
ŞEBSAFA KADlN KÜLLiYESi 

Sebsafa Kad ın Sıbvan Mektebi - zevrek 1 istanbul 

tifli minare boğumlu bir külahla nihayet
lenir. 

Caminin kuzeydoğu yönünde bulunan 
sıbyan mektebi fevkanl olarak inşa edil
mekle beraber günümüzde cadde seviye
sindedir. Mektepte kız ve erkek çocukla
rın öğrenim gördüğü 1220 (1805) tarihli 
vakfiyede belirtilmektedir. Tonoz örtülü ya
pı kesme taş duvar üzerine taş-tuğla al
maşık örgülü olup dikdörtgen planının kö
şeleri pahlanmıştır. Giriş bölümünün ders
hane mekanından daha alçak tonozlu ele 
alınması yapıya kademeli bir görünüm ka
zandırmış. basık kemerli kapıyla sağlanan 
giriş batı yönüne yerleştirilmiştir. Mekte
bin bu yöndeki cephesi tuğla dolgulu ha
fifletme kemerlerine sahip taş söveli, şe
bekeli üç dikdörtgen pencere ve iki yu
varlak tuğla pencereyle biçimlenmiş. ay
nı özellikteki doğu cephesinin soluna ise 
farklı boyutta dikdörtgen formlu iki pen
cere açılmıştır. Yapının cadde üzerindeki 
kuzey cephesinde iki ve cephenin pahlı kö
şelerinde birer adet olmak üzere dört dik
dörtgen açıklıklı pencere diğerleriyle aynı 
karakterdedir; cepheye bir de kuş evi yer
leştirilmiştir. Sağ tarafına hela yerleştiri
len girişin önüne sundurmalı bir birim ek
lenmiştir. Uzun yıllar farklı kurumlara hiz
met eden mektep binası günümüzde meş
ruta olarak kullanılmaktadır. Sıbyan mek
tebinin alt kısmı dükkanlarla değerlendi

rilmiş , cadde kotu 1941 'de ve 1956'da iki 
defa yükseldiğinden dükkaniardan günü
müze yalnızca doğu cephesindekiler ulaşa
bilmiştir. Tonozlu bu mekanlar yuvarlak 
kemerli kapılarının iki yanında yer alan bi
rer pencereyle dışa açılır. Külliyenin Ata
türk Bulvan üzerindeki yüksek avlu kapı
sının iki yanında mermer birer çeşme yer 
alır. Tekne ve lüleleri kayıp olan çeşmele

re ait teknelerin yerinde günümüzde ma
sif mermer bloklar bulunmaktadır. 
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M TuGBA ERZİNCAN 

ı ı 

ŞEBTÜN 
(.;ı~) 

EbCı Abdiilah Ziyad b. Abdirrahman 
b. Ziyad b. Abdirrahman 

b. Züheyr el-Lahmi 
(ö. 193/808-809 [?]) 

İmam Malik'in öğrencilerinden, 

L 
Endülüslü fakih . 

_j 

Endülüs'te pek çok alim yetiştiren Filis
tin kökenli Beni Ziyad el-Kurtubiyyun aile
sinden olup sahabeden Hatıb b. Ebu Bel
tea'nın soyundandır. Dedesi Ziyad, Endü
lüs'ün fethi sırasında Reyye (Rayyo) böl
gesinin (bugün Malaga) Cartama şehrine 
yerleşti (ibn Hazm. s. 423; Taha, s. 147). 

Babası Abdurrahman, Kurtuba'ya ( Cordo
ba) taşındı ve Şebtün orada doğdu. Şeb
tun (Tacü 'l-'arQs, "şbt" md.) ya da Şebetun 
(Safedl. XV. 16; İbn Hacer el-Askalanl, 1, 
395) şeklinde okunan lakabı muhtemelen 
Filistin'de dedelerinin yaşadığı köyün adın
dan gelmektedir (Filistin, Lübnan ve Su
riye' de yer adı olarak kullanılan Şebtln , 

Şibt!n ya da ŞebtCın için bk. Hasan Ni '
met, s. 79. 313; Lubanl, s. 145; Şihabl. s. 
203 ; krş . E/2 1İng . J, IX. 165) 

Ailenin Kurtuba kolunun atası ve ilme 
yönelen ilk üyesi olan Şebtün , Şam bölge
sinden gelip Endülüs'e yerleşen ve aynı 
zamanda kayınpederi olan Muaviye b. Sa-

lih el-Hadraml'den ilk eğitimini aldıktan 
sonra hac ve ilim amacıyla Doğu'ya gitti. 
Millik b. Enes ve Leys b. Sa'd başta olmak 
üzere Musa b. Ali b. Rebah, Ebu Ma'şer 

es-Sindl, Süleyman b. Bilal, Abdurrahman 
b. Ebü'z-Zinad, Süfyan b. Uyeyne gibi alim
lere öğrencilik yaptı. Doğu'ya Endülüs Emi
ri I. Hişam döneminde (788-796) (Huşenl. 

Al].barü'l-fu/s:aha', s. 95) ve bir rivayete gö
re 173 (789) yılında (İbnü'l-Kütiyye , s. 62) 

gittiği, ikincisi hacası Muaviye b. Salih'le 
birlikte olmak üzere iki defa hac yolculu
ğu yaptığı , her ikisinde de Malik'in ders
lerine katıldığı belirtilir (Huşen!, Kuçlatü 

Kurtuba, s. 34; Kadi iyaz. ı. 350). Muaviye 
b. Salih ile Doğu'da ders aldığı Musa b. Ali 
b. Rebah (ö . 163/779) ve Ebü Ma'şer es
Sindl'nin (ö . 170/787) vefat tarihleri göz 
önüne alındığında ilk yolculuğunun I. Hi
şam döneminden önce gerçekleştiği anla
şılmaktadır. 

el-Muvatta'ın yanı sıra Malik b. Enes'in 
fıkhl görüşlerini içeren bir mesai! derle
rnesiyle (semau Ziyad) birlikte Kurtuba'ya 
dönen Şebtun, kaynaklarda Evzai mez
hebinin hakim olduğu Endülüs'e ilk defa 
İmam Malik'in fıkhını 1 mezhebini taşıyan 
kişi olarak tanıtılır (Humeydl, s. 202; Dab
bl. s. 280; Makkarl, Il, 45). Şebtün'un ar
dından en iyi öğrencisi Yahya b. Yahya el
Leysl, onun teşviki ve sağladığı maddi im
kilnlarla Medine'ye giderek Malik'le görüş
tü ve el-Muvatta'ın en son şeklini Endü
lüs'e getirdi. el-Muvatta'ı Malik'ten din
leyen son öğrencilerinden olmasının yanı 
sıra Endülüs'te elde ettiği ilm! ve siyasi 
otoritenin de etkisiyle Yahya 'nın rivayeti 
Endülüs ve Mağrib coğrafyasında vaktiy
le kendisinin de ravisi olduğu Şebtun nCıs
hasını gölgede bıraktı , ardından bütün is
lam dünyasında en meşhur el-Muvatta' 
rivayetihaline geldi. Ancak Yahya, el-Mu
vatta'ın "Kitabü'l-İ'tikaf" bölümünün bü
yük bir kısmını artık ölüm döşeğinde olan 
Malik'ten dinleyemediği ya da şüpheye düş
tüğü için Şebtün'dan rivayet etti (İbnü ' l-Fa

radl. ı. ı83; İbn Abdülber en-Nemerl, Tem

hfd, Xl. ı 89- ı 90; el-İstiıkar, X. 294) Kay
naklarda bu kısmın "Kitabü'l-İ'tikaf"ın son 
üç babı olduğu belirtilmekle birlikte mev
cut el-Muvatta' nüshalarında altı babdan 
meydana gelen bölümün son dört babı

nın Şebtun'dan nakledildiği görülmektedir 
(I , 419-431) . Huşenl, Yahya'nın Endülüs'e 
dönünce hacası Şebtun 'un yanına gide
rek durumu arzettiğini ve hocasının ken
di el-Muvatta' nüshasındaki ilgili sayfa
ları kesip ona verdiğini nakleder (AI].barü 'l

fu/s:aha', s. 348-349) 



Kendisinden önce Gazi b. Kays'ın Ma
lik'le görüştüğü ve ilk defa el-Muvatta 'ı 

Endülüs'e getirdiği kabul edilmekle bir
likte ŞebtQn ondan yaklaşık yirmi yıl son
ra Malik'le görüştü ve onun ekleme ve çı
karmalar yaparak sürekli geliştirdiği ese
rinin daha gelişmiş bir halini rivayet etti 
(Kadi İyaz, ı , 348; Makkar!, ll, 46) Malik'in 
fıkhını Endülüs'e ulaştırmada önceliğin 
Şebtün'a verilmesi, el-Muvatta'ın geliş
miş halini rivayet etmesi kadar Malik'in ve 
muhtemelen diğer Medine fukahasının 
fıkhi görüşlerini ilk defa yazılı olarak En
dülüs'e getirmesi ve bu malzemeyi esas 
alıp fıkhi faaliyetlerde bulunmasından kay
naklanmaktadır (Kadi İyaz, I, 349). Medi
ne'de "Endülüs'ün fakihi" lakabıyla tanın
ması. Endülüs'ün onun sayesinde fıkıhla 
tanıştığına dair öğrencisi Yahya b. Yahya'
nın abartılı değerlendirmesi ve diğer öğ
rencisi İbn Habib es-Sülemi'nin tabiin son
rası Endülüslü fakihler listesinin başına onu 
koyması Şebtün'un daha çok bir fakih diye 
öne çıktığını gösterir. Endülüs'ün ilk mu
haddis-fakihlerinden Muhammed b. Isa el
A'şa el-Meafiri'nin Şebtün'un ilmini hafife 
alan ifadelerini (a.g.e., !, 353), ehl-i hadi
sin erken dönem Endülüs Malikıleri'ne fıkhi 

meselelerde hadisten çok Malik ve öğren
cilerinin fetvalarını (mesilil) esas almaların
dan dolayı yönelttiği eleştiriler kapsamın
da değerlendirmek mümkündür (Fierro, 
Estudios, V, 89; Çavuşoğlu, Vll/3 12004], s. 
72) 

Devlet yöneticilerine karşı mesafeli tav
rı sebebiyle dönemin önde gelen zahidle
rinden sayılan ŞebtQn, Emir ı. Hişam'ın 

ısrarla yaptığı kadılık teklifini geri çevirdi. 
Kaynaklarda ısrar ve baskı sebebiyle Kur
tuba'dan kaçtığı ve ı. Hişam'ın eman ver
mesi üzerine geri döndüğü rivayetinin ya
nı sıra görevi kabul etmesi halinde yöne
ticilerin haksız uygulamaları konusunda 
tavizsiz davranacağını belirttiği için vezir
lerin emlri vazgeçirdiklerine dair rivayetler 
de bulunmaktadır. öte yandan ı. Hişam'ın 
kendisine saygı gösterdiği ve ikramda bu
lunduğu, görüşlerine itibar ettiği (Kadi 
İyaz, ı. 35 1-352), Şebtün'un da hocası Ma
lik' e ondan övgüyle bahsettiği, bunun üze
rine Malik'in kendilerine de böyle bir yö
netici nasip etmesi için Allah'a dua ettiği 
nakledilir (Makkarl, !, 337). Dini hayatı ol
dukça bozuk olup babası ı. Hişam'ın aksi
ne fukahanın etkisini kırmaya çalışan 1. 
Hakem'e karşı 189 (805) ve 202 (817-18) 
yıllarında Yahya b. Mudar el-Yahsubl, Yah
ya b. Yahya el-Leysl ve Isa b. Dinar gibi 
Maliki fakihlerinin öncülüğünde gelişen ve 
siyasi nüfuzlarının daha da artmasıyla so-

nuçlanan isyanlarda (Fierro, The Islamic 
School of Law, s. 62-63; Herrus, s. 56, 58-
61) Şebtün'un isminin geçmemesi dikkat 
çekicidir. En azından bunların ilkinde ha
yatta olduğu kesindir. 

ŞebtQn'un vefat tarihi kaynakların çoğu
na göre 193 (808-809), Huşenl'ye göre 194, 
İbnü'l-Faradi ve İbn Hazm'a göre 204'tür 
(819-20) Hocası Muaviye b. Sa.Jih'in kızı Hu
meyde ile evlenen Şebtün'un soyu oğul
ları Ahmed ve Muhammed'le devam et
miş, aileden pek çok alim ve kadı yetiş
miştir. Bunlar arasında oğlu Ahmed b. Zi
yad, yeğeni Amir b. Muaviye b. Abdüsse
lam, torunu Ziyad b. Muhammed b. Ziyad 
ile onun oğlu Ahmed b. Ziyad sayılabilir. 
Endülüs'te Şebtün'un ailesi dışında muh
temelen yine Filistin kökenli iki ayrı Beni 
Ziyad ailesi daha bulunduğundan bu fark
lı ailelere mensup bazı meşhur alimler za
man zaman birbirine karıştırılmaktadır (ör
nelder için bk. Huşen!, Kuçlatü Kurtuba, 
s. 87; İbn Said,!, 150; İbn FerhQn, s. 90; 
Ben! Ziyad aileleri ve mensupları hakkın
da bk. Taha, s. 147, 242; Fierro, Estudios, 
V, 8 5- ı 4 ı ) . Karışıklığa sebep olan bir diğer 
husus. İmam Malik'in Ziyad ya da Şebtün 
isimli daha başka Endülüslü öğrencileri
nin varlığıdır. Bu sebeple Ziyact Şebtün, 
1\ıleytula (Toledo) kadılığı yapmış olan Şeb

tün b. Abdullah el-Ensarı ile karıştırılmış
tır (İbn Seyyidünnas, ll, 183). 

Endülüs Maliklliği'nin oluşumunda be
lirleyici olan isimler, ŞebtGn'un öğrencile
rinden Yahya b. Yahya ve İbn Hablb'in ya
nı sıra Isa b. Dinar ve Muhammed b. Ah
med el-Utbi'dir. Bunlardan İbn Habib da
ha ziyade Malik'in Medineli öğrencisi İb
nü'l-Macişün'un , diğer üçü ise Mısırlı öğ
rencisi İbnü'l-Kasım'ın görüş ve rivayetle
rini esas almış ve Endülüs MB.liklliği'ne ha
kim rengini veren İbnü'l -Kasım olmuştur. 
Dolayısıyla Malik'in görüşlerinin ve Medine 
fıkhının Endülüs'te tanınmasında önemli 
katkısı olduğu anlaşılan Şebtün'u Endü
lüs Maliklliği'nin kurucularından biri ola
rak tanımlamak güçtür. Zira kaynaklarda 
Yahya b. Yahya el-Leysl, İbn Habib es-Sü
lemi ve Kasım b. Hilal el-Kaysi'den başka 
öğrencisinden bahsedilmediği gibi, Şeb
tQn gerek el-Muvatta'ın gerekse Malik'in 
fıkhl görüş ve fetvalarının rivayeti konu
sunda Endülüs'te kaynak ravi durumun
da değildir (Çavuşoğlu, Vll/3 120041. s. 60-
6 ı). Nitekim Utbl'nin Maliki fıkhının temel 
kaynakları (ümmühat 1 devavln) arasında yer 
alan el-Müstabrece adlı eserini büyük öl
çüde günümüze taşıyan el-Beyô.n ve't
taf:ışil'de Semô.'u Ziyô.d'a sadece bir de
fa atıfta bulunulur (İbn Rüşd, ll , 227; ay-
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nca üç yerde ŞebtOn'un görüş ya da riva
yetine yer verilir: !, 51, 186; X, 214 ). Buna 
karşılık İbnü'l-Kasım'ın Malik'ten rivayet
leriyle (semau ibni'l-Kasım) Isa b. Dinar 
ve Yahya b. Yahya'nın İbnü'l-Kasım'dan ri
vayetleri (semau Tsa b. Dinar ve semau Yahya) 
söz konusu eserin önemli bir kısmını oluş
turmaktadır. Öğrencisi İbn Hablb'in zama
nımıza ulaşan eserlerinde ise ŞebtQn'a hiç 
atıfta bulunulmaz. İbn Ebu Zeyd el-Kay
revanl'nin IV. (X.) yüzyıla kadar oluşmuş 
Maliki fıkıh birikimini aktarmaya çalıştığı 
en-Nevô.dir ve'z-ziyô.dô.t'ında sadece 
üç yerde kaynak verilmeksizin Şebtün'un 
Malik'ten rivayeti nakledilir (bk bibl) Emir 
I. Hakem döneminde kadılarca fetvaları 
esas alınan isimler arasında İsa b. Dinar'ın 
yanı sıra ŞebtQn'un da yer aldığına dair 
bir rivayet bulunmakla birlikte (İbn Said 
el-Mağrib!, !, 146) Endülüs'ün fakihi unva
nının Isa b. Dinar için kullanılır olması Şeb
tün'un sonraki nesiller üzerindeki etkisi
nin zayıfladığını gösterir. İbn Abdülberr'in 
imam Malik'in önde gelen fakih öğrenci
leri arasında ŞebtGn'a yer vermemesi de 
oldukça dikkat çekicidir ( el-İnti!,:a', s. 92-
113) Malikiliğin Endülüs'ün resmi mez
hebi ve Endülüslü kimliğinin bir parçası 
haline gelmesini sağlayan siyasal ve sos
yal gelişmelerde en önemli kişinin Yahya 
b. Yahya el-Leysl olduğu düşünüldüğünde 
Şebtün'un Endülüs Maliklliği'ne en büyük 
katkısının Yahya'nın yetişmesindeki rolü 
olduğu söylenebilir (Fierro, Estudios, V, 
114) 

Şebtün'un el-Muvatta' rivayeti dışında 
Semô.'u Ziyô.d adıyla bilinen bir fetva 1 
mesai! derlernesi vardır. Şebtün bu der
lerneyi öğrencilerine okutmuş ve muhte
melen fetvalarında esas almıştır. Yahya 
b. Yahya'nın bu derlerneyi Malik'in meş
hur öğrencilerinden İbnü 'l-Kasım ve Ab
dullah b. Nafi' ile birlikte gözden geçirip 
bazı düzeltmeler yaptığı anlaşılmaktadır 
(Huşenl, Al].bfi.rü'l-fuJ,:ahfi.', s. 366; Kadı 
İyaz , l , 353, 541) Semô.'u Ziyô.d'ın meş
hur alim ve tarihçi Ebü'l-Arab et-Temlml'
ye (ö. 333/945) ait bir nüshasından alışve
riş konularıyla ilgili dokuz sayfalık bir par
ça Miklos Muranyi tarafından Kayrevan'
daki el-Mektebetü'l-atlka'da bulunmuş, 
ancak henüz neşredilmemiştir (İbn Ab
dülber, İl].tilii.fü a!,:vali Malik ve aş/:ıfi.bih, 
s. 95). Kaynaklardaki ifadeler Semô.'u Zi
yô.d'ın Şebtün 'un bizzat Malik'ten nak
lettiği fıkhl görüşlerden oluştuğunu dü
şündürse de (Huşenl, Al].bfi.rü'l-fuJ,:ahfi.', 
s. 95; Kadi iyaz, ı. 349, 353) Ebü'l-Arab et
Tem!mi'ye ait nüshanın günümüze ulaşan 
parçası incelendiğinde Malik'in öğrencileri 
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arasında adı geçen Medine fukahasından 
Osman b. Kinane'den rivayetlerin de yer 
aldığı görülür (İbn Abdülber, İl]tilafü akufi
li Malik ve aşf)abih, s. 95) Kadi İ yaz, Şeb
tfın'un Kitdbü'l-Cô.mi' adında çok bilgi 
ihtiva ettiği söylenen bir kitabı daha oldu
ğunu kaydeder (TertTbü'l-medfirik, I, 353). 
Malik'ten edindiği ilmi tek bir kitapta top
ladığına dair kayıtlar dikkate alındığında 
(Huşen!, Al]biirü 'l-fukaha', s. 95) Şeb

tfın'un bütün ilmi birikimini yansıtan daha 
zengin muhtevalı başka bir eserinin oldu
ğu düşünülebilir. Bazı kaynaklarda Endü
lüs tarihçisi İbn Beşküval'in eserleri ara
sında sayılan A}]bô.ru Ziyô.d Şebtun (Sa
fed!, XIII, 370; Zehebl, TfirTI]u'l-İslam, s. 
259) onun biyografisine dair bir menakıb 
kitabı veya onun rivayetlerini toplayan bir 
eser olabilir. 
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Iii ALi HAKAN ÇAVUŞOGLU 

ŞEBÜSTERI 
(.s~) 

Şeyh Sa'düddin Mahmud 
b. Eminiddin Abdilkerim 

b. Yahya Şebüsteri Tebriz! 
(ö. 720/1320) 

İranlı mutasavvıf ve şair. 
_j 

Tebriz'in yaklaşık 40 km. kuzeybatısın
da bulunan Şebüster'de (Şebister) dünya
ya geldi. 126Tde ( 1851) yaptırılan türbesi
nin mezar taşında 720 yılında ve otuz üç 
yaşında vefat ettiği kaydedildiğine göre 
68Tde ( 1288) doğmuş olmalıdır. Abdülba
ki Gölpınarlı, Gülşen-i Rô.z çevirisinin ön
sözünde Riyô.zü '1- 'ô.rifin'den yanlışlıkla 
otuz yedi yaşında öldüğü bilgisini aktara
rak 683'te (ı 284) doğduğunu belirtmiştir. 
Hayatı hakkında günümüze pek az bilgi 
ulaşması muhtemelen uzleti tercih eden 
kişiliği ve genç yaşta ölümünden kaynak
lanmıştır. Şebüsterl, İlhanlı hükümdarla
rı Sultan Muhammed Hudabende ve Ebu 
Said Sahadır Han zamanında alimierin bu
luştuğu bir şehir olan Tebriz'de eğitim gör
dü, özellikle Bahaeddin Ya'küb-i Tebr!zl'
nin müridi ve öğrencisi oldu. Kendisi Sa'ô.
detnô.me adlı eserinde Emlnüddin-i Teb
rlzl'yi de üstadı ve şeyhi diye kaydetmiş
tir. Kısa ömrüne rağmen Bağdat ve Dı 

maşk gibi şehirlerle Yemen, Hicaz, Mısır, 
Endülüs ve Kafkasya gibi İslam ülkelerini 
dolaştı. Kirman'da bir müddet ikamet ede
rek burada evlendi; aralarından birçok ilim 

sahibi kişinin yetiştiği çocukları ve torun
ları "Hacegan" diye tanındı. Bazı kaynak
larda vefat tarihi 718 ve 719 (1319) şek
linde de verilen Şebüsterl'nin kabri, Şe
büster'de Gülşen adıyla bilinen bir bahçe
nin içerisindeki türbede hacası Şeyh Saha
eddin Ya'küb-i Tebr!zl'nin yanı başındadır. 
İstanbul'a giderek Yavuz Sultan Selim'e 
Farsça Şem' u Pervô.ne mesnevisini su
nan ve Kanuni Sultan Süleyman'a methi
ye yazan Abdullah Şebüster! onun torun
larındandır. 

Eserlerinde çoğunlukla tasavvuf, kelam 
ve felsefe konuları üzerinde duran Şebüs
terl'nin Doğu'daki tasawufi şiirin öncüleri 
olan Ebu Sald-i Ebü'l-Hayr, Ferldüddin At
tar ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin aşk 
ve vecd yolu üzerinde olduğu görülmek
tedir. Gölpınarlı, onun Gülşen-i Rô.z'ında

ki birçok beyti Mevlana'nın Me§nevi'sin
deki beyitleriyle uyumlu bulmaktadır. La
hld'nin şerhinde de Me§nevi'den alıntı
lar mevcuttur. Ancak Şebüsterl genel ola
rak Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin etkisinde
dir. Bununla birlikte ifadeleri İbnü'l-Ara
bl'nin ifadelerinden daha açık ve daha ve
cizdir. Şebüsterl'yi bazıları İmamiyye (İsna
aşeriyye) mezhebinden gösterse de kendi
si Sa'ô.detnô.me'de Sünni-Eş'arl olduğu

nu belirtmektedir. 

Kübrevlliğin Nuriyye kolunun p'ı'ri Nured
din Abdurrahman İsferayinl'nin halifesi 
Eminüddin Abdüsselam Hund'nin müridi 
olan Şebüster!, Kübrevl şeyhliği yapma
makla birlikte halka yönelik sohbet ve va
azlarda bulunmuştur. Sa'ô.detnô.me'de ve 
Gülşen-i Rô.z'da melamet neşvesine sa
hip, şöhreti sevmeyen bir kimse olduğu
nu söylemiş , Kübrevi-Rükniyye'den çağ
ctaşı Alaüddevle-i Simnanl'nin aksine dev
rindeki idarecilerle ilişki kurmaktan kaçın
mış, Moğol istilasının hüküm sürdüğü bir 
zamanda ehliyetsiz kişilerin şeyh olmasın
dan yakinarak döneminde tasavvufi haya
tı tenkit etmiş ve uzleti seçmiştir. 

Şebüsterl, İbnü'l-Arabl ile Feridüddin At
tar-Mevlana geleneklerini eserlerinde mez
ceden, Fahreddln-i lraki istisna tutulursa 
İbnü'l-Arabi düşünce ve terminolojisini Fars
ça şiire dahil eden en önemli muhakkik su
filerdendir. Sa'ô.detnô.me'de gençliğinde 
İbnü'l-Arab!'nin el-FütUJ:ıô.tü '1-Mekkiy
ye'sini ve Fuşuşü'l-J:ıikem'ini okuduğu
nu, ancak bu okumalardan gönlünün sü
kunete ermediğini, konu hakkında karşı
laştığı müşkilleri şeyhi Eminüddin'e sor
duktan sonra kalp aynasına çirkin bir zen
ci suretinde yansıyan İbnü'l-Arabi metinle-


