinin yanına çırak olarak 
vermişti. ibnü'l-Arlf, babasının bütün ıs
rarlarına rağmen bu işten ayrılıp çeşitli 
hocalardan ders almaya başladı . Meriye, 
Mürsiye (Murcia) ve Kurtuba'da (Cordoba) 
Ebü'I-Hasan ei-Bercl. Ebu Muhammed 
Abdülkadir ei-Karevi, ibnü'I-Fasih Ebu 
Ca'fer ei-Hazreci gibi alimlerden kıraat. 
hadis, fıkıh ve dil ilimlerini tahsil etti; ha
dis alimi Ebu Halid b. Yezld 'den hadis ri
vayet etme icazeti aldı. İbn Beşküval de 
hayatını hayra adamış. son derece fazi
letli ve dindar bir kişi olarak tanıttığı ib
nü'I-Arlf'e eş-Şıla if taril;)i e>immeti'l
Endelüs adlı eserinin icazetini verdiğini. 
kendisinin de ondan icazet aldığını ifade 
eder. 

Sarakusta (Saragossa) ve Belensiye (Va
lencia) gibi şehirlerde tanınmaya başlayan 
ibnü'I-Arlf, muhtemelen 520 (1126) yı
lından önce Belensiye'ye muhtesip ola
rak tayin edildi. Bu görevinin yanında 
ilmi faaliyetlerini de sürdürmeye çalıştı. 
Tasavvufa ne zaman ve nasıl yöneldiği ko
nusunda kaynaklarda bilgi bulunmamak
tadır. Ancak onun yetiştiği dönemde Me
riye'nin Endülüs'te önemli bir tasavvuf 
merkezi olduğu ve ölümü üzerinden iki 
yüzyıl geçmesine rağmen ibn Meserre'
nin irfani görüşlerinin hala etkisini sür
dürdüğü bilinmektedir. Zehebi, ibnü'I
Arifin Ebu ömer et-Talemenki'nin men
suplarından Ebu Bekir Abdülbakl b. Mu
hammed b. Büryal'den hırka giydiğini 
söyler (A'lamü 'n-nübeUi', XX, ı ı 3) . 

ibnü'I-Arif. şöhretinin giderek yayılma
sından rahatsız olan M eriye Kadısı ibnü'I
Esved tarafından o dönemde bölgede hü
küm süren Murabıt Sultanı Ali b. Yusuf 
et-Taşfin'e şikayet edildi. Şehirdeki diğer 
ulemanın da ibnü'I-Esved'i desteklemesi 
üzerine sultan onun Meriye'ye getirilme
sini emretti (İbnü'z-Zeyyat et-Tadell, s. 
97) . Bazı kaynaklarç!a. ibnü'I-Arlf'in çev
resinde çok sayıda insanın toplandığını 
gören sultanın kendisine karşı bir isyana 
girişeceğinden endişeye kapılarak onu 
Meriye'ye getirmeye karar verdiği zikre
dilmektedir. Ancak mektuplarından olu
şan ve Mifta]Ju's-sa<ade adı altında top
lanan eserinden onun böyle bir düşünce
si olmadığı. aksine sultana itaat edilmesi 



gerektiğini savunduğu anlaşılmaktadır. 

İbnü'I-Arlf ile birlikte iki yakın dostu ke
lamcı, müfessir ve sufi İbn Berrecan İş
blliye'den (Sevilla). Hüseyin ei-Mayorkl de 
Gırnata'dan (Granada) Merakeş'e getirildi
ler. İbnü ' I-Arlf'in hayatının bundan son
raki safhasına dair bilgiler oldukça karı
şıktır. İbn Zeyyat'ın verdiği bilgiye göre 
İbnü'I-Arlf, Merakeş 'e gelince sultanın 
onun hakkındaki kanaati değişmiş, ken
disine saygı göstererek istediği yere git
mesine izin vermiş, ancak şehirden ayrı
lacağı günlerde İbnü'I-Esved tarafından 
zehirtenerek öldürülmüştür. Bu cinayeti 
öğrenen sultan İbnü'I-Esved' i Susülaksa'
ya sürmüş , İbnü'I-Esved de orada zehir
tenerek öldürülmüştür. Bazı kaynaklarda 
zehirlenme olayından söz edilmeksizin İb
nü'I-Arlf'in Merakeş'e ulaşmadan öldüğü 

kaydedilirse de Merakeş'te öldüğü ve bu
raya defnedildiği kesindir. Buna rağmen 
mensuplarından Ebu Abdullah el-Gaz
zal'in , Merakeş'e gelirken Septe (Ceuta) 
Limanı'nda öldüğünü söylemesinin sebe
bi an laşılamamaktadı r. Çağdaş araştır

macılardan Endülüs tar ihi uzmanı Angel 
Gonzales Palencia, İbnü' I-Arlf'in ölümüyle 
mensuplarından Ebü'I-Kasım İbn Kasl'
nin Murabıtlar ' a karşı başlattığı , Mürldiy
ye ad ıyla anılan isyan hareketi arasında 
bir irtibat olduğunu ileri sürmüştür (Ta

rfi]u '1-fikri'l-Endelüsf, s. 3 7 I) İbnü'I-Arlf, 
Sultan Ali b. Yusuf et-Taşfin'in de katıl
dığı büyük bir törenle Merakeş'te topra
ğa verilm iş (23 Safer 536/27 Eylül 1 141). 

daha sonra vefat eden dostu İbn Serre
can da onun yanına defnedilmişti r. Mak
karl 1010 (1601) yılında onun mezarını 
ziyaret ettiğini (Nef/:ıu 't-tfb , IV. 33 ı). bu
rasının bir ziyaretgah olduğunu söyler. 
İbnü'l-Arlf'in mezarı 1869'da Vali Abdul
lah ei-Hayhl tarafından yeniden yaptırıl
mış, vefat edince kendisi de oraya defne
dilmiştir. 

İbnü 'l -Arlf, Endülüs'te yetişen önemli 
sufilerden biri olup eş-Şı1a müellifi İbn 
Beşküval, el-Fehrese müellifi İbn Hayr 
gibi alimierin hocasıdır. Muhyiddin İbnü'I
Arabl'nin şeyhlerinden Ebu Abdullah ei
Gazzal onun mürididir. İbnü 'l-Arable1-Fü
tCıJ:ı{ıtü '1-Mekkiyye'sinde i b n ü '1-Arlf'in 
bazı sözlerini nakletmiştir. Abdurrah
man-ı Cami, onun İbnü'I-Arabl ile görüş
tüğünü söylerse de (Nefef:ıat, s. 530) bu 
bilgi yanlıştır. Çünkü İbnü 'I-Arabl, İbnü' l 
Arlf'in ölümünden yirmi dört yıl sonra 
(560/1 165) dünyaya gelmiştir. Cami, İb
nü'l-Arabl'nin şeyhlerinden olan bir baş
ka Endülüslü süfi Ebü'I-Abbas el-Arlfi ile 
onu karıştırmış olmalıdır (DMBİ, IV. 286). 

İbnü'l-Arlf'in Kadi iyaz ile mektuplaştığı
nı söyleyen İbn Hall i kan bu mektupların 
mahiyeti hakkında bilgi vermemiştir. Kay
naklarda ayrıca onun yedi hat çeşidi icat 
ettiği ve yazdığı kaydedilmektedir. Ancak 
bu yazılar günümüze ulaşmadığından ni
telikleri hakkında bir şey söylemek müm
kün değildir. 

Kaynaklarda İbnü'l-Arlf'e Arlfiyye adlı 
bir tarikat nisbet edilir. Harlrlzade, bu ta
ri katın İbnü'l-Arlf'e ulaşan beş ayrı silsile
sini kaydederse de Doğu İslam dünyasın
da bile henüz klasik anlamda tarikatların 
teşekkül etmediği bir dönemde yaşayan 
İbnü'I-Arlf'in tarikat kurucusu olarak gös
terilmesi, Cü neyd-i Bağdadl veya Baye
zid-i Bistaml'ye tarikat nisbet edilmesi 
gibi ancak sembolik bir yaklaşım olarak 
değerl endirilebilir. 

Eserleri. Zehebl'nin kaydettiğine göre 
İbn Müsdl, İbnü'I-Arlf'in çeşitli eserler ka
leme aldığını , fakat bunları Meriye'den 
Merakeş'e gemiyle getirirken denize ata
rakyok ettiğini söylemiştir (A'lamü 'n-nü

bela' , XX. ı ı 3). Günümüze ulaşan eserleri 
şunlardır: 1. Me]J.asinü '1-mecô.1is. Ese
rin on bir bölümünde marifet ve ilim, ira
de, zühd, tevekkül, sabr, hüzün, havf, re
ca, şükür, muhabbet ve şevk kavramları 
havas düzeyinde ele alınmış; son iki bö
lümde de bunlar "Menazilü'l-hassa" ve 
"en-Nazaru ilallah" başlıkları altında de
ğerlendirilmiştir. Miguel Asin Palacios 
tarafından bir giriş ve Fransızca tercü
mesiyle birlikte yayımlanan kitabı (Kitab 
Maf:ıtisin al-Mağalis, Paris 1933; Malogo 
ı 987) Br una Halff. Herevi'nin Menazi
lü's-sa'irin'i ve 'İ1elü'1-ma]famat'ı ile 
karş ılaştırarak değerlendirmişti r (b k. 
bi bl.). Eser Nihad Hayyata tarafından da 
neşredilmiştir ( el-Mevrid, IX/4 1 ı 981]. s. 
687-706) . İbnü'l-Hatlb, Endülüslü İbn Di
hak'ın bu esere bir şerh yazdığım kayde
der (el-İf:ıtıta, I, 334) . 2. Miftd]J.u's-sa'd
de ve ta]J.]fi]fu tari]fı's-sa 'ade. İbnü'I
Arlf'in mensuplarından Ebu Bekir Atık b. 
Mü'min tarafından bu başlıkla derlenmiş
se de Ra bat M elik Hasan Kütüphanesi'nde 
kayıtlı (nr. ı 562) yazma nüshanın ilk say
fasından eserin ismi Kitabü Mifta]J.i's
sa'ade ve ta]J.]fi]fı tari]fı'l-irade şeklin
de geçer. İbnü'l-Arlf'in duaları, münacat
ları ve bazı sözleriyle çeşitli kişilere yaz
dığı 1 SO kadar mektuptan oluşan eser, 
İsmet Abdüllatlf Dendeş tarafından mü
ellif hakkında bir incelemeyle birlikte ya
yımlanmıştır (Beyrut ı 993). 

Kaynaklarda İbnü'l-Arlf'in şiirlerinden 
örnekler nakledilir (Dabbl, s. ı 55; ibnü'z-
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Zeyyat et-Tadell. s. ı 18-!22; İbn Hallikan 
ı. !69; Makkarl. VII, 497-499) Onun şiirle
rinden oluşan bir mecmua Berlin Staats
bibliothek'te bulunmaktadır (Ahlward, nr. 
7685) . Bağdatlı İsmail Paşa'nın zikrettiği 
Meta1i'u'l-envar ve menabi'u'l-esrar 
adlı eser (Hediyyetü'l-'ari{in, ı. 83). İbnü'l

Arlfin Hz. Peygamber için yazdığı , Mak
karl tarafından iktibas edilen bir kaside
den ibarettir. Ayrıca Bağdat Evkaf Kütüp
hanesi'nde onun adına kayıtlı Me]J.asi
nü'l-kelam adlı bir eser bulunduğu zik
redilmektedir (Muhammed Es'ad Tates. 
s. 294). Mensuplarından Abbas b. İbra
him el-Merraküşl Tercüme tü Ebi'1-'Ab
bds İbn 'A ta'illah eş-Şanhaci adlı bir 
risale kaleme almıştır. 
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