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ÖNSÖZ 

 

“Sadece Varlık vardır.” (Leyse İlle’l-Eys) 

“Sadece Allah” (Allahu Fakat) 

“O,O,O” (Huve Huve Huve)  

İbn Seb'in 

 

İslam felsefesi ile ilgili ilk derslerimizde, genellikle “Büddü’l-Ârif” eseriyle 

karşımıza çıkan İbn Seb'in, çoğu zaman bizim için bu bilgilerle sınırlı kalıyordu. 

Ancak zihnimizde bu eserin içeriğiyle ilgili hep bir merak da vardı. Belki bu 

meraktan olsa gerek böyle bir yola girmeyi tercih ettim. O zaman zihnimde 

şekillenen İbn Seb'in ile şimdiki İbn Seb'in’in çok farklı olduğunu söyleyebilirim.  

Vahdet-i mutlaka görüşünün koyu ve esaslı bir savunucusu olan İbn Seb'in’in 

hayatını, eserlerini ve felsefi görüşlerini bu çalışmaya sığdırmak gerçekten zor bir 

mesele olarak karşıma çıktı. Ancak kendisinden önceki yoğun düşünsel renkliliği 

ustaca sentezleyen ve bunu maharetle düşüncesine yansıtan İbn Seb'in’in fikirlerini, 

felsefe dünyasına tanıtmak ve kazandırmak, benim için ayrı bir mutluluk kaynağı 

olmuştur. Nitekim İbn Seb'in, Endülüs’te felsefenin İbn Rüşd’le bittiğini iddia 

edenlerin karşısına, içinde bulunduğu fikri zenginliği kuşatan, doğudaki felsefe 

hareketlerinden haberdar olan, bunları, şehir şehir gezerek kazandığı tecrübelerle 

birleştiren şahsiyetlerden birisi olarak ortaya çıkmıştır. Bu fikri birikimiyle, coğrafi 

anlamda Doğu ve Batı arasında bir yerde bulunan Sicilya’yı bile beslemiştir.  

İbn Seb'in’in fikir dünyasıyla ilgili bu çalışmamda ele aldığım her bölümün, 

sonraki araştırmacılara çalışma sahası oluşturmasını ve bu konuda onlara bir ufuk 

açmasını umuyorum. Bu açıdan çalışmamın, düşünce hayatımıza bir katkı sağlaması 

beni mutlu edecektir. 

Bu zor ve zahmetli yolda, ilmi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen 

herkese sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Her şeyden önce Lisans ve Yüksek 

Lisans tezlerimin danışmanlığını yapan ve Doktora tezimde de bu fedakârlıktan 

kaçınmayan saygıdeğer hocam Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ’a, çalışmamı ortaya 

koyarken değerli fikirlerinden faydalandığım saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Mehmet 

BAYRAKDAR, Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Gürbüz 

DENİZ’e, çalışmam hakkındaki değerli fikirleri ve eleştirileriyle düşüncelerime 
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katkıda bulunan saygıdeğer hocalarım Yrd. Doç. Dr. İbrahim MARAŞ ve Doç. Dr. 

M. Selim SARUHAN’a, Endülüs siyasi ve kültür tarihi konusundaki kaynak 

eserlerde yardımlarını unutamayacağım Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR’e hürmet ve 

teşekkürü bir borç biliyorum. 

Özellikle zorluklar karşısında yıldığım zamanlarda, bu çalışmanın 

tamamlanması konusunda beni sürekli destekleyen, kendisi de bir İslam felsefesi 

tutkunu olan sevgili eşim Ömer BOZKURT’un göstermiş olduğu fedakârlık, sabır ve 

hoşgörüyü kelimelere sığdıramıyorum.   

 

Birgül BOZKURT (GÜLMEZ)   

Ankara - 2008   
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KISALTMALAR 

 

AÜİF                                    Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

AÜSBE                                Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

DİB                                      Diyanet İşleri Başkanlığı 

MEB                                     Milli Eğitim Bakanlığı 

MÜSBE                                Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

MÜİF                                   Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

İ.A.                                       İslam Ansiklopedisi   

İAD                                      İslami Araştırmalar Dergisi 

İİFV                                      İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı 

İÜEF                                     İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

TDV                                     Türkiye Diyanet Vakfı 

TTK                                      Türk Tarih Kurumu 
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GİRİŞ 

A. Tezin Sınırları 

“İbn Seb'in’in Hayatı, Eserleri ve Felsefi Görüşleri” adlı çalışmamız, genel 

olarak iki ana başlık etrafında şekillenmektedir. Bu başlıklardan birincisi İbn 

Seb'in’in hayatı ve eserlerini, ikincisi ise felsefi görüşlerini içermektedir. İbn 

Seb'in’in hayatı ile ilgili olarak mümkün olduğunca ayrıntılara girmeye çalıştık. Bu 

husus, İbn Seb'in’in hayatıyla ilgili elimizde yeteri kadar çalışmanın olmaması ve bu 

konudaki ciddi eksiklikten kaynaklanmaktadır. Eserleri ile ilgili olarak ise ona ait 

olan ve ona aidiyeti kesin olmayan ancak ona nispet edilen eserleri de verdik. İbn 

Seb'in’in tüm eserleri elimizde mevcut olmasa da en önemli eserlerine sahip 

olduğumuzu söyleyebiliriz. Dolayısıyla onun felsefi görüşlerini belirleyebilecek 

kadar ana kaynaklar elimizde mevcuttur. Çalışmamızın ikinci başlığını oluşturan 

“İbn Seb'in’in Felsefi Görüşleri”ni bu eserler etrafında ortaya koymaya gayret ettik. 

Bu arada İbn Seb'in’in felsefesi üzerinde çalışma yapmış az sayıda Batılı 

araştırmacıların makalelerinden yararlandık. Bu konuda yapılmış olan iki önemli tezi 

de inceledik. Bu tezlerin daha çok İbn Seb'in’in tasavvufi yönü ile ilgili olması bize 

yeterli ölçüde olmasa da önemli oranda yarar sağladı.  

Elimizdeki bu kaynaklardan yararlanarak İbn Seb'in’in tüm felsefesini bir 

teze sığdırmak bizce çeşitli açılardan güç gözükmektedir. Türkiye’de bu alanda 

yaptığımız araştırmalar ölçüsünde, tezimizin bir ilk olması, bu güçlüğü daha da 

artırmıştır. Ancak konuyla ilgili olarak hemen hemen bütün kaynakları tarayıp 

mümkün olduğunca İbn Seb'in’in felsefesini ortaya koymaya çalıştık. Ancak biz yine 

de bu çalışmamızı onun felsefesi olarak değil de felsefi görüşleri olarak adlandırmayı 

uygun gördük. Bu alanda yapılacak araştırmalar için ilk adımı atmış bulunuyoruz. 

Dolayısıyla yapılacak başka çalışmalarla birlikte bu konunun daha ayrıntılı bir 

biçimde ortaya konması mümkün olacaktır kanaatindeyiz. 

İbn Seb'in’in felsefesi, Hermes’ten İbn Arabi’ye kadar bir çok kaynağa 

dayanmaktadır. Onun felsefesini sunarken birçok karşılaştırma yapmak gerekir. 

Çalışmamızda bu hususa dikkat çektik. Ancak her biri, bir araştırma konusu 

olabilecek bu noktaları ayrıntılı olarak sunmak bu tezin sınırlarını aşacaktır. Bu 

konulara atıflarda bulunmayı yeterli bulduk. Ayrıca İbn Seb'in’in felsefesinin her bir 

bölümü ciddi anlamda ayrıntılara sahiptir. Bunların da özel olarak incelenmesi 
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gerekmektedir. Dolayısıyla çalışma alanımızın geniş olması, tezimizin, İbn Seb'in’in 

hayatı, eserleri ve felsefi konulardaki ana görüşlerini daha çok betimsel olarak ortaya 

koymaya yönelik olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.    

 

B. Takip Edilen Yöntem 

Bu çalışmamıza başlarken ilk önce kaynak taraması yaptık. Bu kaynak 

taraması konuyla ilgili Türkiye ve batıda yapılmış araştırmaların, çok az sayıda 

olduğunu gösterdi. Bu durum, hakkında araştırma yaptığımız kişinin kendi eserlerine 

yönelmemizi doğurdu. Bu kaynakları tarayıp konumuzla ilgili noktaları Türkçe’ye 

çevirdik. Bunlar üzerinde hocalarımızla görüşmeler yaptık. İbn Seb'in’e ait 

ulaştığımız görüşleri diğer filozofların görüşleriyle karşılaştırdık. Bu arada az 

miktarda da olsa bu konuyla ilgili olarak yazılmış makaleleri gözden geçirdik. 

Zihnimizde netleşen noktaları diğer filozoflarla karşılaştırarak kompoze ettik. Daha 

sonra farklı felsefi yaklaşımlarla, konuyu tekrar ele aldık ve kendi yorumlarımızı da 

mümkün olduğunca çalışmamıza yansıttık. İbn Seb'in’in hayatı ile ilgili olarak klasik 

biyografi çalışması yaptık. Fakat hakkında farklı ve neredeyse zıt olarak ifade edilen 

görüşlerde yorumlarımızı kullandık.   

 

C. Tezin Amacı 

Bu çalışmamızdaki amaç, İbn Seb'in’in hayatını, eserlerini ve felsefi 

görüşlerini ortaya koymaktır. Bu konuyu seçmemizin birçok sebebi vardır. Bunlar 

bizim amacımızı oluşturan diğer sebeplerdir. Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz:  

1. İbn Seb'in’i, Endülüs’teki felsefi hareketin (bizce felsefi tasavvuf) son 

temsilcisi olarak görmemiz. 

2. İbn Seb'in hakkında sadece Türkiye’de değil tüm dünyada az bir 

çalışmanın yapılmış olması. Nitekim onun hayatı, eserleri ve felsefi görüşleri 

hakkında ciddi bir Türkçe çalışma bulamamaktayız.  

3. İbn Rüşd’den sonra Endülüs’te felsefenin bitmiş olduğu şeklindeki yanlış 

bir kanaatin, bazılarınca ifade edilmiş olması. 

4. İbn Seb'in ile ilgili olarak yapılmış olan az bir çalışma birikiminde onun 

hakkında birbirinden farklı, hatta birbirine tamamen zıt bazı yargıları görmemiz. 



 ix 

5. İbn Seb'in’in eserlerinin büyük çoğunluğunun elimizde mevcut olması ve 

dolayısıyla birinci el kaynak sorununun olmaması. 

Bütün bu sebepler, bu araştırma konusunu seçmemizde etkili olmuştur. Şimdi 

bu çalışmamıza geçmeden önce, İbn Seb'in’in, nasıl bir tarihsel ortamda dünyaya 

geldiğini ve yetiştiğini ortaya koymak istiyoruz. Onun Endülüs’te doğduğunu ve 

eğitimini orada aldığını biliyoruz. Bu nedenle, Endülüs siyasi ve kültürel tarihi 

hakkında birkaç söz söylemek uygun olsa gerektir. Ancak, bu uzun dönemi tüm 

ayrıntılarıyla burada sunmak mümkün olmasa da özet mahiyette bir giriş sunmanın 

yeterli olacağını düşünüyoruz. 

 

D. İbn Seb'in Öncesi Tarihsel ve Kültürel Arka Plan  

İbn Seb'in Endülüs tarihinin önemli ve son sayılabilecek şahsiyetlerinden 

biridir. Onun fikir dünyasında bu medeniyetin elbette etkileri olmuştur. Her şeyden 

önce Endülüs medeniyetinin çok farklı unsurları barındırdığını söyleyebiliriz. 

Endülüs’ün bu durumu, birçok istilaya maruz kalmış olması ve sürekli el 

değiştirmesinden kaynaklanır. Bir geçiş noktası olan İspanya medeniyetinde 

Müslümanların da ciddi bir katkısı olmuştur.  

Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce, İspanya denince, coğrafi olarak 

Preneler’e kadar İberik yarımadasının tamamı kastediliyordu. Bu ülke tarih boyunca 

birçok kavmin ve farklı kültürlerin karşılaşma ya da kaynaşma alanı olmuştur. 

Milattan önce X. yüzyılda Fenikeliler, ardından Grekler, daha sonra da Romalıların 

istilasına uğradı. Yerli halk arasında Hıristiyanlık ve Latincenin yayılması Roma 

hâkimiyeti döneminde gerçekleşti. Milattan sonra IV. yüzyılın sonlarında Roma 

imparatorluğunun otoritesinin zayıflamasına bağlı olarak İspanya Sueviler, 

Vandallar, Alanlar ve Vizigotlar gibi barbar Germen kavimlerinin hücumlarına 

maruz kaldı. Bunlardan sadece Vizigotlar milattan sonra 468 yılında ülkenin büyük 

bir bölümünü istila ederek Toledo şehri merkez olmak üzere egemenliklerini ilan 

ettiler. 

Öte yandan o sırada İslâm dünyasında ciddi fetihler gerçekleşiyordu. Miladi 

634 yılında Hz. Ebubekir döneminde, doğuda Sasani devletine son verilip İran ve 

Hindistan aşılarak Çin içlerine uzanıldı. Diğer taraftan Batı Anadolu üzerinden 

İstanbul hedef alındı. Ardından Kuzey Afrika’ya doğru seferler düzenlendi. 642’de 
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Mısır, 642–675 yılları arasında Libya, Tunus ve Cezayir, 695–710 yılları arasında da 

Fas ve Moritanya’nın dolayısıyla Bizans hâkimiyetindeki Kuzey Afrika’nın tamamı 

fethedilerek Atlas Okyanusuna dayanıldı. İslâm dünyasının sınırlarının bu noktadan 

sonra hangi yöne doğru ilerleyeceği konusundaki kararsızlığı, dönemin Kuzey Afrika 

Valisi Musa b. Nusayr ve kurmayları aştı. Onlar fetih hattını Afrika’nın kuzeyi olan 

İspanya’ya çevirdiler. 

O dönemde İspanya ciddi iç problemlerle uğraşmaktaydı. Toplumda 

ekonomik dengesizlik, tabakalar arasındaki uçurum, taht kavgaları, baskılar, sosyal 

yapının bozulması bu topraklarda bulunanların dışarıdan bir yardım eline ihtiyaç 

duymalarına neden olmuştu. Bunun üzerine İspanya’da taht üzerinde hak iddia eden 

Kral Witiza’nın oğulları duruma müdahale etmesi için Musa bin Nusayr’ı İspanya’ya 

girmeye davet ettiler. 

Tarık b. Ziyad komutasındaki ordu ilk zaferini 711 yılında kazandı ve 

Kurtuba, İlbire ve Tuleytula’yı ele geçirdi. Ardından Musa b. Nusayr, Karmuna, 

İşbiliye ve Maride’yi fethetti. İspanya’nın büyük bölümü 713 yılında tamamen 

fethedildi. Musa’nın Şam’a dönmesi üzerine oğlu Abdülaziz bu bölgenin idaresini 

devraldı ve “Valiler Dönemi” başlamış oldu. Bu dönem 756 yılında bağımsız 

Endülüs Emevi Devleti’nin kurulmasına kadar devam etti. 

756 yılında kurulan Endülüs Emevi Devleti’nin ilk hükümdarı Abdurrahman 

b. Muaviye’dir. Onaltı halifenin yönettiği Endülüs Emevi Devleti, III. Hişam’ın 

ülkeyi terk etmesiyle 1031 yılında sona erdi. Bu tarihten itibaren Endülüs’te her 

vilayet ve kazada toplam 20 civarında müstakil hükümdarlıklar ortaya çıktı. 

Kurtuba’da Cevheriler adında bir grup, devlet kurmuşsa da 1068’de 

İşbiliye’de hüküm süren Beni Abbad hanedanı tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bu 

hanedanlığın ilk hükümdarı Abbad el-Mu’tezid’dir. Abbadiler 1023 yılında kurulup 

1091’de Murabıtlar tarafından yıkılmıştır. 

Abbadiler’in ikinci ve son hanedanı el-Mu’temid, VI. Alfons’un baskılarına 

dayanamayıp Kuzey Afrika’da devlet kurmuş olan Murabıtların hükümdarı Yusuf b. 

Taşfin’den yardım istemiştir. Bunun üzerine Yusuf b. Taşfin, 1086 yılında VI. 

Alfons’la yaptığı savaşı kazanmış ve böylece Endülüs’te Murabıtlar dönemi 

başlamıştır. 
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Murabıtlar her ne kadar Hıristiyanlara karşı bir savaş kazandıysa da 

Endülüs’te fazla tutunamadılar ve onların zayıflamalarından sonra yine bir Kuzey 

Afrika devleti olan Muvahhidler bu bölgede hüküm sürmeye başladı. Murabıtlar 

1091 yılında kurulup 1147 yılında yerlerini Muvahhidler’e bıraktılar. 

Muvahhidler dönemi bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Zira İbn Seb'in bu 

dönemde dünyaya gelmiş ve eğitimini bu dönemde almıştır. Öte yandan bu dönem 

birçok Endülüs filozofunun yetiştiği ve yer bulduğu bir dönemdir. Bu hanedanlığın 

kurucusu, Kuzey Afrikalı bir Berberi olan Muhammed b. Tumert’tir (1078–1130). 

Bu kişi aslında bir dini hareketin önderiydi. Bu hareketin eksenini Allah’ın birliğine 

sarılmak sloganı oluşturuyordu. Bu nedenle kendilerine “Muvahhidun” denilmiştir. 

Tumert ayrıca kendisini Mehdi olarak da ilan etmiştir. Tumert’in ölümünden sonra 

yerine Abdu’l-Mü’min b. Ali geçmiştir. 

Abdu’l-Mü’min, Fas’ın Sebte, Tanca ve ardından Merakeş şehirlerini 

fethederek murabıtlar hanedanlığını ortadan kaldırdı. Daha sonra İspanya’ya geçmiş 

ve beş yıl içerisinde Müslümanların idaresindeki İspanya topraklarını ele geçirmiştir. 

Ancak daha sonraları Hıristiyan baskıları giderek artmış, ardından gelen yöneticiler 

bu baskılara dayanamamıştır. Zayıflayan Muvahhidler 1248 yılında tamamen ortadan 

kalkmıştır. Endülüs’te geriye Muvahhidler döneminde 1232 yılında saltanatlığını ilan 

etmiş olan Beni Ahmer devleti kalmıştır. 

Beni Ahmer devleti, Nasriler, Ahmeriler veya Gırnata (Granada) Devleti 

olarak da bilinir. Kuruluşu 1228 yılına kadar uzanır. Bu devlet Kastilya Hıristiyan 

devletleriyle iyi ilişkiler kurarak bir süre daha etkisiz de olsa varlığını sürdürdü. 

Daha çok güzel sanatlar alanında eserler ortaya koydular. Bu devletin sonunu Aragon 

Kralı II. Ferdinand ile Kastil Kraliçesi İzabelle’nin 1469 yılında evlenmesi ve ülkeyi 

tek bir krallık altında toplamaları hazırladı. Gırnata’nın iki ay kuşatılması sonucunda 

son Gırnata Emiri Ebu Abdullah 1492’de şehrin anahtarlarını kral ve kraliçeye teslim 

etti. 

Bu dönemden sonra Müslümanlar adeta Hıristiyan olmaya mecbur 

bırakıldılar. 1556 yılında II. Philippe ülkede bulunan Müslümanların dillerini, 

dinlerini ve yaşayışlarını terk etmeleri konusunda bir kanun da çıkartmıştır. 
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Endülüs’teki Müslümanlar Gırnata’nın 1492 yılında yıkılmasından sonra varlıklarını 

1610 yılına kadar sürdürmüşlerdir.1 

Endülüs Emevi Devleti veya İspanya’da kurulmuş olan İslâm ülkelerinin ilim 

ve kültür alanında ciddi faaliyetleri olmuştur. Burada bunların hepsini sunmak imkan 

dâhilinde değildir. Ancak kısaca İspanya’da ilim alanında kimlerin yetiştiğine dikkat 

çekmenin tezimizin ana konusuna bir hazırlık olması açısından önemli olduğuna 

inanıyoruz. 

Endülüs’te temel İslâm bilimlerinden astronomi ve matematiğe kadar çok 

geniş bir yelpazede birçok âlim ve düşünür yetişmiştir. Burada bu düşünürlerin en 

önemlilerini vermek istiyoruz.  Tefsir ve Kıraat alanında Mekkî b. Ebi Talip (ö.1045) 

ve Muhammed b. Ahmet el-Kurtubî (ö.1273), Hadis alanında Baki b. Mahled 

(ö.889), Kasım b. Esbağ (ö.952), İbnu’l-Kutiyye (ö.977) ve İbn Abdi’l-Berr (ö.1070) 

gibi âlimler yetişmiştir. Fıkıh alanında, İsa b. Dinar (ö. 827), İbn Habib (ö.852) ve el-

Utbi (ö.868) gibi şahsiyetlerin yanı sıra İbn Rüşd ve dedesi de Endülüs’te yetişmiş 

önemli fakihlerden kabul edilir. İbn Rüşd’ün tam adı, Ebu’l-Velid Muhammed b. 

Ahmed b. Muhammed el-Kurtubî’dir. Kendisi hem kadı hem de filozoftur. Dedesinin 

tam adı ise Ebu’l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Ahmed el-Kurtubî el-Endülüsî’dir. 

Her ikisi de dedeleri olan İbn Rüşd’e nispetle bu ismi almıştır. Bu ikisinin bir 

birinden ayırt edilmesi için İbn Rüşd’ün dedesine, “İbn Rüşd el-Ced (el-Ekber, el-

Fakih)”; kendisine de “İbn Rüşd el-Hafid” lakabı verilmiştir. Endülüs’te yetişen 

önemli bir fakih de aynı zamanda Zahirîliğin en büyük temsilcisi olan İbn Hazm’dır. 

Kelam alanında ise Abdilâ’la b. Vehb (ö.874), Abdullah b. Meserre (ö. 899) ve 

İbnu’s-Semine (ö.927) önemli âlimlerdendir.2 

Endülüs’te en dikkat çeken âlimler daha çok tasavvuf ve felsefe alanında 

yetişmiştir. Hatta bu âlimler büyük oranda hem tasavvuf hem de felsefe alanının 

içerisinde zikredilmiştir. Çünkü onları kimileri mutasavvıf kimileri de filozof olarak 

                                                
1 Endülüs siyasi tarihi hakkında vermiş olduğumuz bu özet bilgiler için bkz. Mehmet Özdemir, 
Endülüs Müslümanları I (Siyasi Tarih), TDV yay., Ankara, 1994, s. 1-2, 7-8, 15, 18-25, 170-174.; 
Nuri Ünlü, İslâm Tarihi (Başlangıçtan Osmanlılara Kadar), MÜİF yay., İst. 1992, c. I., s. 303-340.; 
Bekir Karlığa, İslâm Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, Litera yay., İst., 2004, s.133-145, 147-
148. Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi, çev. Salih Tuğ, Boğaziçi yay., İst., 1980, c. III., s. 
775-781, 850-880; Hakkı Dursun Yıldız, (İlmi Müşavir ve Redaktör), Doğuştan Günümüze Büyük 
İslâm Tarihi, Çağ yay., İst., 1987, c. IV., s. 30-51, 195-240.  
2 Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları İlim ve Kültür Tarihi, TDV yay., Ankara, 1997, s.19- 44. 
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nitelendirmiştir. İbn Seb'in de bazı eserlerde sûfi bazı eserlerde de filozof olarak 

geçmektedir. Ancak burada bu isimleri her alan için ayrı ayrı belirtmek istiyoruz.  

Endülüs’te Tasavvuf alanında en önce zikredilmesi gereken kişi İbn 

Meserre’dir (ö.931). Onun bu alanda Zünnun el-Mısri ve Ebu Said el-Eskaf’tan 

etkilendiği söylenebilir. İbn Meserre Endülüs’te kendinden sonraki sûfiler üzerinde 

derin izler bırakmıştır. Örneğin er-Ruayni, İbnu’l-Ârif ve İşbiliyyeli İbn Beracan (İbn 

Berracan olarak da okunur) gibi sûfilerde bu izlere rastlamak mümkündür. İbn 

Beracan da önemli mutasavvıflardandır. Gazali’nin etkisinde kalmış ve bâtınî 

te’vilere yer verdiği bir Kur’an tefsiri de yazmıştır. Genelde İşraki bir çizgi takip 

etmiştir. Onun vefatından sonra İşbiliye’de İbn Kasi isimli bir başka sûfi de dikkat 

çekmiştir. İbn Kasi’ye bağlı olan kişilere o dönemde ilk defa müridun denilmiştir. O, 

daha sonra kendisini mehdi ilan etmiş ve Murabıtlar’a karşı başkaldırmıştır. Maalesef 

amaçları için Hıristiyanlarla birlik olmuş, bu durum müridleri arasında hoş 

karşılanmamış ve 1151 yılında müridleri tarafından öldürülmüştür.3 

Endülüs’te tasavvuf denince akla ilk gelen ve İslâm dünyasına bu konuda 

damgasını vuran önemli bir şahsiyet vardır ki bu İbn Arabî’dir. İbn Arabi’nin (1165-

1240) tasavvuf alanındaki en önemli eserleri “Futuhatu’l-Mekkiyye”, “Fusûsu’l-

Hikem”, “Risâletu’l-Kuds”, “el-Bulga fi’l-Hikme”, “Risâletu’l-Yakin”, “Kitabu’l-

Ma’rife” ve “Meşâhidu’l-Esrar”dır. İbn Arabî’nin tasavvufa yaptığı en önemli katkı 

Vahdet-i Vücut nazariyesidir. Hallac-ı Mansur ve Beyazid-i Bistamî’de de benzeri 

bir anlayış olsa da söz konusu nazariyenin gerçek kurucusu İbn Arabî’dir. Bu 

nazariyeye göre Allah’tan başka hiç bir varlıktan söz etmek mümkün değildir. 

Kâinattaki her nesne birer varlık değil Allah’ın varlığının sonsuz biçimlerde 

tecellisidir. Onun için Müslümanların tevhidi ancak Allah’tan başka bütün sebep ve 

araçları reddetmekle gerçekleşebilir. İbn Arabî’ye göre Hakikatin keşfi kişinin 

kendini keşfinden geçer. Bilgisizliğini bilen bir kez cahildir, bilmeyen ise iki kez 

cahildir. Külli meselelerde doğru bilgi ancak keşif ve müşahede yoluyla öğrenilebilir. 

Aşk bütün ibadetlerin temelidir. Kulluk etmek tapılan varlığı sevmek demektir. Aşk 

aynı zamanda ilahi varlığın kendisidir. İbadet insana en yüksek ve en derin aşkla 

varlıkta birliği yaşatır.4 

                                                
3 Özdemir, Age,s.47-48. 
4 İ. Agah Çubukçu, İslâm Düşünürleri, AÜİF yay., Ankara, 1977, s.66-75.  
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İbn Arabi’nin yanı sıra mutasavvıflar arasında zikredilen diğer iki önemli 

isimden biri tezimizin konusunu teşkil eden İbn Seb'in’dir (1217-1270). Diğeri ise 

İbn Abbad er-Rundî’dir (ö.1389). 

Endülüs’te felsefe alanında da ciddi şahsiyetler yetişmiştir. Fakat Endülüs’ün 

Kelama olumsuz bakışı felsefeye yönelik de olmuştur. Bu nedenle doğudaki felsefi 

gelişmeler buraya biraz geç ulaşmıştır. İlk kez II. Abdurrahman (792-852) 

döneminde bazı felsefi görüşler ve eserler Endülüs’e geçme imkanı bulmuştur. Bu 

halife aynı zamanda felsefeye ilgi duyan biriydi. Bununla beraber ülkede felsefe 

alanındaki asıl ciddi gelişme X. yüzyılda İbn Meserre ile başlamıştır. Onun felsefi 

yolu daha çok Empedokles ile Yeni-Eflatuncu felsefenin bir karışımı niteliğinde olup 

Vahdet-i Vücut nazariyesine yakın bir mahiyet arz ediyordu. İbn Meserre’den sonra 

ismi zikredilmeye değer biri de İbn Cabirol’dur. O, Yeni-Eflatuncu bir çizgideydi. 

Öte yandan filozof ve tabip olan el-Kirmani, İhvanı Safa’nın risalelerini Sarakusta’da 

açıkça yaymıştır. Bu risaleler aracılığıyla Endülüs’te Yeni-Eflatunculuk da 

yaygınlaşmaktaydı. İbnu’s-Seyyid el-Batalyevsi (ö.1127) de felsefeyi sade bir dille 

“Kitabu’l-Hadâik” adlı eserinde anlatıyordu. Bu eser bize o dönemin felsefi bilgisi 

hakkında ciddi bir malumat vermektedir. Bu esere bakılınca doğudaki felsefi 

gelişmelerden ve Yunan felsefesinden haberdar oldukları görülmektedir.5 

Endülüste’ki bu felsefi birikim XII. ve XIII. yüzyıllarda İbn Bacce, İbn 

Tufeyl ve İbn Rüşd gibi üç büyük filozofun yetişmesini sağlamıştır. İbn Bacce 

(ö.1138), saf Aristoculuk’tan ziyade daha çok Fârâbî’nin yolunu izlemiştir. 

“Tedbiru’l-Mütevahhid” ve “Risâletu’l-Veda” önemli eserleridir. İbn Tufeyl 

(ö.1185) ise İbn Bacce’nin öğrencisidir. “Hayy b. Yakzan” adlı eserinde Hikmetu’l-

İşrak adını verdiği bir felsefe ortaya koymuştur. Buna göre gerek Allah’ın ve gerekse 

varlıkların gerçek bilgisine ruh veya nefs temizliğiyle ulaşılır. Bunu başarmak için 

dini bir öğretiyi rehber edinmek şart değildir, tabiatı rehber edinmek yeterlidir.6 

Endülüs’te felsefenin zirvesinde yer alan kişi şüphesiz İbn Rüşd’dür (ö.1198). 

Gerçek bir Aristocu olan İbn Rüşd aynı zamanda Meşşaî ekolünün önde gelen 

temsilcilerindendir. Onun felsefesini burada özetlemek mümkün olmasa da şu 

kadarını söyleyebiliriz ki o, Fârâbî, İbn Sina ve özellikle de Gazali’yi eleştirmiş, 

felsefe ile dini uzlaştırmaya çalışmış, bunun için dini nassları tevil yoluna gitmiştir. 
                                                
5 Özdemir, Endülüs Müslümanları İlim ve Kültür Tarihi, s.53-56. 
6 H. Ziya Ülken, İslâm Felsefesi (Kaynakları ve Etkileri), Ülken yay., İst., 1998, s.134 -139, 192-194. 
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O, ihtira, inayet ve hareket delillerini kullanarak Allah’ın varlığını akıl yoluyla 

ispatlamaya çalışmıştır. İbn Rüşd’ün öğrencisi Musa b. Meymun (ö.1204) da 

hatırlanması gereken Endülüslü bir Yahudi filozoftur. “Dilaletu’l-Hairin” eserinde 

felsefe ile Yahudi inançlarını uzlaştırmaya çalışmıştır.7   

Endülüs’te Mantık alanında çalışmalar yapmış olan bilginler de vardır. İbn 

Hazm ve Yusuf b. Muhammed b. Tumlus (ö.1223) bunlardan önemli olanlarıdır. 

Tarih alanında da bir çok kişinin yetiştiği Endülüs’te dikkate değer tarihçilerden 

bazıları şunlardır: İbn Kutiyye, İbn Habib, İbnu’l-Abbar, İbn Hayyan ve İbnu’l-Hatib 

(ö.1375). Öte yandan tarihçi ve aynı zamanda sosyolog olan İbn Haldun (1332-1406) 

unutulmaması gereken önemli bir şahsiyettir. O da Endülüs kültürünün yetiştirdiği 

biridir. İspanya topraklarında doğmasa da Endülüs’te kurulan devletlerin Kuzey 

Afrika’yı da içlerine aldıkları düşünülünce onun Endülüslü olduğunu söylemek 

yanlış olmasa gerektir.8 

 Endülüs siyasi ve kültürel tarihini burada ayrıntılarıyla sunmak amacımız 

dışında olsa da İbn Seb'in’in felsefesini, bakış açısını ve fikir dünyasını ortaya 

koymak açısından buradaki özet bilgilerin gerekliliğini uygun gördük. Zira hiçbir 

şahsiyet yaşadığı coğrafyadan, kültür ve birikimden ayrı düşünülemez. İbn Seb'in’in 

Müslümanların Endülüs’teki hâkimiyetinin son dönemlerinde yetiştiğini göz önüne 

aldığımızda kendisinden önceki birikimin onun fikir dünyasını ortaya koymada ne 

derece önemli olduğu görülmüş olur.    

İbn Seb'in Muvahhidler döneminde yaşamıştır. Muvahhidler dönemi birçok 

açıdan diğer Müslüman Endülüs devletlerinden farklılık arz eder. Muvahhidler, 

kendilerinden önceki Murabıtlar gibi değillerdir. Murabıtlar döneminde fikri hayat 

fukahanın müdahalesi nedeniyle sönük kalmıştı. Ancak Muvahhidler ise akidevi 

konularda tevile yatkın, fıkhi meselelerde ise taklide karşı olduklarından fikri hayata 

ister istemez bir canlılık katmışlardır. Endülüs’te İbn Tufeyl ve İbn Rüşd gibi büyük 

filozoflar bu dönemde yetişmiştir. Hükümdar Ebu Yakup Yusuf, İbn Tufeyl’i 

meclisinde bulundurmayı ihmal etmemiştir. Yine İbn Tufeyl’in vasıtasıyla İbn 

Rüşd’ü de sarayına almıştır. Ebu Yakup kendisi de felsefeyle ilgilenen biriydi. 

Aristo’nun tercümelerini okumuş fakat iyi anlayamamıştı. Bu tercümelerin daha 

anlaşılır halde yapılmasını istemiş, bunun üzerine İbn Rüşd Aristo’nun bazı eserleri 
                                                
7 Ülken, Age, s. 140-152, 164-169. 
8 Özdemir, Endülüs Müslümanları İlim ve Kültür Tarihi, s.61-63. 
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üzerinde çalışmalar yapmıştır.9 Bütün bunlardan elbette İbn Seb'in de nasibini 

almıştır. Onun eserlerine baktığımızda yukarıda zikrettiğimiz filozofların 

eserlerinden ve görüşlerinden haberdar olduğunu görmekteyiz. Aristo, Eflatun gibi 

yunan filozofları hakkında bilgi sahibi olduğu gibi, doğudaki Fârâbî, İbn Sina ve 

Gazali gibi filozofların görüşlerini de biliyordu. İhvan-ı Safa “Risaleler”ini 

okuduğunu kesin olarak söyleyebildiğimiz İbn Seb'in, Endülüs’teki İbn Meserre, İbn 

Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd gibi filozoflar ve İbn Arabî gibi mutasavvıfların da 

fikirlerine hâkimdi. Öte yandan Hallac gibi vahdet fikirini benimseyen şahsiyetler 

hakkında da olumlu kanaatlere sahipti. İbn Seb'in’in bu bilgilerini sadece Endülüs’te 

yaşamasına bağlamak elbette doğru olmaz. Onun birçok yere seyahat etmesinin de 

bu birikimde etkisi olmuştur. Nitekim eserlerinde defalarca seyahat sıklığının 

anlatmak istediklerini özetle anlatmasına neden olduğunu söylemesi bu durumu 

göstermektedir. 

İbn Seb'in’in Muvahhidun döneminde yaşamış olması onun hayatında önemli 

bir etkide daha bulunmuştur. Özellikle Muvahhidun hanedanlarından biri olan Ebu 

Muhammed er-Raşid (ö.1242) İbn Seb'in’in hayatında önemli bir rol oynamıştır. Bu 

hanedan Sicilya Kralı II. Frederick ile iyi ilişkilere sahipti. II. Frederick felsefeye ilgi 

duyan biriydi. Felsefe konularında merak ettiği bazı soruları çeşitli ülkelerdeki 

âlimlere yöneltmiş fakat tatmin edici bir cevap alamamıştı. Bunun üzerine Hanedan 

Raşid’ten yardım istemiş o da kendisine İbn Seb'in’i tavsiye etmiştir. İşte hanedan 

Raşid’in bu aracılığı İbn Seb'in’e “el-Mesailu’s-Sıkılliye” veya “el-Ecvibetu’s-

Sıkılliye”(Sicilya Cevapları) adlı eseri yazdırmıştır. Hatta II. Frederick İbn Seb'in’in 

cevaplarını beğenmiş ve ona çeşitli hediyeler göndermiştir.10 

Netice itibariyle Muvahhidunlar’ın Endülüs’te fikri gelişmeye katkılarının 

çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. İbn Seb'in’in bu ortam içinde yetişmesi ve önünde 

büyük bir birikim bulması bunu eserlerine yansıtmasında etkili olmuştur. Tezimizde 

de göreceğimiz üzere o, kendinden önce geçen ekolleri (Fakihler, Kelamcılar, 

Filozoflar ve Sûfiler) değerlendirmiş, eksik yönlerini ortaya koymuş ancak hiçbirisini 

hakikate uygun görmemiştir. O, kendisinin de bağlı olduğu ve “Muhakkik” dediği 

felsefi bir tasavvuf yolunu takip etmiştir. Dolayısıyla bu tarihsel perspektiften 

                                                
9 Özdemir, Endülüs Müslümanları I (Siyasi Tarih), s.174-175 
10 Bekir Karlığa, İslâm Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, s.169. 
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bakılınca onun bu ekolleri kabul etmediğinden felsefesine kadar birçok konu daha 

net bir biçimde anlaşılacaktır. 

İbn Seb'in’in hayatı, eserleri ve felsefesini bu tarihsel ve kültürel arka plan 

bağlamında düşünecek olursak onu daha iyi anlamış olacağız. Şimdi son Endülüs 

filozofunu incelemeye geçebiliriz.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

I. İBN SEB'İN, HAYATI VE ESERLERİ 

A. HAYATI 

1. Adı 

Makarri’ye göre, İbn Seb'in’in asıl adı, Ebu Muhammed Kutbuddin Abdulhak 

b. İbrahim b. Muhammed b. Nasr b. Muhammed el-Akkî el-Gafikî el-Mürsî er-

Rakûtî’dir.11 Başka eserlerde İbn Seb'in’in ismi ve nesebi farklı şekillerde 

belirtilmiştir. Bu adlardan biri de Ebu Muhammed Abdulhak b. İbrahim b. 

Muhammed b. Nasr b. Muhammed b. Seb’in el-Kuraşî el-Mahsumi’ş-Şeyh 

Kutbuddin el-Endelusi’l-Mürsi er-Rakutî şeklindedir.12 Büddü’l-Ârif eserinin 

başında, adı, Abdulhak b. İbrahim b. Nasr İbn Seb'in olarak geçer. Bunların yanında 

o, dinin düzenini koruyan, kitap ve sünnetin hakikatini keşfeden, muhakkiklerin 

kutbu, peygamberlerin alametlerinin mazharı, şeyh ve imam olarak 

vasıflandırılmıştır.13 Bunun yanında yaygın olarak İbn Seb'in, Kutbuddin ya da Ebu 

Muhammed olarak da anılmaktadır.14  

 

2. Doğum Yeri, Yılı ve Nesebi 

İbn Seb'in Arapların Endülüs adını verdikleri15 İspanya’nın 

güneydoğusundaki Madrid’in 350 km güneydoğusunda yer alan, Akdeniz’e 35 km 

uzaklıktaki Mürsiye’deki Rakot Kale’si civarında hicri 614, miladî 1217 (veya 1218) 

yılında doğmuştur.16  

                                                
11 Makarri, Nefhu’t-Tıbb, Matbaatu’s-Saade, 1949, c.II, s. 395; Rakutî bazı eserlerde er-Rukutî olarak 
veya Merkutî olarak da ifade edilmektedir. Bkz. Safedî, el-Vâfi bi’l-Vefayat, Studgard, 1991, c. XVIII, 
s.60; İlhan Kutluer, İbn Seb'in madd., İslâm Ansiklopedisi, TDV., İst. 1999, c.XX., s.306. 
12 İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Matbaatu’s-Saade, Mısır, 1932, c. XIII, s.261; Abdülbaki 
Gölpınarlı, İbn Seb'in,  Daru’l-Fünun İlahiyat Fak. Mecmuası, İst., 1928, sy. X, s. 66.  
13 İbn Seb'in, Büddü’l-Ârif, Tahkik: Corc Ketture, Daru’l-Endelus – Daru’l-Kindî, Beyrut, 1978, s. 27. 
14 Yafii, Mir’âtu’l-Cinan, Daru’l-Kitabi’l-İslâmiyye, Kahire, 1993, c. IV, s.171; İbnu’l-İmâd, 
Şezeratu’z-Zeheb, Daru İbn Kesir, Beyrut, 1991, c. VI., s.573. 
15 Endülüs ismini Müslüman fatihler kullanmıştır. Bu ismin nereden geldiği konusunda farklı fikirler 
bulunmaktadır. Bazı Müslüman coğrafyacılar Endülüs adının Nuh tufanından sonra İspanya’ya 
yerleşen el-Endeliş isimli bir kavimden geldiğini naklediyorlasa da bunun doğru olmadığı 
söylenmektedir. Bugün bu ismin Vizigotlardan önce İspanya’ya akın etmiş olan Vandallar’ın 
kendilerine nispetle bu ülkenin güneyindeki Betica bölgesine verdikleri Vandalucia adından gelmiş 
olabileceği görüşü daha fazla kabul gördüğü ileri sürülmektedidr. Özdemir, Endülüs Müslümanları I 
(Siyasi Tarih), s. 29-30.  
16 İbn Kesir, Age,c. XIII, s. 261; Gölpınarlı, Agm, s. 66.; Corc Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s. 5. 
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“Nefhu’t-Tıbb”a göre, İbn Seb'in’in soyu Halid b. Velid’in mensup olduğu 

Kureyş’in Beni Mahzum kabilesine dayanır. Baba tarafından soyunun Hz. Ali’ye 

dayandığı ve Haşimî olduğu söylense de buna imkân yoktur. Bu kabilenin adı, 

Peygamberimizin amcası olan Ebu Talib’in babası Abdulmuttalip, onun babası 

Haşim, onun babası Abdulmenaf, onun babası Kusay, onun babası Küllab, onun 

babası da Mera, Mera’nın iki oğlundan biri olan Mahzum’dan gelmektedir. Bu 

kabileye Benu Seb'in de denilmektedir.17  

 

3. Seyahatleri 

“el-Bidâye ve’n-Nihâye”nin bildirdiğine göre, 1217’de Mürsiye’de doğan İbn 

Seb'in, çocukluk ve gençlik yıllarını Endülüs’te geçirmiştir. 640/1242’de bir grup 

öğrencisiyle beraber Mağrib’e (Fas) geçerek Sebte şehrine yerleşmiştir.18 Burada bir 

müddet inzivaya çekilerek itikâfa girmiştir. Felsefe ve tasavvuf kitaplarını burada 

okumuş19 eserlerinin çoğunu burada kaleme alarak felsefi – tasavvufi görüşlerini 

yaymaya başlamıştır. Sebte’de kendisine hayranlık duyan soylu ve zengin bir kadınla 

evlenmiş, bu evlilikten Muhammed isminde bir oğulları olmuştur. İbn Seb'in 1267 ya 

da 1268’de ölen bu oğlu için “Risâletu’n-Nasiha” adlı eserini kaleme almıştır. 

Mütevazı hayatıyla herkesin ilgisini çeken İbn Seb'in’in şöhreti, zaman içinde etrafa 

yayılmaya başlamıştır.20 

Dönemin Sicilya Kralı II. Frederick Von Hohenstaufen’in elçisi aracılığıyla 

Muvahhidî Sultanı Abdulvahit er-Reşid’e gönderdiği dört felsefi soruya cevap verme 

görevi kendisine verilmiştir. Bu cevapları içeren “el-Kelâm ale’l-Mesâili’s-Sıkılliye” 

adlı ünlü eserini burada kaleme almıştır.21  

Makarri, İbn Seb'in’in diğer bir önemli eseri olan “Büddü’l-Ârif”i onbeş 

yaşında iken Sebte’de yazdığına dair bilgiler vermiştir.22 Oysa Kütübî, İbn Seb'in’in 

Mürsiye’den ayrıldığında otuz yaşlarında olduğunu belirtmektedir.23 Ayrıca İbn 

Seb'in’in doğum tarihi düşünülecek olursa Sebte’ye geldiğinde yaklaşık otuz 

                                                
17 Makarri, Age,c.II., s.397.; Gölpınarlı, Agm, s. 66.  
18 Safedî, Age,c.XVIII, s.61-62.; İbnu’l-İmad, Age,c. VI., s.573.  
19 İbnu’l-İmad, Age,c. VI., s.573-574. 
20 Abdurrahman Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, Tahkik: Abdurrahman Bedevî, Daru’l 
Mısriyye li’t-Te’lif ve’t-Tercüme, Kahire, 1956, s. 2; İ. Kutluer, Agmd. İ.A., c. XX., s.307. 
21 Makarri, Age,c. II., s.403.; Şerafettin Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde, s.5. 
22 Makarri, Age,c.II, s.398.; Gölpınarlı, Agm, s.67.;  
23 Kütübî, Fevâtu’l-Vefayat, Matbaatu’s-Saade, Mısır, Tarihsiz, c. I., s. 517. 
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yaşlarında olduğu ve dolayısıyla bu eseri onbeş yaşında yazamayacağı ortaya 

çıkmaktadır. Öte yandan İbn Seb'in “Büddü’l-Ârif” eserinde “el-Kelam ale’l-

Mesaili’s-Sıkılliye” adlı eserinden söz etmiştir. Dolayısıyla “Büddü’l-Ârif”i,  bu 

eserden sonra kaleme aldığı kesindir.24 İbn Seb'in’in “el-Kelâm ale’l-Mesâili’s-

Sıkılliye”yi Endülüs’ten göç ettikten sonra Sebte’de yazdığını ve bu sırada genç yaşta 

olduğunu söyleyen kaynaklar vardır.25 Her ne kadar İbn Seb'in “Büddü’l-Ârif”i de 

genç yaşta yazdığını söylese de bu sırada kaç yaşında olduğunu belirtmemiştir.26 

Dolayısıyla filozofun bu eseri onbeş yaşında yazmadığı kesindir. Fakat onu nerede 

kaleme aldığı konusunda kesin bir şey söylemek zordur. Çünkü o, “el-Kelâm ale’l-

Mesaili’s-Sıkılliye”de belirttiği görüşler nedeniyle Mağrib fukahası tarafından tekfire 

varan ithamlarla karşılaşmış ve Sebte Valisi İbn Halas bu tepkilerin ortaya çıkaracağı 

sorunlardan çekinerek İbn Seb'in’i şehirden uzaklaştırmak zorunda kalmıştır. 

Dolayısıyla İbn Seb'in’in “Büddü’l-Ârif”i Sebte’den sonra gittiği şehirlerden birinde 

yazma ihtimali vardır; ancak bunun hangi şehir olduğu bilinememektedir. Bu iki 

eserini ve risalelerinin büyük bir bölümünü Mağrip’te yazma olasılığı yüksektir. 

Bununla beraber Mağrip’ten ayrıldıktan sonra “Biatu Ehli Mekke” eseri dışında 

başka bir eser yazıp yazmadığı bilinmemektedir.27 

Bazı araştırmacılara göre, İbn Seb'in’in Sebte’den doğuya göç etmesinin 

nedeni Hz. Muhammed’in (sav) “Benden sonra peygamber gelmeyecektir.” sözüne 

karşılık olarak onun “Amine’nin oğlu benden sonra peygamber gelmeyecektir sözüyle 

geniş bir alanı daraltmıştır.” şeklinde bir ifade tarzını kullanmasıdır.28 Ancak İbn 

Seb'in’in ne “Büddü’l-Ârif”, ne “el-Kelâm ale’l-Mesâili’s-Sıkılliye” ne de 

Risaleler’inde böyle bir söze rastlanmamıştır. Diğer taraftan İbn Seb'in’in doğuya 

göç etmesinin onun fikirleri nedeniyle etrafında toplanan insanların giderek artması 

ve bu durumun döneminin siyasetçilerini rahatsız etmesinden kaynaklandığı da 

                                                
24 İbn Seb'in, Büddü’l-Ârif, s.157.; Ketture de bu ifadeye dair bir dipnot düşmüş ve bu ifadenin 
Büddü’l-Ârif eserinin Sicilya Cevapları’ndan sonra yazıldığına işaret ettiğini belirtmiştir. Bkz. İbn 
Seb'in, Büddü’l-Ârif, s.157, Birinci dipnot.; Ayrıca bkz. Bekir Karlığa, Miftahu Büddü’l-Ârif (Tahkik 
ve Neşr), İslâm Tetkikleri Dergisi, İÜEF Yay., İst. 1995, c. IX, s.303. 
25 Makarri, Age,c.II., s.403. 
26 İbn Seb'in, Mülâhazat ala Büddü’l-Ârif, Resailu İbn Seb'in içinde, s.251. 
27 Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s.3-4; Kutluer, Agmd., İ.A., c. XX., s.307.; Ayrıca Bkz. 
Makarri, Age,c. II, s. 390,401 
28 İbn Kesir, Age,c. XIII, s.261.; Safedî, Age,c. XVIII, s. 60-61.; Kütübî, Age,c. I., s.517. Gölpınarlı, 
Agm, s. 68.; Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde, s.11. Ancak İbn Seb'in’in eserlerinde onun bu 
fikri savunmadığı açıkça görülmektedir. Belki ikinci iddia asıl sebep olarak görülürse daha doğru 
olacaktır. 
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söylenmektedir. Bu sebepten dolayı bu ihtimalin daha gerçekçi olduğu 

görülmektedir.29 

Sebte’den ayrılan İbn Seb'in, doğuya yönelerek önce Bâdis, ardından da 

Bicaye şehrine ulaşmıştır.30 Ünlü öğrencisi Ebu’l-Hasan eş-Şüsterî ile burada (1248 

tarihlerinde) tanışmıştır. Bazı kaynaklar Şüsterî’nin Sebte’yi terk ederken İbn Seb'in 

ile beraber bulunduğundan söz ederler.31  

İbn Seb'in hakkında bilgi veren kaynaklar, Sebte’den ayrıldığının onuncu 

günü yaşanan bir olayın, onun fikirlerinin halk tarafından nasıl anlaşıldığını 

göstermesi bakımından önemli olduğunu kaydederler. Buna göre, Sebte’den ayrılan 

İbn Seb'in ve beraberindekiler, yol yorgunluğunu atmak için bir hamama 

gitmişlerdir. Gelenlerin çokluğuna şaşıran görevli, kalabalığa nereden geldiklerini 

sormuştur. Mürsiye’den geldiklerini öğrenince, “Şu İbn Seb'in dedikleri zındık ve 

mülhid kişinin memleketinden mi?” diye sormuştur. O sırada İbn Seb'in, 

etrafındakilere susmaları için işaret ederek “Evet!” şeklinde cevap vermiş, bundan 

cesaret alan görevli, İbn Seb'in aleyhindeki sözlerini arttırmaya başlamıştır. Bunun 

üzerine İbn Seb'in’in öğrencilerinden birinin sabrı tükenmiş ve “Kötülediğin kişinin 

büyüklüğüne senin de küçüklüğüne bak ki, Allah seni o zatın ayaklarının altında 

bulunduruyor ve en rezil bir hizmetinde kullandırıyor.” demiştir. Bu söz üzerine 

görevli kişi karşısındakinin İbn Seb'in olduğunu anlamış ve ondan çok özür 

dilemiştir.32  

Fikirlerinin Bicaye’de de tepki oluşturması üzerine İbn Seb'in ve 

beraberindekiler Tunus’a gitmişlerdir. Burada İşbiliye (Sevilla) kökenli olup Tunus’a 

yerleşen fakih Ebubekir b. Halil es-Sekunî onu zındıklıkla itham etmiştir. Bunun 

üzerine İbn Seb'in, Tunus’ta da fazla duramamış ve 1250 yıllarında Mısır’a gitmiştir. 

Fakat kötü şöhreti, ondan önce Mısır’a ulaşmıştı. Çünkü daha önce bulunduğu 

yerlerdeki fakihler, onun yaratan ve yaratılanı bir gören fikrini Mısır ulemasına 

çoktan ulaştırmışlardı. Özellikle Mısırlı hukukçu Kutbuddin el-Kastalanî, İbn 

                                                
29 Gölpınarlı, Agm, s.68. 
30 Makarri, Age,c. II, s. 403. 
31 Adalophe Faure, İbn Seb'in maddesi, The Encyclopaedia of İslâm,Luzac and Co. London, 1986, v. 
III, s. 921.;  Gölpınarlı, Agm, s.69. 
32 Safedî, Age,c. XVIII, s.61-62.; Kütübî, Age,c. I., s.517-518. 
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Seb'in’e karşı düşmanca bir tavır sergilemiştir.33 Bununla birlikte Mısır Emiri Melik 

Zahir Baybars ile de arası açılmış ve bunun üzerine 1254 yıllarında Mekke’ye 

gitmiştir.34 Orada Mekke Emiri Katadeoğulları’ndan Ebu Numeyy Muhammed bin 

Ebi Sa’d’ın bir hastalığını tedavi etmiştir. Ebu Numeyy’in bir süre sonra İbn 

Seb'in’in öğrencisi olması, onun halk nezdinde itibarını artırmıştır.35 Böylece İbn 

Seb'in uzun süredir özlediği sakin bir hayatı Mekke’de sürdürmeye başlamıştı. 

Mekke fakirlerine bol bol para vererek kendisini sevdirmişti. İbn Seb'in’in bu kadar 

çok parayı dağıtmasını gören Mekkeliler bu durum karşısında ona sihirbaz, kimyager 

hatta keramet sahibi bir veli demeye başlamışlardı. Mekke’de ibadet ve nefsinin 

terbiyesiyle meşgul olarak sık sık Hira mağarasına gitmiştir.36 Hacca gelen Şeyh 

Safiyuddin Hindî (h. 644-667 veya 672) gibi bazı alimlerle felsefe hakkında 

tartışmalar yapmıştır.37  

Şeyh Safiyuddin ile aralarında geçen bir konuşma İbn Seb'in’in dönemin 

siyasetçileriyle ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir. Hicri 666’da Mekke’de 

İbn Seb'in ile karşılaşan Şeyh Safiyuddin ona niçin Mekke’de oturduğunu sormuştur. 

O da Mısır Emiri Melik Baybars’ın Mekke’ye gelmesi nedeniyle kendisini arattığını 

bu yüzden Mısır’a gidemediğini, Yemen emiri Nureddin ile arası iyi olsa da onun 

Haşvî olan vezirinin kendisini sevmediğini söylemiştir. Yemen Veziri ile İbn 

Seb'in’in arasının açık olmasının itikadi bir meseleye dayanmış olma ihtimali 

yüksektir.38 Fakat İbn Seb'in’in Mısır Emiri Baybars ile olan anlaşmazlığı Mekke 

Emirinin Yemen Emiri tarafından iş başına getirilmesine dayanır. Bu durum 

Baybars’ın siyasi çıkarlarına ters düşmekteydi. Hatta bunun üzerine Baybars 

Mekke’ye bir ordu göndermiş, çıkan savaşta Mekke Emiri Yemen’e kaçmıştır. 

Yeniden Yemen Emirinin çabalarıyla kendisine asker verilerek Mekke’yi ele 

                                                
33 Kutluer, Agmd., İ.A., c. XX., s.307.; Ebu’l-Vefa Taftazanî – Oliver Leaman, History of İslâmic 
Philosophy, London and New York, 1993, s. 346. 
34 A. Faure, Agmd., v. III, s. 921.;  Gölpınarlı, Agm, s. 70. 
35 Kütübî, Age,c.I., s.517. 
36 Safedî, Age,c.XVIII; s.61.; İbn Kesir, Age,c. XIII, s.261.; Kütübî, Age,c. I., s.517.; Onun Hira 
mağarasına gitmesini peygamberliği çalışıp kazanarak elde etmeyi umarak yaptığını iddia edenler 
olmuşsa da bu iddianın doğruluğu gerçekten tartışmaya açıktır. Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları 
içinde, s.11. 
37 Kütübî, Age,c.I., s.517. 
38 Age, c.I., s.517.; Ebu’l-Vefa Taftazanî ve Oliver Leaman, Yemen Emiri olarak Muzaffer Şemsüddin 
Yusuf ismini kullanmakta ve vezirinin ise Müşebbihe mezhebinin görüşlerini savunduğunu 
belirtmektedir. Taftazanî – Leaman, Age,s. 346. 
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geçirmiştir. İbn Seb'in’in Şeyh Safiyuddin’e “Mekke’ye gelişim nedeniyle Melik 

Zahir beni aratıyor.” demesi, onun da bu olayda rolünün olduğunu göstermektedir.39 

İbn Seb'in’in Medine’ye gidip gitmediği konusunda farklı görüşler vardır. 

Makarri, onun Medine Emirinin korkusundan dolayı buraya gitmediğini söylemiş 

olsa da Ebu’l Hasen bin Berğuş et-Tilmisani’ye dayanarak verdiği bilgide, 

Medine’ye gittiğini fakat Mescid-i Nebi’yi ziyaret edemediğini belirtmektedir.40  

 

4. Vefatı 

İbn Seb'in Mekke’de sakin bir hayat sürmekte iken, ömrünün son iki yılında 

fakihlerin eleştirilerine maruz kalmıştır. Bu yüzden Hindistan’a gitmeyi 

düşünmüştür. Bu düşünceler altında 1270 (28 Şevval 669) yılında bir Perşembe günü 

Mekke’de vefat etmiştir.41 Ölüm yılı ile ilgili farklı tarihlerin söylenmesine rağmen 

hicri 667, miladi 1268’de vefat ettiği de muhtemeldir.42  

İbn Seb'in’in ölümü hakkında farklı görüşler vardır. Yaygın görüşe göre 

bileklerini keserek kan kaybından ölmüştür.43 Onun bu intiharını Mekke’de 

gerçekleştirdiği ve bunu Tanrı ile ittisali tamamlamak için yaptığı rivayet edilir.44 

Bazı kaynaklarda ise ölümünde olağanüstü bir durumun olmadığı bilgisi yer 

almaktadır.45 Bu konudaki farklı bir rivayete göre İbn Seb'in Mekke Emiri Ebu 

Numeyy’in Yemen Emiri Muzaffer ile yaptığı savaşta başından aldığı bir yarayı 

tedavi ettiği, bunun üzerine Yemen Sultanının da İbn Seb'in’i zehirlettiği kaydedilir. 

Bazı kaynaklarda da İbn Seb'in’den hiç hoşlanmayan Haşvî Yemen Vezirinin bunu 

yapma ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade edilir.46  

 

 

 

 
                                                
39 Gölpınarlı, Agm, s. 69.; Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s. 4-5. 
40 Makarri, Age,c.II, s.399.; Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s.5. 
41 Makarri, Age, c. II, s. 403.; Ölüm yılının h. 668 olduğu da söylenmektedir. Kütübî, Age, c.I., s.517. 
42 Ketture, Giriş, Büddü’l Ârif içinde, s.5.; İbn Seb'in’in ölüm tarihi konusunda farklı rivayetler 
bulunmaktadır. 28 Şevval 670 yılı konusunda bkz. İbn Kesir, Age,c. XIII, s.261.; Zehebî, el-İber, 
Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1985, c.III, s.320.; Yafiî, Age,c. IV, s.171.; 28 Şevval 668 tarihi için 
bkz. Safedî, Age,c.XVIII, s. 61.; 9 Şevval 669 tarihi için bkz. Makarri, Age,c. II, s.403. 
43 Safedî, Age,c.XVIII, s. 61.; Kütübî, Age,c. I., s.517.  
44 Ketture, Giriş, Büddü’l Ârif içinde, s. 5. 
45 İbn Kesir, Age,c. XIII, s.261. 
46 Kütübî, Age,c. I., s.517.; Taftazanî – Leaman, Age,s. 346.; 
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5. Ahlakî Yönü 

Kaynak eserler, İbn Seb'in’in yaratılış olarak güzel, giyim kuşamına önem 

veren, izzet-i nefsini gözeten ve soylu gibi davranan biri olduğunu ifade ederler.47 

Onun hareketli ve bir şehirden diğerine geçerek sürdürdüğü hayat 

düşünülecek olursa karşılaştığı zorluklara karşı sabırla yaklaşan birisi olduğu 

söylenebilir. Fakirlere ve düşkünlere yaptığı yardımlar onun aynı zamanda 

cömertliğini de göstermektedir. Nitekim bazı kaynaklar Mekke halkına bir defada 

seksenbin dinar dağıttığından söz etmektedir.48  

Bazı kaynaklara göre ise İbn Seb'in özgüveni fazla olan biriydi. Bir defasında 

öğrencisi Ebu’l-Hasan eş-Şüsterî ile karşılaşmış ve onun Ebu Ahmed’i (Ebu 

Medyen) ziyarete gittiğini öğrenince ona “Eğer cenneti istiyorsan Ebu Ahmed’e git, 

fakat cennetin sahibini istiyorsan bize gel.” demiştir.49 

İbn Seb'in hayatının sonuna kadar farklı yazarların eserlerini okumuş ve 

bunlar üzerinde düşünmüştür. Söylenilenlere göre her gece uyumadan önce otuz 

sayfa okurdu.50  

 

B. İLMÎ KİŞİLİĞİ 

1. Tahsili ve Eğitim Aldığı Kişiler 

İbn Seb'in ilk eğitimini Mürsiye’de küçük yaşta İbnu'l-Mer'e51 olarak tanınan 

ve daha çok tasavvufi konularla ilgilenen Ebu İshak bin Dahhak’tan (ö.611/1214) 

almıştır. İbnu’l-Mer’e ona Arap dili ve edebiyatı dersleri vermiştir. Bunun dışında 

İbn Seb'in Kelam, Malikî fıkhı, Mantık ve Felsefe eğitimi görmüştür. Tıp ilmiyle 

meşgul olmuş, Tasavvuf yoluna girerek pek çok öğrenciye ders vermiştir.52  

Bazı araştırmacılar İbnu'l-Mer'e’nin ölüm tarihini dikkate alarak İbn Seb'in’in 

bu kişiden ders almadığını belirtmektedirler. İbnu'l-Mer'e’nin hicri 611’de vefat 

ettiği, İbn Seb'in’in de hicri 614’te doğduğu dikkate alınırsa ondan ders almasının 

imkânsızlığı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ya başka bir Dahhak (İbnu'l-Mer'e) söz 

konusudur ya da bu kişinin ölüm tarihi yanlış verilmiştir. “İhata”, “el-İber”, “Nefhu’t 

                                                
47 Makarri, Age,c.II, 395.; Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde, s.12. 
48 Safedî, Age,c.XVIII, s. 61.; Kütübî, Age,c. I., s. 517. 
49 İbnu’l-İmad, Age,c. VI., s. 574.; Makarri, Age,c.II., s.385. 
50 Safedî, Age, c. XVIII, s. 61.; Kütübî, Age, c.I., s.517. 
51 İbnu'l-Mer'e’nin tam adı, Ebu İshak İbrahim b. Yusuf b. Muhammed b. Dahhak el-Evsî’dir. 
Gölpınarlı, Agm, s. 67. 
52 Makarri, Age,c. II, s. 395, 402.; Gölpınarlı, Agm, s. 67.; Taftazanî – Leaman, Age,s. 346. 
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Tıb” gibi önemli tabakat kitaplarında bu isimde başka birine rastlanmamaktadır. İbn 

Seb'in’in Dahhak’tan ders almayıp fikirlerinden etkilenmiş olma ihtimali yüksektir.53  

İbn Seb'in, Şeyh Takiyuddin Ahmed b. Ali el-Bunî (Bevnî ) (ö. h. 622) ve 

Şeyh Ebu’l-Hasan Ali bin Ahmed el-Haralî’den (ö. h. 637)54 ders almıştır. Bu 

kişilerin etkisi ile İbn Seb'in tasavvuf yoluna girmiş, Sebte’ye giderek inzivaya 

çekilmiş ve burada tasavvuf ve felsefe kitaplarını okumuştur.55 

O, ilmî birikimini, İmamu’l-Harameyn, İbn Rüşd ve İbn Arabî’ye de 

borçludur. Fakat İbn Rüşd ve İmamu’l-Harameyn’i eleştirmesi de manidardır.56 

İbn Seb'in felsefe eğitimi görmesinin yanı sıra felsefenin nasıl öğretilmesi 

gerektiği konusunda da bilgi sahibi olan bir kişidir.57 Aristo’nun kitaplarına vakıftır. 

Hatta nefs konusunda Aristo’yu yanlış anlayanların olduğunu söylemektedir. Bunun 

sebebini de bu kişilerin Aristo’nun eserlerini iyi okumamalarına bağlamaktadır.58 

Aristo’ya ait birçok mantık ve felsefe kitabının özetlerini ve içeriklerini sunmakta ve 

bunların konularıyla ilgili eleştiri ve düzeltmeler de yapmaktadır.59 

 

2. Edebiyatçılığı 

Tunus’un o dönemde hâkimiyetini elinde bulunduran Beni Hafs ailesinden 

Ebu Abdullah Mustansır Billah b. Ebi Hafs, hicri 647’de babası Ebu Zekeriya 

Yahya’nın yerine hükümdar olunca Mekke halkı ona biat ettiğini bildiren bir 

biatname göndermiştir. Bu biatnameyi İbn Seb'in yazmıştır. Söz konusu belgede Hz. 

Muhammed’in mehdi hakkındaki hadisleri ve Mustansır’ın mehdi olduğunu bildiren 

cümleler vardır.60 

                                                
53 Gölpınarlı, Agm, s. 67.; Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s.1.; Kutluer, Agmd., İ.A., c. XX., 
s.306. 
54 Bu zatın tam adı Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Haralî el-Mağribî el-Mürsî’dir. Merakaş’te h. 609’da 
doğan bu kişi İbn Huruf’dan dersler almış sonra doğuya geçerek Ebu Abdullah Kurtubi’den 
okumuştur. Fakihtir ve Felsefe ile de ilgilenmiştir. Mürsiye’de h. 637’de vefat etmiştir. Bkz. Makarri, 
Age,c. II, s. 387-389. 
55 Gölpınarlı, Agm, s. 67. 
56 Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde, s. 10.; İbn Seb'in, Büddü’l-Ârif,  s.143. 
57 İbn Seb'in, Sicilya Cevapları, çev. M. Şerafettin Yaltkaya, Felsefe Yıllığı, Bozkurt matb., İst., 1935, 
s.101. 
58 Sicilya Cevapları, s. 106-107. 
59 Age,s. 55-100; Büddü’l-Ârif, s. 31-91 
60 Makarri, Age,c. II, s.401.; Gölpınarlı, Agm, s. 72.; Taftazanî – Leaman, Age,s. 346.  
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Öte yandan İbn Seb'in’in tasavvufi içerikli pek çok şiiri de vardır.61 Ayrıca 

eserlerinde kimi zaman kullandığı edebi ve kapalı ifadeler de edebi yönünün güçlü 

olduğunu göstermektedir.  

 

3. Tabiplik,  Kimyagerlik ve Simyacılığı 

Daha önce de geçtiği üzere İbn Seb'in, Mekke emiri İbn Numeyy’in uzun süre 

devam eden bir hastalığını tedavi etmiştir. Kaynaklarda bu hastalığın ne olduğu 

konusunda bir bilgi yoktur. Hastalığını iyileştirdiğinden dolayı İbn Numeyy İbn 

Seb'in’e çok hürmet etmiş, daha sonra da onun öğrencisi olmuştur.62 

İbn Seb'in her ne kadar uğraşmasa da Kimya ve Simya ile ilgili olarak 

eserlerinde birtakım bilgiler vermiştir. Özellikle simya ilmi konusunda çeşitli 

açıklamalar yapmıştır. Simya’nın beş kısma ayrıldığını söyleyen İbn Seb'in 

bunlardan önemli bulduğu üç tanesini saymıştır. Yalancı dediği simya çeşidine 

İhvan-ı Safa risalelerinin yazarı olarak gösterilen Mesleme el-Mecriti’nin (Madrid) 

anlattıklarını örnek vermiştir. İkinci simya çeşidine İbn Meserre’nin elde ettiğini 

sandığı kuşkulu simyayı örnek vermiştir. Üçüncüsüne ise fakihe anlatılınca keramet, 

filozofa anlatılınca egemenlik kurma diye adlandırılan sahih simyayı göstermiştir.63   

İbn Seb'in’in dönemindeki kimya ilmi zamanımızdaki anlamında olmayıp, 

eşyanın mahiyetini değiştirme, değersiz bir madenden çok değerli bir taş meydana 

getirme sanatı anlamındadır. Nitekim öğrencisi Yahya b. Ahmet onun hiç yoktan 

altın yaptığını söylese de bunun doğruluğu gerçekten tartışmaya açıktır.64 

Simya ise sihir türünden, var olmayan bir şeyi varmış gibi gösteren bir 

ilimdir. Diğer bir adıyla göz boyayıcılık ve hokkabazlıktır. İbn Seb'in her ne kadar bu 

tür şeylerle uğraşmamışsa da hakkında söylenen bu rivayetler ona kimyacı ve 

simyacı dedirtmiştir.65  

 

 

 

                                                
61 Makarri, Age,c. II, s.402.; Gölpınarlı, Agm, s. 72-73. 
62 Kütübî, Age,c. I., s.517. 
63 İbn Seb'in, Mülâhazat ala Büddü’l-Ârif, “Resailu İbn Seb'in” içinde, Tahkik: Abdurrahman Bedevî, 
Daru’l-Mısriyye li’t-Te’lif ve’t-Tercüme, Kahire, 1956, 253-254. 
64 Safedî, Age,c. XVIII, s. 61.; Yafiî, Age,c. IV, s.171.; İbn Kesir, Age,c. XIII, s. 261.; Gölpınarlı, 
Agm, s. 73. 
65 Kütübî, Age,c. I., s. 517.; İbnu’l-İmad, Age,c. VI., s.574.; Gölpınarlı, Agm, s. 74. 
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5. Hurufîlik Yönü  

Kaynaklar İbn Seb'in’in harf ilmiyle çok uğraştığından, imzasını bile ebced 

hesabıyla66 attığından söz etmişlerdir. Hatta harf ilmini konu alan eserler bile 

yazdığını belirtirler. İdris peygambere dayandırılan “Sefer-i İdris” adlı bir eseri şerh 

etmiş, bu eserin yanı sıra harflerle ilgili “Kitab-ı Hurûf el-Vuduiyye” adında başka bir 

eser daha yazmıştır.67 Ayrıca “Mülâhazat ala Büddü’l-Ârif” adlı eserinde de 

hurufilikle ilgili bilgiler vardır.68 

İbn Seb'in’in hurufîlik yönüyle ilgili olarak onun imzası konusunu ele almak 

uygun olacaktır. O, imzasını “Abdulhak b. İbrahim b. Nasr b. Muhammed İbn O”69 

şeklinde atmıştır. Daire şekli, bazı harf hesaplarına göre yetmiş rakamına karşılık 

gelir. Bu yüzden İbn Seb'in’e karşı gelen bazı kişiler, ona “İbn Dâre” de demişlerdir. 

Bu kişiler, aynı zamanda İbn Dâre hakkında söylenegelen “İbn Dâre’nin bütün 

söylediklerini kılıç mahvetti.” sözünü İbn Seb'in’i küçük düşürmek için 

kullanmışlardır. Rivayete göre, Beni Gaftan’dan Salim b. Dâre adında bir kişi, Fezare 

kabilesinden Zemil adındaki birisine, içinde alay ifadeleri bulunan sözler söyleyince, 

Zemil, İbn Dâre’yi öldürmüş ve bunun üzerine “İbn Dâre’nin bütün dediklerini kılıç 

mahvetti.” sözü mesel olarak yaygınlaşmıştır.70  

Ebced hesabına göre 70 sayısına karşılık gelen harf “Ayn” harfidir. İbn 

Seb'in, Abdulhak bin dedikten sonra “Ayn” yani “Göz”e işaret etmek için daire 

şeklini kullanmıştır. İbn Seb'in’in ölümünden yaklaşık olarak on yıl sonra Seb’iniyye 

Tarikatı’ndan Muhammed b. Muhammed Attar tarafından neşr edilen “Büddü’l-Ârif” 

kitabının sonunda kitabın yazılış tarihinden sonra bir çift göz resmi yer almaktadır. 

Bu eser günümüzde Millet Kütüphanesi içerisinde bulunan Carullah Efendi 

Kütüphanesi’nde yer almaktadır.71 Aslında ebced hesabına benzer bir hesap 

Yunancada da vardır. Bu hesaba göre 70 rakamının işareti “o”dır. Arapçadaki “Ayn” 

harfi de biri küçük diğeri büyük iki yarım daireden oluşmuştur.72 

                                                
66 Ebced hesabı ve diğer huruf ilimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İbn Haldun, Mukaddime, çev. 
Halil Kendir, Yeni Şafak yay., Ankara, 2004, c. II, s, 720-746. “Harflerin esrarı ilmi hakkında” 
bölümü.  
67 İbnu’l-İmad, Age,c. VI., s.574.  
68 İbn Seb'in, Mülâhazat ala Büddü’l-Ârif, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s.252. 
69 İbn Seb'in, Risâle (4), “Resailu İbn Seb'in” içinde, s. 283.  
70 Makarri, Age,c. II, s.395-396.; Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde, s. 9-10, birinci dipnot. 
71 Büddü’l-Ârif, s.337-338.; Gölpınarlı, Agm, s. 71. 
72 Gölpınarlı, Agm, s. 71.; Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde, s 9-10, birinci dipnot. 
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İbn Seb'in’in hurufiliği sadece bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Onun, 

“Büddü’l-Ârif”teki tek tek ve birleşik vaziyetteki harflerin Tanrı’yı tam olarak 

bilmeyi sağlayacağını söylemesi, bu hurufiliği hangi derecede kabul ettiğini 

göstermektedir.73  

İbn Seb'in’in eserlerine baktığımızda hurufiliğin onun cümlelerine yansıdığını 

görmekteyiz. Bu durum anlattığı konuların zaman zaman anlaşılmamasına neden 

olmuştur. Bu doğrultuda hurufiliğin onun üslubundaki yansımalarına dikkat çekmek 

gerekmektedir. Bu konu tezimizin ikinci bölümünde İbn Seb'in’in “Dilsel Üslubu” 

ile ilgili olarak ele alındı.  

 

C. SEB’İNİYYE TARİKATI 

İbn Seb'in, sûfi nitelikli bir tarikat’ın sahibidir. Kaynaklarda bu tarikatın 

mensuplarının çok olduğu söylenmektedir. Bu tarikat mensuplarının İbn Seb'in’e sıkı 

sıkıya bağlı olduğu ve eğitimlerini gördükten sonra birçok diyarlara gidip onun 

görüşlerini yaydıkları belirtilmektedir.74 

İbn Seb'in, tarikatını kurmadan önce İşbiliye (Sevile)’li Şuzî tarafından 

kurulmuş olan Şuziyye tarikatına mensuptu. Felsefi bir eğilime sahip olan 

Endülüs’teki sûfiler arasında özellikle etkili olan bu tarikat, İbn Meserre (m.882-931) 

tarafından kurulan mektebin devamı niteliğindeydi. Öte yandan İbn Seb'in’in İbn 

Meserre ve müritlerine yaptığı atıflarında oldukça eleştirel olması dikkat çekici bir 

noktadır. İbn Seb'in’in daha sonra Sebi’niyye tarikatını kurduğu söylenmektedir. Bu 

tarikat İbn Teymiyye’nin (ö.1328) zamanına kadar yaşamaya devam etti. İbn 

Teymiyye Seb’inîlere yönelik ciddi eleştirileri içeren “İskenderiyeli Meseleler 

Kitabı” adlı bir eser de kaleme almıştır. 75  

Bazı araştırmacılar Sebi’niyye tarikatının Cüneydi Bağdadi tarafından 

kurulan Cüneydiyye tarikatının bir kolu olduğunu da söylemektedir.76  

Seb’iniyye tarikatının ana görüşünün vahdet-i mutlaka fikri olduğu 

bilinmektedir. İbn Seb'in’in felsefi görüşleriyle ilgili bölümlerde de görüleceği üzere, 

                                                
73 İbn Seb'in, Mülâhazat ala Büddü’l-Ârif, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s.252. 
74 Ebu’l-Vefa Taftazani, İbn Seb'in ve Felsefetuhu’s-Sûfiyye, Daru’l-Kitabi’l-Lübnani, Beyrut, 1973, 
s.166-167.  
75 Taftazanî – Leaman, Age,s. 347.; Makarri, Age,c. II, s.403.; A. Faure, Agmd., v. III, s. 921.   
76 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber yay., Ankara, 1997, s. 622. 
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bu tarikat muhakkik adı verilen mezhep dışındaki diğer tüm mezhepleri hakikate 

ulaşamamakla itham eder. 

Seb’iniyye tarikatının mensuplarının namaz gibi dini sorumlulukları 

önemsemedikleri ve bu nedenle bu tür ibadetleri yapmadıkları Kütübî tarafından 

rivayet edilmektedir.77 Ancak tarikat mensuplarının bu tavırları kanaatimizce İbn 

Seb'in’in kendi yaklaşımını yansıtmamaktadır. Zira İbn Seb'in belki bu ithamlardan 

dolayı olsa gerek dini tekliflerin öneminden sık sık söz eder ve şeriata sarılmaya 

teşvik eder. Taftazani de bu çelişkili durumu görmüştür ki çalışmasında İbn Seb'in’e 

ve tarikatına yapılan bu ithamları doğru bulmaz.78 

Seb’iniyye tarikatı her ne kadar sûfi nitelikli bir görünüm arz etse de herhangi 

bir sûfi tarikattan farklıdır. Çünkü onun tarikatı, diğer sûfi tarikatlarda olduğu gibi 

nihai isnad noktasını Hz. Muhammed’de bitirmemiştir. Bu tarikatın ister İslâmi ister 

gayri İslâmi birçok kaynağı bulunmaktadır. İbn Seb'in’in en önemli öğrencilerinden 

biri olan Şüşteri’nin ifadesine göre, bu tarikat başta Hermes olmak üzere, Sokrat, 

Eflatun, Aristo, Büyük İskender, Hallac, Şibli, Nifferi, Habeşi, Mavsili, Şuzi, 

Sühreverdi el-Maktul, İbn Fariz, İbn Kasi, İbn Meserre, İbn Sina, Gazali, Tusî, İbn 

Tufeyl, İbn Rüşd, Ebu Meyden (Şuayb), İbn Arabî, Harranî, Adiyy (Adiyy b. 

Musafir) ve İbn Seb'in el-Gafikî’ye dayanmaktadır.79  

Bu ifadelere bakıldığında Seb’iniyye tarikatının eklektik yönlü bir tarikat 

olduğu görülmektedir. Bu yaklaşım İbn Seb'in’in eserlerine yansımıştır. Bu konuda 

İhvan-ı Safa etkisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak İbn Seb'in’in bu eklektik yönü 

onun bu fikirleri uzlaştırıp sonunda bu uzlaşmaya dayalı bir yol çizdiği anlamına 

gelmemelidir. Bu tavır İbn Seb'in’in bir metodudur ve kendi fikirlerinin önemini bu 

farklı fikirleri sunduktan sonra yapar. Başka bir ifadeyle o kendi yolunun alternatif 

bir yol olduğunu gösterme gayretindedir.80 

Seb’iniyye tarikatının, Sühreverdî gibi Hermes’in manevi soyundan 

geldiklerini iddia ederek İşraki düşünürlerin eğilimlerine yakınlık gösterdiği söylense 

de81 buradaki İşrakilikten Sühreverdi’nin işrakiliğini anlamak bizce kesin bir sonuç 

                                                
77 Kütübi, Age,c.I., s. 517. 
78 Taftazani, İbn Seb'in ve Felsefetuhu’s-Sûfiyye, s.168. 
79 N. Scott Jhonson, Ocean and Pearls: İbn Seb'in, Shushtari and the Doctrine of Absolute Unity, Sûfi: 
a Journal of Sûfism, London, 1995, sy.25., s.25.; Taftazani, Age, s.169 
80 Bu çalışmamızın “İbn Seb'in’in Yolu” ve “Metodu” başlıklarına bakınız. 
81 Henry Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi, çev. Ahmet Arslan, İletişim yay., İst. 2002, c. II, s. 43. 
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olarak söylenemez. Zira Hikmetu’l-İşrak ifadesi her ne kadar İbn Seb'in tarafından 

kullanılsa da onun bundan neyi kast ettiği açık değildir.  

Öte taraftan onun Hermes’e yakınlığını ve onun yoluna hayranlığını dile 

getirdiği ifadeleriyle karşılaşmaktayız.82 İbn Seb'in’de Hermes ve Hermesçiliğin83 

etkisi önemli bir noktadır. Onun şu sözleri dikkat çekicidir: “Hatta tahsilini 

amaçlamış olduğum hak, yol gösterici bir rüyadır. Yaymayı istediğim hikmet eski 

zamanların Hermesçiliğidir. İfade etmek istediğim mutluluk nebevi idaredir. Bu sır 

geçmiş asırlarda gizlidir.”84  

İbn Seb'in’de Hermetism önemli ve dikkate değer bir konudur. Tüm anlatmak 

istediklerini, tahkik yolunu ve gayesini hep bu noktaya yöneltmiştir. O, mutluluk 

anlayışının temeline koyduğu “Allah’a Ulaşma” fikrinin Hermesî hikmette ve kutsal 

kitaplarda yer aldığını belirterek, Hermesçiliğin yanındaki değer ve önemini 

vurgulamıştır.85 

                                                
82 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s.162.; Büddü’l-Ârif, s. 
252. 
83 HERMES VE HERMESÇİLİK: Dinler Tarihi, Felsefe ve Bilim Tarihlerinde geriye doğru 
bakıldığında kutsal bir şahisiyetten söz edilir. Bu kişi Hermes Trismegistos adıyla şöhret bulmuştur. 
Hermes, Felsefe, Bilim ve Edebiyat Tarihlerinde daha çok mitolojik ya da yarı mitolojik niteliklere 
sahip birisi olarak ortaya çıkmasına karşın dinler tarihinde bir peygamberle özdeşleştirilmektedir. Bu 
peygamber ise Hz. İdris’tir. Bütün kültürlerde Hermes’in üç ortak özelliği vardır. 1. Bir şekilde Nuh 
Tufanı ile beraber anılır. 2. Bütün kültürlerde seçkin, bilgili, nebi veya veli kişi olarak gösterilir. 3. 
Bütün geleneklerde yüce bir makama (sema) çıktığı düşünülür. İslâm dünyasına Hermes kültürü, 
Babil dinine ait unsurları Grek geleneğinin ezoterik yönleriyle birleştiren Harran’daki Sabiiler 
vasıtasıyla geçmiştir. Sabiiler’in ünlü bilginlerinden Sabit b. Kurra, Hermes’in “Kitabu’n-Nevamis”ini 
Süryaniceden Arapçaya çevirmiştir. Kindi’nin öğrencisi Serahsi, Hermes’i Sabii dininin kurucusu 
olarak gösterir. Hermes’in kendisine ve onun adıyla anılan ekole nispet edilen bir takım yazılı 
metinler günümüze Grekçe ve Arapça kaynaklar yoluyla aktarılmıştır. Bunlara kısaca “Hermetik 
Külliyat”da denilir. Hermetik Külliyatta eski Mısır dininden Tevrat’tan, Zerdüştilik’ten, Stoacı, 
Eflatuncu, Pisagorcu ekollerden ve Gnostisismden gelen birçok motif vardır. Hermesçiliğin hareket 
noktası gerçeğin araştırılmasıdır. Fakat bunun için önce erdemli bir ruha sahip olunması gerekir. 
Madde karanlıktır. Işık ise ruhtur ve aydınlık ruhtadır. Fizik görüşünde Hermetik eğilime yakın 
olanlar, âlemin birliğini kabul etmişler, ayaltı ve ayüstü âlem görüşünü reddetmişlerdir. Bu konu 
İhvan-ı Safa’nın “Resail”inde de yer alır. Teoloji anlayışında Hermetik görüşün belirgin özelliği, 
tanrının sıfatları ve isimleri arasında herhangi bir ayırımın bulunmamasıdır. Bu inanç, Mutezile 
kelamcısı Allaf ve İbn Meserre’yi etkilemiştir. İşraki filozoflar da Hermes’i hikmetin kaynağı, 
filozofların ve bilgelerin ilki sayarlar. Hermetik teolojide tanrının mutlak aşkınlığı, insanın aklıyla ve 
kıyas yoluyla ona ulaşamayacağı, ancak tecelliler ve zuhurla olabileceği, sadece dualar ve zahidane 
bir hayatla ona yakınlaşılabileceği, kendini arındırma yoluyla hakikate ulaşılabileceği konusu 
mutasavvıflarla benzerlik gösterir. Ancak sûfilere göre bu faaliyetler birer aracıdır, nebevi kaynağa 
tabi olma zorunluluğu vardır. Hermes ve Hermesçilikle ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. Mahmut Erol 
Kılıç, Hermes Madd., İslâm Ansiklopedisi, TDV., İst., 1998, c.XVII., s.228-232.; İslâm Kaynakları 
Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, MÜSBE, İst., 1989.; 
Vincent J. Cornel, The Way of the Axial İntellect: The İslâmic Hermetism of İbn Seb'in, Journal of the 
Muhyiddin İbn Arabi Society, Oxford, 1997, sy.22., s.41-79. 
84 Büddü’l-Ârif, s. 252. 
85 İbn Seb'in, Risaletu’l Fakiriyye, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s.5-6. 
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İbn Seb'in’in felsefesini ele alacağımız bölümde onun görüşleri daha da 

netleşecektir. Şimdi İbn Seb'in’in tarikatına mensup önemli ve isimlerini bildiğimiz 

öğrencilerine kısaca değinmek istiyoruz. 

İbn Seb'in’in birçok müridi olduğu söylense de onun öğrencilerinin kimler 

olduğu ve bu müridlerinden kimlerin ön plana çıktığı konusunda fazla bir bilgiye 

sahip değiliz. Onun öğrencileri arasında en dikkat çekeni, Endülüslü sûfi ve şair 

Ebu’l-Hasan eş-Şüşteri’dir.86  

Şüşteri’nin Kuzey Afrika’da Şüştür denen bir kasabada dünyaya geldiği 

söylenmektedir. Dini konularda bilgili Kur’an’a hâkim birisi olduğu ve Ebu 

Medyen’in tarikatına intisap ettiği rivayet edilmektedir. Yaşça İbn Seb'in’den büyük 

olmasına rağmen ona tabi olduğu da belirtilmiştir. Daha önce Ebu Medyen denen 

birinin tarikatına müntesipken İbn Seb'in ile karşılaşmış ve aralarında geçen diyalog 

sonucunda Seb’iniyye tarikatına geçtiği söylenmektedir. Bu karşılaşmada İbn Seb'in 

Şüşteri’yle konuşmuş ve onun Ebu Medyen’in yolunda olduğunu hissetmiş ve ona 

şöyle demiştir: “Eğer cenneti istiyorsan Ebu Medyen’i takip et. Yok eğer cennetin 

sahibini istiyorsan bana gel.” Şüşteri daha sonraları Seb’iniyye tarikatına katılmış, 

hatta Sebiniyye tarikatından bazı müridler onu hocası İbn Seb'in’e tercih etmişlerdir. 

Fakat Şüşteri bunlara aldırış etmemiş ve bu yaklaşımlarını onların İbn Seb'in’i 

anlamadığına yormuştur.87  

İbn Seb'in’in vefatından sonra, Şüşteri’nin Seb’iniyye tarikatından ayrılıp 

kendine özgü bir yol kurduğu söylenmektedir. Sünni sûfiliğe daha yakın olarak kabul 

edilen bu yola, kaynaklarda Şuşteriyye tarikatı denmektedir.88 Bu tarikat ile ilgili 

ayrıntılara girmek istemiyoruz. Şu kadarını söylemeliyiz ki, bu tarikatın kurulacağı 

daha İbn Seb'in hayattayken belliydi. İbn Seb'in’in öğrencilerinin Şüşteri’ye olan 

ilgileri bunu gösteriyordu. Şüşteri hicri 12 Sefer 668 yılında vefat etmiş ve Dimyat’ta 

defnedilmiştir.89 

Şüşteri’ye atfedilen bazı eserler vardır. Bunlar, “Urvetu’l-Vuskâ”, 

“Mekâlidu’l-Vücudiyye fi Esrari’s-Sûfiyye”, “Risâletu’l-Kudsiyye”, Merâtibu’l-

                                                
86 Makarri, Age,c. II, s. 384.; Taftazani, Age,s.170. 
87 Makarri, Age, c. II., s. 385-386.; Taftazani, Age, s.170. 
88 Taftazani, Age, s.173-175. 
89 Makarri, Age, c. II., s.386. 
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İmaniye ve’l-İslâmiyye ve’l-İhsaniye” ve “Risâletu’l-İlmiye”dir. Bu eserlerin yanı 

sıra şiirlerini içeren bir “Dîvan”ı da vardır.90   

İbn Seb'in’in diğer öğrencilerinden fazla söz edilmemektedir. Kaynaklarda 

isimleri geçen iki öğrencisini daha bilmekteyiz. Bunlardan biri Yahya b. Ahmed b. 

Sülayman el-Belunsî’dir. Bu öğrencisi hocası İbn Seb'in’in menkıbelerini içeren “el-

Verasetu’l-Muhammediyye ve’l-Fusûlu’z-Zatiyye” adlı bir eser yazmıştır.91 

İbn Seb'in’in diğer bir öğrencisi de İbn Ebi Vâtîl’dir. Bu kişi hakkında da 

kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Ancak onun İbn Kasi’nin “Hal’u’n-Na’leyn” eserine 

bir şerh yazdığı ve Fatımî görüşlere inandığı konusunda çeşitli iddialar vardır. Ebi 

Vâtîl’in, hocası İbn Seb'in gibi hurufçu yönlerinin olduğu ve nübüvvet, hilafet ve 

velayet konularında farklı fikirlerinin bulunduğu söylenmektedir.92     

     

D. ESERLERİ   

1. Büddü’l-Ârif 

Bu eserin tam adı “Kitabu’l-Büddü’l-Ârif ve Akidetu’l-Muhakkiki’l-

Mukarrebi’l-Kâşif ve Tariku’s-Saliki’l-Mütebettili’l-Âkif” şeklinde, araştırmamızda 

esas aldığımız baskının girişinde yazmaktadır.93 Bu eser 377 sayfa olarak, Corc 

Ketture tarafından Beyrut’ta 1978’de tahkikli olarak neşredilmiştir. Ketture, bu esere 

onsekiz sayfalık bir de önsöz yazmıştır. Eserin içindekiler bölümü kitabın sonunda 

verilmiştir. Eser genel olarak mantık, bilgi, nefs konusundaki fikirler ve bunlarla 

ilgili tartışmalar olmak üzere üç bölüme ayrılır. Bu eserin belirgin özelliği İbn 

Seb'in’in dönemindeki Kelam, Fıkıh, Felsefe akımlarına karşı ortaya koyduğu 

eleştirilerdir. Bazı konularda da mutasavvıfları eleştirmektedir. 

“Büddü’l-Ârif” bazı yazarlarca İbn Seb'in’in ana eseri olarak kabul edilir. Bu 

eserde yer alan Fârâbî, İbn Sina, İbn Rüşd ve Gazali’ye ilişkin tasvirler İslâm 

felsefesinde psikolojik yorum yönündeki ilk denemeler olarak kabul edilmiştir.94  

                                                
90 Age, c. II., s.185. 
91 Age, c. II, s. 396-397. 
92 İbn Haldun, Mukaddime, s. 676-677.; Taftazani, Age,s.173. 
93 Büddü’l-Ârif, s. 25. Bu çalışmamızda “Büddü’l-Ârif”in bu baskısını esas aldık.; Yaltkaya, Giriş, 
Sicilya Cevapları içinde, s. 6, birinci dipnot. 
94 Henry Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi, c. II, s. 44.  
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Ketture, bu esere yazdığı önsözde öncelikli olarak “Büdd” kelimesini ele 

almış, bu kelimenin okunuşundan anlamına kadar olan farklı spekülasyonlara yer 

vermiştir.95 

Ketture, öncelikle “Büdd” kelimesinin muhtemel anlamlarına yer vermiştir. 

Sözlükte “Büdd” kelimesinin “Put” anlamına geldiğinden söz etmektedir.96 Buna 

dayanarak İbn Seb'in’in bu eserinin adının “Arifin Putu” şeklinde tercüme edilmesi 

uygun değildir. Bu kelime İbn Seb'in düşüncesinde ancak “Allah”a delalet 

etmektedir. Nitekim İbn Seb'in “büdd” kelimesini eserlerinde sık sık tekrar etmiştir. 

Allah ile ilgili olarak geçen şu cümlede “Hakk, her şeyin aslı, büddü, sureti, zatı… 

dır.”97 ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla her ne kadar farklı görüşler olsa da 

(Badisi’nin “Maksadu’ş-Şerif” kitabındaki gibi) “büdd” kelimesini İbn Seb'in 

“Allah” anlamında kullanmıştır. Bu kelime Allah kelimesiyle eşanlamlı olan suret, 

asıl, zat gibi kelimeleri ifade etmek için değildir. Nitekim İbn Seb'in tanımlarında 

çok fazla açık değildir. Hatta onun tarikatı çoğunlukla kendisine dayanarak 

eşanlamlıları müdafaa üzerine kuruludur. Dolayısıyla “Hakk” için yaptığı tanımlarda 

O’nun yüce olduğu manası da ortaya çıkmaktadır. Yine İbn Seb'in birçok yerde, dört 

illetin manasını Allah’a vermemektedir. Durum böyle olunca Allah’ın “büdd” 

olmasında – İbn Seb'in “büdd”ü tecsim manasına bağlamadığı müddetçe- bir engel 

yoktur. Allah her şeyin suretiyse “büdd” burada en uzak anlamda ancak bir örnek ve 

sembol olur.98  

İkinci olarak “Büdd” kelimesi, “beytu sanem” (Putun evi) anlamında olup 

putun kendisini ifade etmeyen bir kavramdır. Bu ifade “Mü’minin gönlü” veya 

“mü’minin nefsi” olarak anlamlandırılabilir. Çünkü tasavvuf özellikle de İbn 

Seb'in’in tasavvufu Allah’a giden yolun bireye (zat) giden yol olduğu sonucuna bizi 

inandıran tecrübe dışında başka bir şey değildir. Çünkü bireyin keşfi (ortaya 

konması) kendisinde gizli olan Allah’ın keşfidir ki, bunu İbn Seb'in’in nefs ve 

                                                
95 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s. 7-8. 
96 Aynı yer. Büdd kelimesinin bu ve diğer anlamları için bkz. İbn Manzur, Lisanu’l-Arap, Daru 
Lisani’l-Arap, Beyrut- Lübnan, c.I, s.172-173. 
97 Büddü’l-Ârif, s.361-362.; İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, “Resailu İbn Seb'in” İçinde, 
s. 151. 
98 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s. 7-8 
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sûfinin ittisal yolunun anlamını tahlil ettikten sonra anlamaktayız. Sonuçta insan 

Allah’ın yeryüzündeki halifesi ve yarattığıdır.99  

Ketture bu anlamları özellikle belirttiğini ve bu şekilde “ma la büdd”, 

“büd’un” ve benzeri okuma biçimlerinden uzak durmayı amaçladığını söylemiştir. 

Bununla birlikte “Büdd” kelimesiyle ilgili olarak Esteban Lator ve Taftazanî’nin 

görüşlerine de yer vermiştir. Lator, “büdd” kelimesini haz veya nasip anlamında ele 

almıştır. Dolayısıyla ona göre “Büddü’l-Ârif”, arifin bu dereceye ulaşmak için elde 

etmesi gereken şey demektir.100 O zaman “büdd” burada gerekli olan, arifin 

tasavvuftaki en üst dereceye ulaşmak için ilim ve amelden ihtiyaç duyduğu şeyler 

anlamına gelir. Ketture, Lator’un “büdd” kelimesine “Nasip ve Haz” veya “Arifin 

Yakaladığı” ya da “Hakk’ın Marifeti için Koşan” anlamlarını vermesine yakın 

durmamıştır. Taftazanî ise “büdd” kelimesini mabud veya arifin ibadetinde yöneldiği 

kişi ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Bu da Ketture’nin görüşünü 

desteklemektedir.101  

İbn Seb'in de risalelerinden birinde Allah’ı, “O, senin gerekli olan 

büddündür.” şeklinde ifade etmiştir. Abdurrahman Bedevî, bu ifadede geçen “Büdd” 

kavramını açıklama sadedinde Lator’dan şu alıntıyı yapmıştır: “Büdd, asıl olarak 

“sanem” anlamına gelir ve İbn Seb'in’e göre sûfi manada en yüce misaldir.”102  

Ayrıca İbn Seb'in, Büddü’l-Ârif eseriyle ilgili olarak şu cümleleri sarf eder: 

“Onun (Büddü’l-Ârif) gizlediği mutluluğun büddüdür. Onun ifşası, bu durumun 

fesadıdır. Sen, büdd ile fâsid arasındaki farkı, bilirsin.”103 

Dolayısıyla Ketture’ye göre “Büddü’l-Ârif” “Arifin Tanrısı” şeklinde 

anlaşılmalıdır. Bize göre de “Arifin Tanrısı”  “Büddü’l-Ârif” için kullanılması en 

uygun karşılıktır. İbn Seb'in’in büdd kelimesi için kullandığı anlamlar, “Büddü’l-

Ârif”in içinde yer alan konular ve anlam bütünlüğü dikkate alındığında “Arifin 

Tanrısı” (Allah) tabiri bunu en iyi şekilde karşılamaktadır.  

Bazı araştırmacıların kullandığı “Arifler İçin Kılavuz” anlamı104 “Büddü’l-

Ârif”in yazılış amacı düşünüldüğünde nispeten uygun olabilir. Nitekim İbn Seb'in bu 

                                                
99 Age,s. 8.; İbn Manzur, Age,c.I, s.172-173. 
100 Benzer yaklaşımlar için bkz. Safedî, Age,c. XVIII, s. 62.; İbrahim Medkur, “fi’l-Felsefeti’l-
İslâmiyye(Menhec ve Tatbikuhu), Daru’l-Mearif, 1983, c.I, s. 56. 
101 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s. 8 
102 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, “Resailu İbn Seb'in” İçinde, s.151. 
103 İbn Seb'in, Mülāhazāt alā Büddü’l-Ārif, “Resailu İbn Seb'in” İçinde, s.258. 
104 Kutluer, Agmd., İ.A., c. XX., s.309. 
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eseri yazma amaçlarından birinin talep edene taleplerini, mutlulara mutluluklarını 

öğretmek, abid olana ibadetlerini göstermek, münkeri cehaletinden ve 

alışkanlığından çıkartmak, süluk edene tanrısına olan şevk ve amacını sevdirmek 

olduğunu belirtmiştir.105 Bu anlamlandırma sadece eserin gayesine bağlı 

kalındığından dolayı bizce uygun değildir. Bizim kabul ettiğimiz “Arifin Tanrısı” 

anlamı ise hem gaye, hem içerik ve hem de İbn Seb'in’in felsefesi doğrultusunda 

tercih edilmiştir. Bundan dolayı bu kullanımın daha doğru olduğu kanaatindeyiz. 

Aynı şekilde Henry Corbin’in kullandığı “Arifin Kaçışı” anlamı106 da İbn 

Seb'in’in anlamlandırdığı “Büdd” kavramından ve eserin içeriğinden tamamen 

uzaktır. Her ne kadar İslâm felsefesinde “Büddü’l-Ârif”, “Arifin Kaçışı” olarak ün 

kazanmışsa da bu esere verilebilecek en son anlam budur.     

“Büddü’l-Ârif”in günümüze ulaşan beş nüshası vardır. Bilinen en eski nüsha 

Süleymaniye Kütüphanesi içerisinde yer alan Veliyuddin Carullah Efendi 

Kütüphanesi 1273 numaradadır. Bu nüsha İbn Seb'in’in ölümünden yaklaşık on yıl 

sonra, hicri 679 miladi 1280 tarihinde öğrencilerinden Muhammed İbn Muhammed 

el Attar tarafından istinsah edilmiştir.107  

İkinci nüsha ise yine Süleymaniye Kütüphanesi içerisinde yer alan Vehbi 

Efendi Kütüphanesi 833 numaradadır. Bu nüshanın üzerindeki unvan sayfasında 

“Kitabu’l-İfşa Hikmetu’l-İlahiyye” şeklinde altınla yazılmış bir yazı vardır. Eser, 

kütüphane defterine de bu isimle geçmiştir. Herkes bu eseri İbn Seb'in’in ayrı bir 

eseri zannetmiştir. Oysa kitabın mukaddime ve diğer bölümlerine bakıldığında bunun 

“Büddü’l-Ârif”ten başka bir eser olmadığı anlaşılmıştır.108 Carullah Efendi 

Kütüphanesi’ndeki nüshanın ismini el-Büstanî, “Dairetu’l-Maarif”te; Kütübî ise 

“Fevatu’l-Vefayat”ta “La Büdd li’l-Ârif minhu” şeklinde kaydetmişlerse de Zehebî, 

İbn Hatib ve özelikle İbn Seb'in’in öğrencisi Yahya bin Ahmed bu eserin adının 

“Büddü’l-Ârif” olduğunu belirtmiştir. Ayrıca söz konusu kütüphanedeki nüshanın 

ismi de “Büddü’l-Ârif” olarak geçmektedir.109  

                                                
105 Büddü’l-Ârif, s.29-30. 
106 Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi, c. II, s. 44. 
107 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s. 6.; Gölpınarlı, Agm, s. 80.; Karlığa, Önsöz, Miftahu Büddü’l-
Ârif, (tahkik ve neşr) s. 305. 
108 Gölpınarlı, Agm, s. 82., Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde, s. 6, birinci dipnot. 
109 Ketture, Age, s. 6.; Gölpınarlı, Agm, s. 83. 
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Üçüncü nüsha, Berlin’de bulunmaktadır. Bu nüsha İbn Seb'in’in öğrencisi 

Ebu’l Hasan eş-Şüşterî’nin istinsah ettiği bir nüshadan kopya edilmiştir.110 

Dördüncü nüsha, Kahire’deki Daru’l-Belediye Kütüphanesi’nde 2062 

numarada yer almaktadır. Eserin ismi “Risâletu’l-Makalidi’l-Vücudiyye” olarak İbn 

Seb'in’e nispetle geçer. Eski bir yazı ile yazılmış bu nüshanın, yaklaşık olarak hicri 

sekizinci yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. 130 varak olup, 20 X 14 ebadındadır ve 

her sayfada 17 satır bulunmaktadır.111  

Beşinci nüshanın da Kazakistan Kütüphanesinde bulunduğu 

söylenmektedir.112  

“Büddü’l-Ârif”te mantık, bilgi problemi ve psikoloji başta olmak üzere İslâm 

felsefesinin belli başlı konuları özgün bir biçimde yer alır. İbn Seb'in bu eserinde 

filozofların çıkış noktalarıyla hareket etmekte ancak onların vardığı sonuçları 

eleştirmektedir. Ama asıl eleştirisi kelamcıların ve fakihlerin görüşlerini çürütmeye 

yöneliktir. Ona göre tasavvufî bilgi gerçekliğin en doğru ifadesidir. Bu bilgiye ancak 

mukarreb ya da muhakkik olarak tanımladığı kişiler sahip olabilir.113 

“Büddü’l-Ârif”in ilk bölümünde Aristo mantığının temel konuları yer alır. 

Özellikle tanımlar ve kategoriler konusunda Aristo mantığından farklı yorumlar 

yapılır. Beş külli kavram açıklanır.114 Bu bölümden sonra bilginin tanımı yapılarak 

filozofların, fakihlerin, kelamcıların (İbn Seb'in bunlara Eş’ariler diyor) ve 

mutasavvıfların bilgi anlayışı açıklanır. Bunlar arasında tasavvufi bilginin hakiki 

bilgiyi temsil ettiği vurgulanarak, sûfilerin bilgilerinin özelliği ve mertebeleri 

konusuna yer verilir. Helenistik felsefenin ana konularından olan kozmolojik akıllar 

teorisi ele alınırken kelamcı, fakih, filozof, mutasavvıf ve mukarrebin akıl nazariyesi 

hakkındaki değerlendirmelerine yer verilir. Pisagorcuların ve Aristo’nun eserlerine 

şerhler yazan Helenistik filozofların ve bunların görüşlerini İslâm dünyasında 

                                                
110 Ketture, Age, s. 6.; Karlığa, Önsöz, Miftahu Büddü’l-Ârif (tahkik ve neşr), s.305. 
111 Ketture, Age, s. 6.; Muhammed Yasir Şeref, Felsefetu’l-Vahdeti’l-Mutlaka inde İbn Seb'in, Daru’r-
Reşid li’n-Neşr, Irak, 1981, s.35-36.  
112 M. Yasir Şeref, Age, s.36. 
113 İbn Seb'in’in bu konulardaki ayrıntılı görüşleri tezimizin ana konularını teşkil ettiği için şimdilik 
kısaca belirtmekle yetiniyoruz. Ayrıntılar ilgili bölümde sunulacaktır. Ayrıca bkz. Karlığa, Önsöz, 
Miftahu Büddü’l-Ârif (tahkik ve neşr), s. 304. 
114 Büddü’l-Ârif, s. 31-90. 
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tekrarlamaya çalışan Fârâbî, İbn Rüşd gibi filozofların ve Gazali, İbn Bacce gibi 

tasavvufi yönü ağır basan düşünürlerin görüşleri eleştirilir.115  

Eserin son bölümünde filozofun psikolojiye dair görüşlerini içeren nefs ile 

ilgili kısımlar yer alır.116 

İbn Seb'in bu eserde öncelikle şu problem üzerinde durmuştur: Mutasavvıf 

için Hakk’a veya ilahi hakikate ulaşmak nasıl mümkündür? Veya mutasavvıf 

gelecekteki durumlar için müsait olan muhakkik arifin derecesine ve ilahi kemalleri 

anlama dercesine ne zaman ulaşacaktır? İbn Seb'in bu sorgulamada kendi mezhebine 

uygun olan cedeli yolu takip ederek önceki mezhepleri reddeder. Onların bu hedefe 

ulaştıramayacaklarını ve buna kesinlikle güçlerinin yetmediğini ispatlar. “Büddü’l-

Ârif”te İbn Seb'in’in mücadele ettiği mezhepler, akli yolu tutmakta, fıkıhtan 

başlayarak felsefeye doğru bir yol takip etmekte ve Kelâm ilmiyle yol kat etmektedir. 

İbn Seb'in de tartışmalarını bu noktaya has kılmış ve kelamcıları eleştiriye tabi 

tutmuştur.117  

İbn Seb'in bu eserde tasavvufu felsefeye dâhil etmiş Fıkhı, Kelamı ve 

Felsefeyi tahkike giden adımlar olarak kabul etmiştir. Ona göre muhakkikin ilimleri 

asıl olup diğerleri birer aracı ve yardımcıdır. Onun bu eserde asıl vurgulamaya 

çalıştığı nokta “Takattu” yani engelleri kaldırmadır. Diğer bir ifade ile takattu, 

sûfinin vuslatı, kul ile yaratıcısı arasındaki araç ve alakaları ortadan kaldırmaktır.118  

İbn Seb'in’in bu eserde cevap vermeye çalıştığı önemli bir soru da şudur: 

“Rabbine ulaşmak için sûfi, tahkik derecelerine nasıl ulaşacaktır?” Buna, bu eserde, 

iki şekilde cevap vermektedir. Birincisi, bilgi nazariyesine bir vurgu vardır. Yani 

ilm-i ilahiye mantık ve neticeleri yoluyla nasıl ulaşılacağını açıklamaktadır. Bu çaba 

ilahi hakikate ulaşmada mantık ilminin imkaniyeti çalışmasında gizlidir. Bu çalışma 

eleştirel olmalıdır. Mantık ilminin esaslarına ve onun çeşitli hükümlerine dayanan 

analitik bir biçimde olmamalıdır.119 İkincisi, bilgi araçları olmaları itibariyle akıl ve 

nefs kavramlarının rolüdür. Bu kavramların pratik anlamda ilk görevi vahdet-i 

vücutçu tasavvuf anlayışına göre kulu Rabb’e yakınlaştırmaktır. İşte bu İbn Seb'in’in 

savunduğu görüştür. Dolayısıyla bu eser, öncelikli öğrenilmesi gereken ilimlerin 

                                                
115 Age,s. 92-136. 
116 Age,s. 206-320. 
117 Ketture, Giriş, Büddü’l Ârif içinde, s. 8-9. 
118 Age, s. 10.   
119 Age, s. 10-11 
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başında mantık ilminin geldiğini vurgulamaktadır. Bu konuda İbn Seb'in İhvan-ı 

Safa’nın kitaplarına dayanmaktadır. İslâm filozoflarının ve özellikle de Aristocuların 

mantık ilmine farklı bir yer verdiğini söyler. Filozoflar mantığı âlemi anlamada 

hislere yardımcı bir yol olarak görüp bilgi nazariyesini güçlendirmede bir araç 

yaparken, İbn Seb'in bunu sadece bir fayda anlamında ele almakta, mantığa bizatihi 

değer vermemektedir. Çünkü İbn Seb'in’e göre bilgi marifetullahın dışında başka bir 

şey değildir. Bu bilgi de dahili his ve etkilenimler üzerine kurulu dahili tecrübelerden 

başka bir şey değildir. Bu tecrübelerle mantık ve burhani yolun esasları nerede 

kesişmektedir?120  

İbn Seb'in bu eseri yazma amacının, eski zamanlardaki Hermetik hikmeti ifşa 

etmek, nebevi hidayetin ifadesinin erdiği hakikatleri, her muhakkikin kendisiyle 

aydınlanmayı istediği nuru, vurgulanmamış ve kadîm zamanlardan beri yayılmamış 

olan ilmi, peygamberlerin kendisi için gönderildikleri sırları açıklamak olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca, mutlu kişinin tasavvur ettiğinde mutlak kemale ulaşacağı 

manaları elde edenin, bunu gerçekleştirdiğinde Allah’ın güç ve yardımıyla 

sıkıntıların önünde açıldığı hayırları açıklamak istemiştir. İbn Seb'in’i buna götüren 

sebep, her âlim ve insaf sahibine ayan olan yardım ve rehber olma yönüyle şeriatın 

cevap vermeyi zorunlu kıldığı taleptir. Bu sorulara o, Allah’ın yardımıyla, kısaca, 

gerektiği yerlerde uzatarak, isteyene gerekliliğini vurgulayarak, talep edene 

taleplerini, mutlulara mutluluklarını öğretmek, abid olana ibadetlerini göstermek, 

münkeri cehaletinden ve alışkanlığından çıkartmak, süluk edene tanrısına olan şevk 

ve amacını sevdirmek amacıyla cevap verdiğini belirtir.121  

İbn Seb'in’in bu kitabı yazmadaki bir diğer amacı da mukarrebin, sûfiler ve 

filozoflar üzerine neler söylediğini ortaya koymaktır.122  

Bunların yanı sıra İbn Seb'in “Büddü’l-Ârif”i kelam ilmi ve manaların 

hakikatleri bilgisini yeni öğrenmeye başlayanlar için özet ve veciz ifadelerle 

yazdığını da belirtmiştir.123  

Diğer taraftan bu eserle ilgili olarak dikkatimizi çeken bir noktayı belirtmek 

istiyoruz. Bu da “Büddü’l-Ârif”in farklı yorumlara açık ve anlaşılması zor bir eser 

                                                
120 Age, s. 11. 
121 Büddü’l Ârif, s.29-30. 
122 Age, s.275. 
123 Age, s. 31. 
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olmasıdır. İbn Seb'in de bu durumu bilmiş ve hatta bu eserin anlaşılması için 

“Mülāhazāt alā Büddü’l-Ārif” adlı bir risale de yazmıştır. Burada “Büddü’l-Ârif”teki 

bu sıkıntının nedenlerini İbn Seb'in şu şekilde izah eder: “Ey (falanca)! İşte şu 

“Büddü’l-Ârif” kitabı. Bunu orada söz konusu edilen beş ekol sahibinin (Fakih, 

Kelamcı, Filozof, Sûfi ve Mukarreb) görüşlerinden derleyerek üzerine kendimden 

bazı sözler söyledim. Sen de biliyorsun ki, ben o sözleri ne denemişimdir ne de temize 

çekmişimdir. Ve sen aslını kendin koruyor, bana sadece durak yerlerini iletiyordun. 

Sonra gelen konuda söz edileceği zaman, önce geçen konudan yardım alınacağı 

senin değerli bilginle malumdur. Alışkanlığım gereği onun hepsini (Büddü’l-Ârif) 

sana gönlümden yazdırdım. O zamanlar ömür gençlik çağındaydı, şimdi ise sonunda 

ya da sonun yakınlarındadır. Zihnimde haberler muhtelif idi. Bu sebeple sen bu 

konudaki mazeretimi kabul et, ona bakanlar da (beni mazur saysınlar.)”124 

 

2. el-Kelâm ale’l-Mesâili’s-Sıkılliye (Sicilya Cevapları) 

İbn Seb'in’in ikinci önemli eseri olan bu kitabın tek nüshası Oxford’ta 

Bodleian Kütüphanesi 456/1 numaradadır. Bu eseri Münih Üniversitesi 

profesörlerinden Prof. Pretzl, Almancaya çevirmiş, birkaç yerindeki yanlışlıkları 

düzeltmiştir.125 Pretzl’den önce Amarrî ve Mehren de bu eser üzerine yazılar 

yazmışlardır.126 

Şerafettin Yaltkaya, bu eseri önce “Sicilya Cevapları” adı altında 1934 

yılında Türkçeye tercüme etmiş daha sonra da 1941 yılında “el-Kelam ale’l-

Mesaili’s-Sıkılliye” adıyla Arapçasını neşretmiştir. Henry Corbin bu neşre ondokuz 

sayfalık Fransızca bir önsöz yazmıştır.127  

Yaltkaya, bu eserin fotografisinin 1931 yılında Prof. Pretzl tarafından 

kendisine verildiğini belirtmektedir. Eserdeki yanlışlıklar ve anlaşılması güç ifadeler 

Yaltkaya’nın eseri tercüme etmeyi bırakmasına sebep olmuştur. Ancak iki yıl 

geçtikten sonra eseri tercümeye yeniden girişmiştir. Bu arada Amarrî ve Mehren’in 

                                                
124 İbn Seb'in, Mülāhazātu alā Büddü’l-Ārif, s.250-251. 
125 Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde, s.1. 
126 Age, s.2. 
127 Age s.2. İbn Seb'in’in bu eserinin Arapça matbu baskısı için ayrıca bkz. Fuat Sezgin, İslâmic 
Phylosophy, Frankfurt, 1999, Ibn Sab'in, Vol. 80., s. 172-266.  
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çalışmalarını da incelemiştir. Özellikle Amarrî’nin çok iyi Arapça bilmesine rağmen 

kitabın içeriğini tamamen kavrayamamış olduğunu görmüştür.128  

Bu eserin Türkçeye “Sicilya Cevapları” adı altında tercüme edilmesinin 

nedeni dönemin Sicilya kralı II. Frederick’in sorduğu felsefi sorulara İbn Seb'in’in 

verdiği cevapları içeriyor olmasıdır. II. Frederick Sicilya kralı olduğu için bu sorulara 

Arapçada “Sicilya Meseleleri” anlamına gelen “el-Mesâili’s-Sıkılliye” denildiği gibi, 

İbn Seb'in’in bu sorulara verdiği cevaplardan dolayı da “Ecvibetu’s-Sıkılliye” ve “el-

Kelâm ale’l-Mesaili’s-Sıkılliye” de denilmektedir.129  

II. Frederick Von Hohenstaufen (1194-1250), Palermo sarayında yetişen ve 

bilginleri korumasıyla tanınan bir kraldı. Yunanca, Latince, İtalyanca, Almanca ve 

Fransızca’nın yanı sıra Arapça’yı da bilirdi. Napoli Manastır Okulunu kurdurmuş ve 

Aristo’nun eserlerini Arapçadan Latinceye çevirtmiştir.130 1220 yılında Roma’da 

İtalya İmparatorluğu tacını giymiş, bu tarihten yaklaşık dokuz yıl sonra da Kudüs 

kralı olmuştur. Mısır sultanıyla Kudüs’ün iadesi konusunda girişimlerde bulunurken 

sultanın elçisiyle felsefi konularda tartışmalarda bulunmuştur.131 Müslümanlara karşı 

gösterdiği hoşgörü ve yakınlık nedeniyle II. Frederick, papalar tarafından Hıristiyan 

inancından ayrılan kişiler arasına konmuş ve bu konuda 1239 ve 1245 tarihlerinde 

Roma sarayından fermanlar çıkmıştır. Bu konuda Dante, “İlahi Komedya”sında II. 

Frederick’in kendisini cehennemin ateşiyle kızarmış lahitler içerisine soktuğunu 

belirtmiştir.132 

II. Frederick “Sicilya Cevapları”na konu olan soruları Mısır, Şam, Irak, 

Derub (Anadolu) ve Yemen’e göndermiştir. Söz konusu yerlerde bulunan âlimlerin 

cevaplarını beğenmemiştir. Bunun üzerine bu sorulara cevap verebilecek bir kişi 

aramaya başlamış ve kendisine Endülüs’te bulunan İbn Seb'in’den söz etmişlerdir. 

Muvahhidî Sultanı Ebu Muhammed Abdulvahid er-Reşid’e müracaat etmiştir. O da 

Sebte’de kendi tarafından vali olarak atanan İbn Halas’a bu durumu yazmıştır. İbn 

Halas, İbn Seb'in’i çağırtarak Reşid’in emrini kendisine tebliğ etmiş, Kral II. 

                                                
128 Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde,s.2. 
129 Age, s.4.; Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi, c. II, s.43. 
130 Yaltkaya, Age, s.3.; Ülken, İslâm Felsefesi Kaynakları ve Etkileri, s. 272. 
131 Yaltkaya, Age, s.3. 
132 Age, s.4.; II. Frederick’in ilme katkıları konusunda bkz. Aziz Ahmed, History of İslamic Sıcıly, 
Edinburgh Unv. Pres., Edinburg, 1975, s.88-96.; Charles Burnett, The “Sons of Averroes with the 
Emperor Frederick” and the Transmission of the Phılosophical Works by Ibn Rushd, “Averroes and 
the Aristotelian Tradition” içinde, ed. by. G. Endress – J. A. Aertsen, Leiden, Köln, 1999., s.267-275. 
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Frederick’in göndermiş olduğu hediyeleri kendisine vermiştir.133 Bu işi gönüllü 

olarak yapacağını söyleyen İbn Seb'in hediyeleri kabul etmemiştir. İbn Seb'in’in 

gönderdiği cevapları çok beğenen II. Frederick ikinci defa kendisine hediyeler 

göndermiş fakat o yine kabul etmemiştir.134 Bu sorulara cevap vermek için İbn 

Seb'in’in önerilmesi o dönemde bu meselelere onun düzeyinde cevap verecek bir 

kişinin bulunmadığını göstermektedir.135 

“Sicilya Cevapları”na baktığımızda II. Frederick’in İbn Seb'in’e dört felsefi 

konuda sorular yönelttiğini görmekteyiz. Bunlar: 

1. Aristo âlemin kadim olduğu konusundaki görüşüne bir delil ileri sürmüş 

müdür? İleri sürmüşse bu delil nasıldır? İleri sürmemişse âlemin kadim olduğu 

görüşüyle neyi kastetmiştir? 136 

2. Metafizik ilminin (İlm-i İlahî) gayesi ve zaruri mukaddimeleri nelerdir?137 

3. Kategoriler nedir? Bunlar ilimlerde nasıl kullanılır, sayıları kaçtır, 

sayılarının eksik ya da fazla olması mümkün müdür? Mümkün olduğunun veya 

olmadığının delili nedir?138 

4. Nefs nedir? Nefsin yok olamayacağının delili nedir? Bu konuda İskender 

el-Afrodisi Aristo’ya hangi noktalarda muhalefet etmiştir. 139 

İbn Seb'in’in bu sorulara verdiği cevaplara bakıldığında onun Yunan 

felsefesine özellikle de Aristo felsefesine ve İslâm felsefesine hâkimiyetinin ne 

derece yüksek olduğu görülür. 

Bu eserde sorulan sorulara verdiği cevaplarda İbn Seb'in’in takip ettiği metot, 

genel olarak şu şekildedir: Önce muhatabın sorduğu soruyu sorar ve akabinde 

sorunun değerlendirmesini yapar. Sorunun doğru sorulup sorulmadığını soruşturur ve 

sorunun doğru şeklini sunar. Daha sonra sorulan konuda geçen kavramları netleştirir 

ve farklı tanımları verir. Kavramlar netleştirildikten sonra görüşlerini sunacağı 

filozofun (bu eserinde bu filozof Aristo’dur.) metodunu sunar ve felsefesini özetler. 

Filozofun delillerini verir sonrasında bu delilleri değerlendirmeye tabi tutup eleştirir. 

                                                
133 Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde, s.4. 
134 Age, s.5. 
135 Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s.2-3; H. Z. Ülken, İslâm Felsefe ve İtikadının Garba 
Tesiri, AÜİF Dergisi, Ankara, 1962, c. X, s.26. 
136 Sicilya Cevapları, s.15-47.  
137 Age, s.48-78. 
138 Age, s.79-100. 
139 Age, s.101-144. 
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Varsa karşı fikirleri aktarır ve en sonunda kendi görüşlerini –her ne kadar net olmasa 

da- sunar.140    

 

3. Resâilu İbn Seb'in 

İbn Seb'in’in yirmi risalesini içeren bir eserdir. Bu risaleleri Abdurrahman 

Bedevî neşretmiş ve bu esere bir de giriş yazmıştır. Bu girişte İbn Seb'in’in hayatı 

görüşleri ve eserin içeriğine yer verilmektedir. Bedevî bu eserde önce İbn Seb'in’in 

bazı risalelerini yayınladığını, daha sonra diğer ulaşabildikleriyle beraber hepsini bu 

kitapta topladığını söylemektedir. Bundan sonra da İbn Seb'in’in “Büddü’l-Ârif” 

eserini neşredeceğini belirtmektedir.141 Ancak ömrü bunu yapmaya yetmemiştir. 

Büyük oranda Bedevî’ye dayanarak İbn Seb'in’e ait olan risaleleri şu şekilde 

sıralayabiliriz:  

1. Risâletu’l-Fakiriyye: İbn Seb'in bu eserde yoksunluk (fakr) ve bu kavramla 

benzer anlamları taşıyan adem, madum, idam kavramlarını felsefi açıdan ele almış ve 

filozoflardan aktarımlar yapmıştır. Daha sonra aynılık (huve huve) kavramını da izah 

eden İbn Seb'in vahdet anlayışına geçiş yapmıştır. Ayrıca varlığın çeşitleri, tanrının 

sıfatları, hikmet ve çeşitleri, mutluluk ve iyiliğin çeşitleri gibi konuları ele almıştır.142    

2. Kitabun fihi Hikem ve Mevâiz: Bu risaleye Yasir Şeref, “Kelamun l’ibni 

Seb'in”143 adını vermiştir. Bu risale “vahyedileni dinle” diye başlamaktadır. Yasir 

Şeref’in “Kitabun fihi Hikem ve Mevâiz” adı altında verdiği risalede bu ifadelere 

rastlamamaktayız. Söz konusu ifadeler Bedevî’nin sadece risale adını verdiği bir 

başka risalenin başlangıç cümlesidir. Burada Yasir Şeref, ya risalelerin adını yanlış 

yazmış veya başlangıç cümlelerinin yerini hataen değiştirmiştir.  

Bu risale, baş taraflarından itibaren vahdet, mutluluk, şeriat ve hakikat, 

Allah’ın nimeti v.b. konularda mutasavvıfların görüşlerini eleştirir. Bu konuyla ilgili 

çeşitli ayetler, hadisler ve şiirler getirerek, tasavvufi açıklamalar yapar. İbn Seb’in, 

bunların devamında bazı mutasavvıflardan isim vermeden bahsetmekte, onların bu 

dünyada bazı şeyleri müşahede ettiklerini belirtmekte, nimetlendiklerini, Allah’a 

                                                
140 Örnek olarak bkz. Sicilya Cevapları, s.15-47. Diğer bölümlerde de büyük oranda aynı metot 
kullanılmaktadır. 
141 Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s. 5-6. 
142 Resailu İbn Seb'in içinde, s. 1-22. 
143 İbn Seb'in’e ait olan bazı risalelerin adları yazılı değildir. Bunlar Yasir Şeref tarafından kısaca “İbn 
Seb'in’e Ait Söz” diye belirtilmektedir. Bunları birbirinden ayırmak için risalenin ilk cümlesi 
verilmektedir.  
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doğru gittikleri yolda doğru olduklarını söylediklerini anlatmaktadır. Burada, Allah’a 

gidişlerinde onların idealardan (el-Musulu’l-Muallaka) da bahsettiklerini ve bunlar 

hakkında çeşitli açıklamalar yaptıklarını söylemektedir. Tasavvufi bu hallerin kabul 

edilemeyeceğini belirten İbn Seb’in, bunlara alternatif yol olarak kendi yolunu 

gösterir.  

Bu risalenin sonundaki ifadelerin Yahya b. Ahmet b. Süleyman Belunsi’ye ait 

olduğu söylenmektedir. Bu ifadeler, bu risalenin İbn Seb’in’in ağzından aktarıldığı 

ama bu şahıs tarafından yazıldığı konusunda bilgi veriyor görünmektedir.144 

3. Kitabu’l-Kavsiyye: İbn Seb’in, bu risalede bir sûfinin kendisine sorduğu bir 

kelime üzerinde durmuş, fakat metinde bu kelimenin tam yazılışı verilmemiş ve 

yanına bir soru işareti konulmuştur. O, bu kavramla ilgili bazı görüşler sunar. Bu 

görüşlerin süluk ehli için gerekli olduğunu belirtir. Risale genelinde tahkik ehlinin 

vuslatı ve bu vuslatın kazandırdıkları -ki bu Allah’ın salih kulları arasına girmedir, 

hakikat kapısının kendisine açılmasıdır- üzerinde durulmuştur. Tasavvufi bir 

risaledir. Kişinin, tövbeden Allah’ı müşahedesine uzanan yolunu özetler. Bu 

müşahede sırasıyla tövbe, Allah’ın salih kulları arasına girme, tahkik kapısının 

açılması, maksuduna yönelme, varlıktan soyutlanma, vahdet âlemine ve tevhid 

huzuruna ulaşma, Allah’ın ilim, âlim ve malumun kendisinde tek olduğunu bilme, 

uluhiyyet kapısının açılması, yüce dereceleri görme, refik-i âlâ’yı (Allah’ı) müşahade 

etme, hiçliği anlamak, esma-i hüsnayı ve ism-i a’zamı kavrayıp, onunla dua etmek ve 

en üst derecelere çıkmadır.  

Bu risalede, ulaşılan yüce dereceler ve bu hakikat seviyesine ulaşma, bir şekil 

üzerinde gösterildiği ve bunun da bir çizgiyle belirtildiği, bu çizgi de kavis şeklinde 

olduğu için, bu risaleye bu isim verilmiştir. Anlattığı bu şeklin neyi ifade ettiği ve ne 

anlama geldiği de kapalıdır.145 

4. Ahd İbn Seb'in li Telâmizihi: Bu risale toplam iki sayfadır.146 Bu risale 

üzerine, İbn Seb'in’in ismi belli olmayan bir öğrencisi tarafından yazılmış, seksenaltı 

sayfalık uzunca bir şerh vardır. Bu şerhin İbn Seb’in’in öğrencisine ait olduğu, şerhin 

çeşitli yerlerindeki ifadelerden147 ve özellikle de 108. sayfadaki “bu konularla (nefs) 

                                                
144 İbn Seb'in, Kitabun fihi Hikem ve Mevaiz, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s.23-38. 
145 İbn Seb'in, Risaletu’l-Kavsiyye”, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s.39-42. 
146 Resailu İbn Seb'in içinde, s. 43-44. 
147 İsmi Belli Olmayan Müellif (İbn Seb'in’in öğrencisi ) Şerhu Ahd, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s.45, 
108. 
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ilgili olarak efendimiz (İbn Seb’in) Allah kendisinden razı olsun “Büddü’l-Ârif”  ve 

“Mesâilu Sahibi’s-Sıkılliye” eserlerinde anlatmıştır. Oraya bak !” cümlesinden 

anlaşılmaktadır. Bu şerh, İbn Seb'in’in “Ahd Risalesi”ni açıklamakla kalmamış, adeta 

onun tüm düşüncelerini de özetlemiştir. 

 Bu şerhin metodu, İbn Seb'in’in eserlerindeki metoda benzer. Özellikle, 

kelimelerin farklı anlamlarının uzunca verilmesi148 ve farklı mezheplere göre bazı 

görüşlerin aktarılması buna örnek olarak verilebilir. Fakat şerhin dilinin çok açık 

olması, İbn Seb'in’in dil ve yönteminden farklılık arz eder. 

Bu risalenin ve şerhinin içinde bulunduğu, Daru’l Kutubi’l Mısriyye’deki 

Teymuriye kütüphanesindeki risale mecmuasının üstünde “Kitabu’l-Ahd ve Şerhuhu” 

ismi yazılıdır. 149 

5. Kitabu’l-İhâta: 150 Bu risale, İbn Seb'in’in edebi ve sembolik ifadelerinin en 

yoğun biçimde bulunduğu bir risaledir. Örneğin tek bir cümlede, oniki defa “iyyeh” 

veya “ih” kelimesini tekrarlamıştır.151 Bu risaleyi İbn Seb'in’in, adeta Vahdet-i 

Mutlaka anlayışını izah etmek amacıyla yazmıştır. Bu bağlamda onun şu ifadeleri 

önemlidir: “Allah vardı beraberinde hiçbir şey yoktu.” “De ki, Rabb maliktir, kul 

helak olucudur ve vehim karanlıktır, Hakk saliktir ve siz de böylesiniz.” İbn Seb'in 

ihatanın zıtları birlediğini şöyle izah eder: İhatada çift tekle karışmıştır. Cumartesi, 

Pazar olmuş, muvahhid Ahad’ın aynısı olmuştur. Zamanda akıp giden, hazır olmuş, 

ayanda ilk olan, âhir olmuş, bâtın zahir olmuş, mü’min kâfir olmuştur. Kötü, veli 

olmuş, fakir, zengin olmuştur. Bunlar hikemi birlerdir, vehmi hâdisler değildir.152  

Diğer yandan bu risalede vahdet, şu ifadelerle de anlatılmıştır: “Ben 

inniyetlerin inniyeti, hüviyetlerin hüviyeti ve mahiyetlerin mahiyetiyim. Bütün bu 

azalan ve çoğalanlar “bir” manadır. Bu da “ben”dir (ene.)”153 İbn Seb'in ihatayı 

mıknatısa, varlıkları da demire benzetmektedir. Bu ikisini barındıran ilişki varlığın 

hüviyetidir. Bunları birbirinden ayıran ise varlıkların vehimliğidir.154    

                                                
148 Şerhu Ahd, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s. 45, 48, 50, 51, 52. 
149 İbn Seb'in, Ahd İbn Seb'in li Telâmizihî, “Resailu İbn Seb'in” içinde,  s.43., Bedevî’nin notu. 
150 Bu risalelerin listesi için bkz. Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s.17-19.; Y. Şeref, Age,s.36-
38.  
151 İbn Seb'in, Kitabu’l-İhata, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s.145. 
152 Age, s.143. 
153 Age, s.147. 
154 Age, s.145. 
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6. Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye: Bu risale, çoğunlukla “zikir”den ve son 

bölümlerinde de Allah’ın nur olmasından söz eder. Zikirle ilgili olarak, zikrin ne 

olduğunu, bu konuyla ilgili ayet ve hadisleri, zikrin faziletini, önemini bazen farz 

ibadetlerden bile üstün olduğunu, bu konuyla ilgili tartışmaları anlatır. Zikri, şer’i 

vazifelerden bile üstün tutan İbn Seb’in, adeti gereği Hristiyan ve Yahudi sûfilerden 

simya, sihir ve astroloji bilginlerinden, Hint kültüründen, Sudanlılardan, ismi 

belirtilmeyen bir papadan, Sokrat, Eflatun, Aristo ve Hermes’in zikirle ilgili 

sözlerinden, Adem, İdris, Nuh, İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, Musa ve Harun gibi 

peygamberlerin sözlerinden, Tevrat, Zebur, İncil, gibi kutsal kitaplardan alıntılar 

yapmıştır. Ayrıca, peygamberimizin, dört halifenin, selef-i salihin ve önde gelen 

Müslümanların zikri tavsiye eden sözlerinden, mutasavvıfların zikir anlayışından söz 

etmiştir. Zikir yapmada dikkat edilecek hususları, bazı zikir lafızlarını, zikrin 

kazandırdıklarını, zühd, verâ, takvâ ile bağlantısını, hangi durumlarda ve nerelerde 

zikir yapılması gerektiğini uzun uzadıya anlatır. Risalenin son bölümünde Allahın 

nur olmasından, nurun anlamlarından söz eder. Bu konuyla ilgili açıklamalar 

yaparken, sûfilerden, filozoflardan (Gazali), yine Yahudi, Mecusî ve Hıristiyanlardan 

alıntılar yapar.155 

7. Risale (1): Bu risale “Yalnızca Allah, Allah Kendisi’nden yardım 

istenendir” ifadesiyle başlar. Abdurrahman Bedevî bu risalenin isminin “Elvâh” 

olmasının daha uygun olduğunu söyler.156  

Bu risale dört bölümden oluşur. Allahın sıfatları, âlemin hadis olması ve 

Allah âlem ilişkisi, varlığın ne olduğu, kaça ayrıldığı, nasıl bilindiği, ezel, dehr, ebed, 

zaman kavramları, ihata ve vahdeti mutlaka konuları ele alınmıştır. Birçok 

risalesinde söz ettiği hakikate ulaşmayı burada da işlemiştir.157 

8.Risale fi Envâri’n-Nebi: İbn Seb'in bu risalede nur konusunu ele almış ve 

peygamberimizin de nur olduğuna dikkat çekmiştir. Hz. Muhammed’in (sav) 

nurlarının otuz üç olduğunu bunların bir nevi peygamberin özelliklerini ifade ettiğini 

açıklar. Bu nurlardan bazıları şunlardır: İzzet nuru, insani mükemmellik nuru, idrak 

nuru, nübüvvet nuru, neşet nuru, öncelik nuru, teşrif nuru, mevlid nuru, hilkat nuru, 

                                                
155 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, s. 151-189. 
156 İbn Seb'in, Risale (1), “Resailu İbn Seb'in” içinde, s.190 birinci dipnot. 
157 Age,s. 190-200. 
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terbiye nuru, intikal nuru, nihayet nuru, hitabet nuru, ihata nuru, liva nuru, hayru’l 

mahz nuru, ubudiyet nuru, tezkiye nuru…158  

9. Risale Hitâbullahi bi Lisani Nurihi: Bu risale nefsin iyi ve kötü 

karşısındaki durumu, nefsin soyutlanması, Allah’ın zahir ve gaib olmasının keyfiyeti, 

vehim kavramı, âlem konusu ve bu konuda filozofların kullandığı vacib bizatihi, 

illet, evvel, âlemu’t-tabii, âlemu’n-nefs, âlemu’l-akl gibi kavramlara yönelik 

eleştirilerini içerir. Ayrıca kelamcılara yönelik bazı tenkitleri de ele alır.159 

10. Mülâhazat ala Büddü’l-Ârif: Bu risale, “Büddü’l-Ârif” kitabında yazılan 

her şeyi bilginler çözmekten aciz kalmıştır” ifadesiyle başlar. Yasir Şeref bu risaleyi 

“Risaletu’l-Fethi’l-Müşterek” adıyla belirtmiştir.160 Abdurrahman Bedevî ise 

“Mülâhazat ala Büddü’l-Ârif” adıyla neşretmiştir.161 Bekir Karlığa da bu risaleyi, 

“Miftahu Büddü’l-Ârif” adıyla neşretmiş ve bu neşre bir de önsöz yazmıştır.162 

İbn Seb'in bu risaleyi “Büddü’l-Ârif” eserindeki anlaşılmayan ya da kapalı 

olan ifade ve kavramları açıklamak amacıyla yazmıştır. Bu risale yirmiüç bölümden 

oluşmaktadır. Genel olarak bakıldığında bu risale, “Büddül-Ârif”in neden anlaşılması 

güç bir eser olduğunu, onda yer alan harfler, sembolik ve kapalı ifadelerle nelerin 

kast edildiğini, İbn Seb'in’in beş mezhep olarak tanımladığı fakih, kelamcı, filozof, 

sûfi ve mukarrepten neler öğrenilmesi gerektiğini, simya ilminin bölümlerini, 

hikmet, nimet ve sınaat kelimelerinin “Büddü’l Ârif”te geçen kelimeler için anahtar 

ifadeler olduğunu açıklamaktadır. 

11. Risale(2): Bu risale, “Bir’in, Vacibu’l-Vücud’un, Tek Var Olan’ın adıyla 

başlarım.” ifadesiyle başlar.  Yasir Şeref bu risaleyi “Risaletu’t-Teveccüh” adıyla 

belirtmiştir.163 Bu risale Allahın sıfatları ve vahdet fikrinden bahseden kısa bir 

risaledir164  

12. Risale(3): Yasir Şeref bu risaleye “Kelâm l’ibni Seb'in” adını verir.165 Bu 

risale, “Kim helak edici şeylerden tamamen uzak durursa…” ifadesiyle başlar. Bu 

                                                
158 İbn Seb'in, Risale fi Envâri’n-Nebi, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s. 201-211. 
159 İbn Seb'in, Risale Hitabullahi bi Lisani Nûrihi, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s. 212-246. 
160 Y. Şeref, Age,s. 38.  
161 Resailu İbn Seb'in içinde, s. 247. 
162 Karlığa, Miftahu Büddü’l-Ârif, (tahkik ve neşr) s. 303-333. 
163 Y. Şeref, Age, s. 38. 
164 İbn Seb'in, Risale (2), “Resailu İbn Seb'in” içinde, s. 259-262 
165 Y. Şeref, Age, s. 37. 
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risale vahdete ulaşmada tasavvufi yolun etkisini, metafizik ilmi ve bu konuda 

filozofların görüşlerini, Allah’ın sıfatları konularını içeren kısa bir risaledir.166  

13. Risaletu’l-Elvâhi’l-Mübâreke: Bu risale Yasir Şeref’in eserinde 

“Kitabu’l-Elvâh” adıyla geçer.167 Bu risale vehim, hakikat, haz ve elem ile ilgili 

görüşlerin açıklandığı bir risaledir. Daha çok ahlaki konuları ele alır.168  

14. Risale(4): Bu risale, “Allah, Allah, Allah. Allaha muhtaç kişi O’nu 

resmediyor…” diye başlar. İbn Seb’in, bu risalede, muhakkikin nasıl bir yolu takip 

edeceğini, hangi riyazetleri uygulayacağını, hangi halleri yaşayacağını, bu 

yoldakilerin uyması gereken kuralları, söyleyecekleri virdleri, sahip olacağı ilimleri, 

tövbe, dua ve salâvatlar okuma, salâvatın önemini ve duada dikkat edilecek hususları 

ele almıştır.169 

 15. Risale(5): Yasir Şeref’e göre bu risalenin adı “Kelamuhu fi Vasiyye”dir. 

Bu risale, “Allah seni hidayete erdirsin ve seni mutlu kılsın, bil ki …” diye başar.170 

 Bu risalede İbn Seb’in ahlâk, ilim ile ilgili kısa cümleler söylemiş, tasavvufi 

riyâzet, mertebe ve hallerle ilgili İbn Arabi gibi ünlü mutasavvıflardan ve Buhteri, 

Abdülmelik b.Mervân, Muhammed b.Hâzim el-Bahli, Lâkid b.Zürâre, Muhâcir, 

Züheyr, Mücâşii, Ahmed b. Ebi Zâhir gibi şâirlerden şiirler aktarmış, tahkik ve 

vahdetle ilgili kısa fasıllar açmıştır. Toplam 38 fasıl altında, görüşlerini sunmuştur. 

Tasavvufi anlamlardaki ahlâki konuları ele aldığı bu fasılların sadece bir kaçının 

ismini vererek bu risaleyi geçmek istiyoruz: Takva, temizlik, Kur’an- Sünnet ve 

ilimle uğraşma, doğru nasihatte bulunanı dinleme, kötülerle oturmama, iyilerden 

faydalanmak, mu’tedil olmak, hikmete sarılmak, ikiyüzlülerden uzak durmak, sınırı 

aşmamak, haddi aşanlara benzememek, edepli olmak… gibi.171  

16. Risale(6): Bu risale, “bil ki -Allah sana hikmetini öğretsin- ilim ilk 

olgunluktur” diye başlar. Bu risale insanların gruplandırılması, ilimler, ameller, 

mutluluk ve mutlu insan konularını içerir.172 

                                                
166 İbn Seb'in, Risale (3), s. 263-275. 
167 Y. Şeref, Age, s. 37. 
168 İbn Seb'in, Risaletu’l-Elvahi’l-Mübareke, “Resailu İbn Seb'in” içinde, 276-282. 
169 Resailu İbn Seb'in içinde, s.283-297. 
170 Y. Şeref, Age, s. 37. 
171 İbn Seb'in, Risale (5), s.298-307 
172 İbn Seb'in, Risale(6), s. 308-311. 
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17. Vasiyyetu İbn Seb'in li Eshâbihi: Bu risale, “selamun aleykum, Allah sizi 

korusun,” diye başlar. İbn Seb'in’in arkadaşlarına yaptığı tavsiyeleri, ilmi ilahi, 

ru’yetullah, akıl ve mutluluğa ulaşma konularını içeren bir risaledir.173  

18. Risaletu’r-Rıdvaniyye: Allah’ın rahmet, af ve mağfiret sıfatları, büyük 

günah işleyenin durumu, mü’minlerin ahiretteki durumları, tövbe, tövbeyle ilgili 

olarak insanın kesbi, Allah’ın failliği ve mefulüyle ilişkisi, mutlu kişi, iyi ve çeşitleri, 

aklın görevi, va’d ve vaid konusunda mutezile mezhebine yönelik eleştiriler, büyük 

ve küçük günah meselesi, rıza, rahmet, af ve mağfiret sıfatları gibi konuları içeren 

önemli ve uzun bir risaledir. Bu risale yirmiiki fasıldır.174 

19. Risale(7): Yasir Şeref bu risaleyi “Kitabun fihi Hikem ve Mevaiz” adıyla 

anar.175 Bu risale “inayetin beni cezp etmiş ve senin huzurunun ve müşahedenin 

kapısından uzaklaştırmamıştır.” diye başlar. Nur konusunu işleyen tasavvufi içerikli 

bir risaledir. 176  

20. Risale fi Arafe: İbn Seb'in’in hac ibadetiyle ilgili olarak kaleme aldığı, 

Arafat dağı ve orada yapılan vakfenin tasavvufi yorumlarını içeren bir risaledir.177  

Bu risalelerin yanı sıra İbn Seb'in’e ait, tahkik edilmemiş başka risaleler de 

vardır. Bunlar: 

1. Kitabu Bey’ati Ehli Mekke: Tunus’un o dönemde hâkimiyetini elinde 

bulunduran Beni Hafs ailesinden Ebu Abdullah Mustansırbillah bin Ebi Hafs hicri 

647’de babası Ebu Zekeriya Yahya’nın yerine hükümdar olunca Mekke halkı ona 

biat ettiğini bildiren bir biatname göndermiştir. İşte bu biatnameyi İbn Seb'in 

yazmıştır. Bu eserde, Hz. Muhammed’in mehdi hakkındaki hadisleri ve Mustansır’ın 

mehdi olduğunu bildiren cümlelere yer verilmiştir. Bu risale İbn Seb'in’in kendine ait 

görüşlerini barındırmamakta ve dolayısıyla onun felsefesini yansıtmamaktadır.178 

2. Kitabu’l-Kıst: Bu risale “Her şeyi toplayana (Cami’) sığınırım” diye 

başlar.179 

Bunların dışında İbn Seb'in’e ait olduğu bilinen fakat neşredilmemiş başka 

risaleler de vardır. Bunlar:  

                                                
173 İbn Seb'in, Vasiyyetu İbn Seb'in li Eshâbihî, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s. 312-315. 
174 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s. 316-356. 
175 Y. Şeref, Age, s.38. 
176 İbn Seb'in, Risale (7), s.357-361. 
177 İbn Seb'in, Risale fi Arefe, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s. 362-374. 
178 Y. Şeref, Age, s.38.; Gölpınarlı, Agm, s. 72.; Taftazanî – Leaman, Age,s. 346. 
179 Y. Şeref, Age, s. 39. 
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1. Kitabu’d-Derc evi’l-Hurûfi’l-Vadiye fi Suveri’l-Felekiyye: Bu risale, 

Daru’l-Kutubi’l-Mısriyye’de, 202 numaralı mecmuada sayfa 15-34’tedir. 

2. Da’vetu Harfi’l-Kâf: Bu risale Berlin kütüphanesi 3654 numaradadır. 

3. Durretu’l-Mudiyye ve’l-Hafiyetu’ş-Şemsiyye: Bu risale, Rabat 

kütüphanesi 471 numaradadır. 

4. Lisanu’l-Feleki’n-Natık an Vechi’l-Hakâik: Bu risale Asaf Kütüphanesi, 

109, 802, 1 numaralardadır. 

5. Hizbu İbn Seb'in: Kahire’deki Daru’l-Kütübi’l-Vataniyye’de Tasavvuf 

bölümünde 1634 numaradaki mecmuada sayfa 91-93 arasındadır. 180 Yasir şeref, 

Ebu’l Vefa Taftazani’nin bu risaleye ulaşamadığını bu nedenle zikretmediğini, 

kendisinin bu risaleyi yukarıda verilen kütüphanede bulduğunu söyler. Hatta bu 

risalenin “Allah’ın adıyla, onunla başlarım, ona güvenirim, Allah, Allah, Allah, 

Allah bana yeter, Allah’tan başka güç yoktur, ya kâfi, ya hafiz, ya vekil, ya kavi, ya 

metin, ya nur, ya mübeyyen…” ifadeleriyle başladığını ve “… Resule, âline, eşlerine, 

zürriyetine, ehli beytine ve onlara tabi olanlara salât ve selam olsun, âlemlerin rabbi 

olan Allaha hamd olsun.” ifadeleriyle bittiğini söyler.181   

İbn Seb'in’e ait olduğunu bildiğimiz fakat ulaşamadığımız risaleleri de vardır. 

Bunlar:  

1. Risâletu fi Esrari’l-Kevâkibi ve’d-Derci ve’l-Buruci ve Havassiha: Bu 

risale, İskenderiye’deki Daru’l-Belediye Kütüphanesi’nde bulunuyorken daha sonra 

kaybolmuştur.182 

2. Kitabu’l-Buht: İbn Seb'in’in bu risalesinin adını “Kitabun fihi Hikem ve 

Mevaiz” adlı risalesinde söylediği belirtilmektedir.183 Fakat biz bunu bu risalede 

bulamadık. 

3. Risâletu’l-Hikemiyye: İbn Seb'in bu risalenin ismini “Risâletu’l-Arafe”de 

vermiştir. Ayrıca “Ahd Risalesi”ni şerh eden Şarih de bu risalenin ismini bu şerhte 

belirtmiştir.184  

4. Şerhu Kitabi İdris: Bu eseri İbn Ammad, Şezerat adlı eserinde zikreder. 

                                                
180 Age, s. 39. 
181 Age, s. 40. 
182 Aynı yer. 
183 Aynı yer. 
184 Aynı yer.; Şerhu Ahd, s. 67, 80, 370.  
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5. Lemhatu’l-Huruf: Kâtip Çelebi “Keşfu’z-Zunun” adlı eserinde bu 

risaleden söz eder. 

6. Hizbu’l-Fethi ve’n-Nur: Mecmuatu Resaili’t Teymuriyye’de (Daru’l-

Kutubi’l Mısriyye) zikredilmekte fakat bulunmamaktadır.  

7. Hizbu’l-Ferec ve’l-İstihlas: Mecmuatu Resaili’t Teymuriyye’de (Daru’l-

Kutubi’l Mısriyye) zikredilmekte fakat bulunmamaktadır. 

8. Hizbu’l-Hıfz ve’s-Savt: Mecmuatu Resaili’t Teymuriyye’de (Daru’l-

Kutubi’l Mısriyye) zikredilmekte fakat bulunmamaktadır. 

9. el-Bahs fi’ş-Şe’ni’l-Aziz: İbn Seb'in bu risalenin adını Kitabu’l-Buht’u 

zikrettiği yerde de ifade etmiştir.  

10. Kitabu’l-Budv: Bu eseri Hayrettin Zerkeli, İ’lam eserinde 4/51’de 

zikretmiştir. Muhtemelen bu eserden kasıt “Büdd” veya “Büddü’l-Ârif”tir. 

11. Kitabu’l-Lehv: Bu eseri Zerkeli, İ’lam eserinde zikreder.  

12. Kenzu’l-Muğrimin fi’l-Hurûfi ve’l-Evfak: Bağdadi bu eseri “Hediyetu’l-

Ârifin” eserinde (1/503) zikreder.  

13. Neticetu’l-Hikem: İbn Seb'in’in Ahd risalesini şerh eden kişi bu şerhte bu 

risalenin ismini zikreder.185 Bu eserde iyi ve çeşitlerinden söz edilmektedir.  

14.  Risaleti’l-İsbaiyye: Ahd risalesinin şarihi bu eserden söz eder.186 Bu 

risalede hikmetin manaları anlatılmaktadır. 

15. Kitabu’l-Kebir: Ahd risalesinin şarihi bu eserden söz eder.187 Burada iyi 

ve çeşitlerinden söz edilmektedir.  

16. İbn Şakir, “Mücellidetun Sağiretun fi’l-Cevher” adındaki bir eserin İbn 

Seb'in’e ait olduğunu nakleder. O, İbn Seb'in’in bu eserde cevherle ilgili olarak 

kendine ait görüşlerin olduğunu ileri sürer. 

17. Kitabu’l-Kidd: İbnu’l Hatip “İhâta”da, Makarri “Nefhu’t-Tıbb”ta bu 

eserden söz eder. Fakat bu eserin “Büddü’l-Ârif” olma ihtimali vardır. 

18. Kitabu’s-Sefer: Makarri aynı eserinde bundan söz eder. Yasir Şeref, bu 

eserin “vahyedileni dinle” ifadesiyle başlayan İbn Seb'in’in risalesi olduğunu söyler. 

Diğer taraftan bu risalenin isminin Yasir Şeref tarafından yanlış verildiğini yukarıda 

söylemiştik. Bir de bu risalenin Bedevî’ye göre “Kitabu’l-Buht” da olabileceğini de 

                                                
185 Şerhu Ahd, s. 54,55.  
186 Age,s. 66. 
187 Age,s. 71. 



 35 

aktarmıştık.188 “Kitabu’s-Sefer”de sefer ve bunun nasıl olacağı konusundan söz 

edilir.189 

Bu eserlerin yanında bir de İbn Seb'in’e maledilen bazı eserler de vardır. 

Bunlar: 

1. Esraru’l-Hikmeti’l-Meşrikiyye: Bu eser İbn Tufeyl’in “Hayy b. Yakzan” 

adlı eseridir. 

2. Kitabu’l-Edvâr: Bu eser Safiyuddin Abdulmu’min’e ait olan bir eserdir. 

3. Kelâm fi’l-İrfan, Risâletu’l-Vasâyâ ve’l-Akâid ve Risâletu’l-Tertibi’s-

Sülûk, bütün bu eserler tek bir eserin farklı isimleri olduğu zannedilip İbn Seb'in’e ait 

olduğu söylenir fakat böyle bir şey yoktur. 

4. Cevâhiru’s-Sirri’l-Munir fi Usuli’l-Basti ve’t-Teksîr: Bu eser ilmi huruf 

hakkındadır. Şam’da Daru’l Kutubi’z-Zahiriyye’de 7127 numaralı nushadadır. Hattı 

okunaklı ve bazı yerleri kırmızı ile yazılmıştır. Başında konuları veren bir fihrist 

vardır. Yaklaşık 262 varak olup ebatları 17,5 X 22,5 boyutlarındadır. Her sayfada 

yirmibir satır vardır.  Bu eserin daha başka nüshaları da vardır. Bu eserin İbn Seb'in’e 

ait olmadığına dair birçok işaret vardır. Bu kitabın altıncı sayfasında şu ifade 

bunlardan biridir: “ bu nizamın tertibini (harflerle tasarrufta bulunma nizamı) 

Pisagor, Eflatun el-İlahî, Aristo et-Tabii gibi Meşşaî filozoflar, Bunî, Gazali, İbn 

Arabi, Harali ve öğrencisi İbn Seb'in….. den başkaları bilemez.” Yine yirmiüçüncü 

sayfada “…. İbn Seb'in ve hocası Harali, onların yanında hurufu nariyye elif, ayn, he, 

ta, ha, fe, şin’dir.” denilmektedir. Dolayısıyla bu eser İbn Seb'in’e ait değildir.190    

İbn Seb'in’in bu eserler dışında yazmayı istediği fakat büyük bir olasılıkla 

yazamadığı veya yazdıysa da elimize ulaşmayan bir eser adı geçmektedir. İbn Seb'in 

bunu birçok yerde “İlahiyat” adıyla belirtmekte, bu eseri yazacağını ve bu eserin 

ilahiyatla ilgili konuları ele alacağını söylemektedir.191 Fakat böyle bir esere ve 

bunun yazıldığına dair bir bilgiye ulaşmadık.    

   

 

                                                
188 Resailu İbn Seb'in içinde, s.357.; Ayrıca İbn Seb'in’in tahkik edilmiş ve neşredilmiş eserlerinin 
verildiği listeden üçüncü sıradaki eserinin açıklamasına bkz. Y. Şeref, Age, s.37. 
189 Bu eserlerin listesi ve açıklamaları için bkz. Y. Şeref, Age, s. 40-42.; Bedevî, Giriş, Resailu İbn 
Seb'in içinde, s. 18-23. 
190 İbn Seb'in’in bu eserlerinin listesi ve yapılan yorumlar için Bkz. Y. Şeref, Age, s. 42-44. 
191 Büddü’l-Ârif, s. 333. Ketture’nin dipnotu. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

I. İBN SEB'İN’DE METODOLOJİ VE HAKİKAT ARAYIŞI 

A. Dilsel Üslubu 

İbn Seb'in’in edebiyatçı yönü hakkında birinci bölümde bazı bilgiler 

sunmuştuk. Burada ise edebi yönünden çok fikrî tartışmalarda takip ettiği üslup 

üzerinde duracağız. Edebi bir dile sahip olan İbn Seb'in,192 hurufiliğinden 

kaynaklanan kapalılıklara da sahiptir. 

İbn Seb'in özellikle tasavvufi konulardaki görüşlerini harflere anlamlar 

yükleyerek açıklamıştır. Harflere verilen bu anlamlar ona hastır. Örneğin bağlayıcı 

R, kontrol eden elif, müfret nun, mücerred kaf, mukayyet kef gibi.193 Bu durum onun 

eserlerinde çokça ve farklı ifadelerle geçer. Mesela “lam-ı selef”, “kaf-ı telef” 

ifadeleri. Bunların yanında harfleri sık sık tekrar ettiğini de görmekteyiz. Buna vav 

ve ha harflerini peşpeşe sıralamasını örnek verebiliriz.194  

İbn Seb'in’in hurufici yaklaşımları farklılık gösterir. Nitekim bazı konulardaki 

görüşlerini şatahat ifadeleri ve sayılara yüklenen anlamları dikkate alarak 

açıklamıştır. Özellikle yedi ve yetmiş sayılarını sıkça kullandığını görmekteyiz.195 Bu 

onun adının yetmiş anlamına gelmesiyle de ilgilidir. 

İbn Seb'in’in hurufiliğinin bir diğer özelliği de ebced196 hesaplarına dayalı bir 

dil kullanması ve kitaplarında rumuzlu ifadelere yer vermesidir.197 Örneğin “İhâta” 

                                                
192 Büddü’l-Ârif, s. 186-187, 291, 368. 
193 Age,s. 291. 
194 Age, s.149, 133-135. 
195 Age, s. 337-338. 
196 Ebced ve Cefr, harflerin rakamsal değerleriyle tarih düşürmede kullanılan yönteme adını veren 
kelimelerdir. Bunlar bir söz sanatı olduğu gibi aynı zamanda ilahi metinleri yorumlamada kendisine 
başvurulan bir metod olarak görülür. Bu yöntem farklı milletler tarafından değişik dönemlerde ayrı 
amaçlar için kullanılmıştır. Müslümanlar tarafından da bu yöntem kullanılmıştır. Epistemolojisini 
Bâtınî tevil üzerine kurgulayan kişilerin kullandıkları cefir ve ebced, harf ve rakam metafiziği 
doğrultusunda değerlendirilmelidir. Bu bir anlamda harf ve sayı gizemciliği olarak da 
nitelendirilebilir. Bu konuda ayrıntılı bilgiler için Bkz. Ramazan Yazçiçek, Bilgi Değeri Açısından 
Cefr ve Ebced Harfler ve Metaller Metafiziği, İktibas Dergisi, sayı, 317-318, Mayıs – Haziran 2005.; 
Mustafa Uzun, Ebced maddesi, İslâm Ansiklopedisi, TDV Yay., İst., 1994, c.X.; Metin Yurdagür, 
Cefr maddesi, İslâm Ansiklopedisi, TDV Yay., İst., 1993, c.VII.; M. Sait Şimşek, Cifr Hesabı 
Maddesi, Şamil İslâm Ansiklopedisi, Şamil Yay., İst., 1990, c. I, s. 307.; Komisyon, Ebced maddesi, 
Şamil İslâm Ansiklopedisi, c. II, s.3-4.; İbn Haldun, Mukaddime, “Harflerin esrarı ilmi hakkında” böl. 
c. II, s, 720-746.  
197 Bedevî, Makarri’den aktarım, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde,  s. 6. 
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kitabında198 “iyyeh” veya “Allahu fakat” ya da bir satırda oniki defa “iyyeh” 

kelimesini tekrar etmiştir. Ebced hesabını kullanmasına da örnek olarak “Elvâh” 

risalesinde geçen199 “insanlık konusundaki ilmi, insandır. Fi ha, ha. Fi nun, nun. Fi 

cim, cim. …..” ifadeleri verilebilir.200 Bütün bunlardan İbn Seb'in’in hurufici bir 

yaklaşıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Onun harflere anlamlar katması ve 

bunlardan anlamlar çıkarması bir yönden Kur’an’daki Huruf-ı Mukattaalara201 

dayanmaktadır. Onun bu harflere yaptığı atıfları birçok yerde görmekteyiz.202  

Dolayısıyla İbn Seb'in, kapalı bir üsluba sahiptir. Eserlerindeki tanımları çok 

fazla açık değildir. Hatta onun tarikatı çoğunlukla eşanlamlıları (müradifleri) 

savunma üzerine kuruludur.203 Bu durum hem İbn Seb'in’in eserlerinde hem de 

eserlerine yapılan şerhlerde gereksiz ve sıkça yapılan tekrarlarda kendini gösterir.204  

İbn Seb'in’in eklektik yönü üslubuna etki etmiş ve onu anlaşılmaz bir duruma 

sokmuştur. Konudan konuya geçme çabukluğunda veya alıntıyı iyi yapamamasında 

ve istediğini tam olarak gerçekleştirememesinde bu kapalılık görülmektedir. 

Sembolik bir yol seçmesi, kapalılığı tercih etmesi ve diğer sıkıntıların olması İbn 

Seb'in’in sözünün uzaması bahanesiyle kendisini gösterir. Bu sembolik ifadeler ve 

bahaneler, harflerin manalarına muttali olmak, huruf-ı mukataa gibi veya 

muhakkik’in bilgilerinin Allah’ın feleklerin ötesinden kendisine verdiği bir sırdır 

iddiası veya Allah’ın muhakkik ve mukarreb evliyalarına verdiği ilahî kerametlere 

dair bilgisi konusunda olmaktadır. Bu ifadelerdeki sıkıntılar, İbn Seb'in’in, 

görüşlerini, diğerlerinin görüşlerinden ayırma çabasından, müridlerinin, görüşlerini 

yaymasını, bilmesini veya belirlemesini isteme gayretinden anlaşılmaktadır. Bu 

durumu çağdaşı Fasî de şu şekilde belirtmektedir: “İbn Seb'in’i Mekke’de gördüm 

öyle bir şekilde konuşuyordu ki, kelimeleri anlaşılıyor ama cümleleri 

                                                
198 Resailu İbn Seb'in içinde, s.130-150. 
199 Resailu İbn Seb'in içinde, s.276-282. 
200 Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in, s. 6.  
201 Huruf-ı Mukataa, Kur’an’da bazı surelerin başında geçen harflerdir. Bakara suresinin başında 
geçen elif lam mim gibi. Bu harflerin ne anlam geldiği ve bu konudaki farklı görüşler için bkz. İsmail 
Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, TDV yay, Ank., 1995, s. 134 -148. 
202 İbn Seb'in, Risale(2), s. 260-261, 262; Hurufiliğine örnekler için bkz. Risale, s. 193; Risale 
Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s. 216, 232-233; 
203 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s.7-8. 
204 Örnek olarak bkz. İbn Seb'in, Risaletu’l-Elvahi’l-Mübareke, s. 281-282.; Gazali, sade ve anlaşılır 
bir dil kullanması ile İbn Seb'in’den farklılık gösterirken, tasavvufa yakınlığı, tasavvuf kavramlarını 
kullanması, eserlerinde Arapça ve Farsça sembolik şiirlere yer vermesi bakımından İbn Seb'in’e 
benzerlik arz eder. Gazali’nin bu yönü için bkz. Mehmet Vural, Gazali’de Metodolojik Yaklaşımlar, 
İslâmi Araştırmalar Dergisi, TEKDAV, Yay., Ankara, 2000, c. XIII, s. 284-285. 
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anlaşılmıyordu.” İbn Seb'in’in üslubunun sıkıntılarından bir diğeri de birinci tekil 

şahıs zamirini (ben=ene) kullanırken birden birinci çoğul zamirine (biz=nahnu) 

geçmesidir.205 Ayrıca risalelerinde şatahat durumunda söylenen sözler de aktarır:206 

“Münker ve müslümana, âlim ve müteallime, hatalı ve hataya düşene selam 

olsun.”207 Mutlulukla ilgili açıklamalar yaparken şu sözleri de dikkat çekicidir: Beni 

maksudu remz etmeye götüren, tahkike ilişen zorunluluk (vacip), tahkikin aslındaki 

sabit bağlayıcıdır (vasıl).208  

İbn Seb'in’in kapalı üsluba sahip olması da aslında savunduğu yolun bir 

sonucudur. Zira o, sûfilerin diğer mezheplere nazaran tercih edilmesi gerektiğini 

söyledikten sonra, mukarrebin görüşünden önce sûfi yolunun tutulması, maksadın 

onlardan işitilmesi, gayenin onlardan bilinmesi gerektiğini söyler. Çünkü mukarrebin 

sözlerinde maksatların remzedildiği, gizlendiği, havassa verildiği, avamdan 

gizlendiği ve bu noktada bunlara ihtiyaç olmadığını belirtir. Bu konuda Ketture de bu 

sözlerin İbn Seb'in’in kendi özel görüşlerini sunmada mezhebinin kapalı olduğunu 

itiraf ettiğini söyler. Çünkü mukarreb, fikirleri remzetmeye, onları ancak havas ve 

mukarreb olanlara açıklamaya dayanmaktadır.209  

İbn Seb'in’in üslubu kapalı olmakla birlikte alaycı ve niyet okuyucu bir 

özelliğe de sahiptir. Şöyleki, İbn Seb'in eserlerinde muhatabına eleştiriler yaparken 

bazen muhatabının soru sormadaki niyetini araştırmaktadır. Kimi zaman soru soranın 

niyetinin kötü olduğunu, sorusunu inceleyerek ortaya koymaya çalışır. Örneğin 

“Sicilya Cevapları”nın üçüncü meselesinde Sicilya Kralı II. Frederick’in 

kategorilerin ne olduğuna dair sorduğu soruya yönelik olarak şu ifadeleri 

kullanmaktan çekinmemiştir: “Sen kategorileri gösteren isimlerin ne olduğunu 

bilmiyordun. Bu durumu fark edince bu kategorileri âlimlerin ilk tabakadakilerini 

bırak en üst tabakadakilerinin de bunları bilmediğini zannettin. Böylece soruyu 

sorduğun kişinin (İbn Seb'in) de bunu bilmediğini sandın ve hatta bilmemesini de 

isteyerek bu soruyu sordun. Bu nedenle bu konuda maksadını iyice bildirmeyerek 

                                                
205 Ketture, Giriş, Büddü’l Ârif içinde, s. 15.; Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s. 6. Kütübî, 
Age,c. I., s.516. 
206 Örnek olarak bkz. İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 22. 
207 Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s. 6.; İbn Seb'in, Büddü’l-Ârif, s.187-188. ve 290-291. 
208 Büddü’l-Ârif, s.365; 305-306; 337-338. 
209 Age,s. 349-350.; Ayrıca bkz. Mülâhazat ala Büddü’l-Ârif, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s. 246-250. 
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hasımlaşmaya kalkıştın.” İbn Seb'in bu düşüncesine deliller getirmekten de geri 

kalmamıştır.210  

Yine onun üslubunda muhatabı küçümsemeyi de görmekteyiz. Frederick’in 

niyetini sorguladığı bölümde, daha önceki sorularına da atıflar yaparak muhatabının 

soru sormayı bilmediğini, kendisinin soruyu düzeltmekle uğraşarak muhatabına fazla 

değer verdiğini ve bunu yapmaması gerektiğini söyler. Devamında Frederick için şu 

sözleri sarf eder: “Sen tam bir natık canlı değil belki ona yakın sayılırsın. Seninle bir 

çocuk ile konuşur gibi acıyarak ve gülerek yumuşaklık ile konuşmak gerek.” İbn 

Seb'in bu konuda sözü çok uzatarak küçümsemelerine devam eder.211 Hatta sonraki 

sayfalarda bu sözlerinin yanlış anlaşılmaması için amacının hakaret olmadığını 

vurgulamadan da geçmez.212  

İbn Seb'in’in eleştiri üslubunun bu noktada kaldığını söylemek bizce iyi 

niyetlilik olur. Çünkü onun, fıkıhçı, kelamcı, filozof ve başkalarına karşı aslında 

hoşgörülü olmadığını ve onları bir âlime yakışmayacak ifadelerle eleştirdiğini 

görmekteyiz. O, bu kişilere hakaret etmesinin sebebi olarak, bunların fikirlerinin 

kulları Allah’tan ve onun sıfatlarından uzaklaştırmak olduğunu ileri sürer. Ancak 

hayat sahnesinden çekilmiş bu kişilere hücum etmek asıl itibariyle karanlığa yumruk 

atmak ve onlara itidalli yaklaşması gerekirken hakaretler savurmak ona has olan bir 

özelliktir.213 Bu durumu İbn Seb'in’in özellikle “Büddü’l-Ârif” ve risalelerinde sıkça 

görmekteyiz. Örneğin onun şu sözü dikkat çekicidir: “Fakih ve kelamcılara gelince 

onları natık olmayan hayvandan ayırt eden bir hüküm yoktur. Onların sahip olduğu 

bilgiler gülünç boyutlardadır. Onlar dalalettedirler. Onların vehimlerinden uzak 

dur.”214 Bu konudaki örnekleri arttırabiliriz. Fakat burada bir örnekle yetiniyoruz. 

Çünkü benzer örnekler tezimizde çokça yer alacaktır. 

B. Metodu 

İbn Seb’in gerek “Büddü’l-Ârif” gerekse diğer risalelerinde büyük çoğunlukla 

takip ettiği ve öğrencilerinin de eserlerinde ve şerhlerinde kullandıkları bir metoda 

sahiptir. İbn Seb'in bu metodu gereği, benimsediği fikirleri sunmadan önce konuyla 

                                                
210 Sicilya Cevapları, s.80. 
211 Age,s.81ve 82.   
212 Age, s.86. 
213 Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde, s.12-13.   
214 Büddü’l-Ârif, s.275. 
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ilgili farklı ekollerden (mezhep) farklı görüşleri peşpeşe sıralar ve onların görüşleri 

doğrultusunda izah eder.  

O, hakikati aramaya çalışan fakih, kelamcı, filozof, sûfi ve mukarrep olmak 

üzere dikkate değer beş ekol (mezhep)215 sayar. Bunlardan sadece mukarrebin 

hakikati bulduğunu iddia eder.216 Dört ekolü, mukarrebi ve bunlara dair sözleri 

anlatmaktaki amacının âlimlerin akıllılarına hakkı göstermek olduğunu,217 ayrıca 

onların kendi yanındaki şerefinden kaynaklandığını belirtir.218  

İbn Seb'in eserlerinde bu dört ekolü dikkate almış, yeri gelince onları 

eleştirmiş yeri gelince de fikirlerini savunmuştur. Nitekim o, “bundan dolayı dört 

ekolü her ne kadar benden onları eleştirdiğimi ve kötülediğimi duysan da kaale 

alıyoruz.” diyerek hakikatteki paylarını onlara teslim etmiştir. İbn Seb'in devamen 

şöyle der:  

“Zannetme ki, ben onları mutlak anlamda kötülüyorum, onları ancak 

mukarrebe oranla eksik görüyor, salikin ve müridin bunlar doğrultusunda hataya 

düşmelerini, Hakk’ı terk edip tarikatı ihmal etmelerini engellemek için onları 

mukarrepten aşağı görüyorum. Özetle eğer benden amel konusunda fakihten, şeriat 

sevgisi konusunda eş’arîlerden, ameli sanatlar konusunda filozoflardan ve sadık hal, 

mükaşefeler, kesp ile elde edilmeyen durumları elde etme, bu hususlardaki kavram, 

telif, söz ve görüşleri konularında sûfilerden yararlanılması gerektiğini işitebilirsin. 

Fakat mukarrebin, bütün söylediği ve yaptıklarını söyler, bunu diğerlerinden üstün 

görürüm. Sen başkasına bakma.”219  

Bu yaklaşım İbn Seb'in’in metodunda tümden reddetmenin olmadığını 

göstermektedir. O bazı konularda elbetteki kabul etmeme hakkını kullanmaktadır; 

ancak yeri gelince kendisinin de veciz bir biçimde ifade ettiği “Hak, tabi olmaya en 

layık olandır.” sözü doğrultusunda doğru olan fikirleri kimden gelirse gelsin kabul 

etmekten de çekinmemiştir.220  

                                                
215 İbn Seb'in mezhep kavramını kullanmıştır. Biz buna ekol diyeceğiz. Çünkü onun, bazen dört 
mezhep ifadesini kullanması, bu ifadenin yaygın olan dört fıkhi mezheple karışmasına neden 
olacaktır. Bu sebeple mezhep kavramı yerine ekol kavramının kullanılması daha uygun görüldü.  
216 Büddü’l-Ârif, s. 334-336. 
217 Age, s.334-335. 
218 Age, s.334-336. 
219 Aynı yer. 
220 Age, s.195,196,197; 206.; 288-289; 365-366. 
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İbn Seb'in söz konusu ekollerden alıntılar yapmasını aslında kendi fikirleri 

için bir mukaddime olarak görmektedir. Kimi zaman uzun uzadıya naklettiği bu ön 

bilgileri kabul ediyor gözükse de aslında bunları mukarreblerin görüşlerinin 

anlaşılması için bir ön açıklama olarak sunmaktadır. Bu noktada düşüncesinin önemli 

kaynaklarından biri olan İhvan-ı Safa’nın yöntemiyle benzerlik gösterir.221 Fakat o, 

anlatmış olduğu bu fikirlerin büyük bir çoğunluğunu kabul etmediğini defalarca 

söylemektedir. Örneğin nefsin bedene girişi ile ilgili bölümde şöyle demektedir:  

“Bil ki, nefsin bedenle birleşmesi, onların bir araya gelme bakımından 

tekleşmesi, ikisinden hangisinin küll olduğu, buna dair sözlerin kaça ayrıldığı ve 

nerede bittiği, bu konunun faydası ve bunlardan her birinden neyin kastedildiği 

konularındaki araştırmayı bu kitap (Büddü’l Ârif) içermez. Bazıları bu konuda 

konuşmuş ve zanlarınca bunu halletmişlerdir. Bunu onların kitaplarında 

görebilirsin. Benim amacım sana (filozoflar), yolunu, bana ayan olduğu ölçüde 

anlatmaktır. Bununla seninle olan tartışmamı sunmak için bir mukaddime yapmak 

istiyorum ve bunun üstüne cevabımı ve hitabımı bina edeceğim. Benim amacım seni 

irşad etmektir. Bunu Allah bilir ve Allah şahit olarak yeterdir.”222  

İbn Seb'in izah etmek istediği konuyla ilgili farklı görüş ve fikirlere yer 

vermesinin sebeplerini, âlimlerin hata ve yanlışlarını açıklığa kavuşturmak, 

birbirlerinden nasıl ayrıldıklarını, sözlerinin nasıl çeşitlilik gösterdiğini, tanımlarının 

nasıl yanlış olduğunu, takip ettikleri kanıtlamalarda hakikatten nasıl yoksun 

kaldıklarını, faydalı şeylere nasıl eksik bir bakış ile baktıklarını ve onları nasıl sağır 

bir kulakla bir mürşitten dinlediklerini ortaya koymak olarak belirtmektedir.223  

İbn Seb'in’in metodunda sadece İslâm dünyasındaki âlimlerden görüşler 

sunmak yoktur. O, özellikle filozofların görüşlerini aktarırken hakîm ismiyle 

belirttiği Aristo’dan aktarmalar da yapmaktadır. Kimi zaman Aristo takipçisi olarak 

kabul edilen Müslüman filozofların Aristo’yu ne kadar takip ettiklerini de sorgulamış 

ve hatalarını ortaya koymuştur.224 Hatta bazen Aristo’ya ne derece vakıf olduğunu 

gösterircesine onun eserlerini özetler, maksatlarını açıklar ve nasıl anlaşılması 

                                                
221 İhvan-ı Safa’nın yöntemi için bkz. İhvan-ı Safa, Resailu İhvan-ı Safa ve Hillani’l-Vefa, Matbaatu’l-
Arabiyye, Mısır, 1928.; Ayrıca Gazali, İhvan-ı Safa’nın böyle bir yöntem takip ettiğini söylemektedir. 
Gazali, el-Munkız mine’d-Dalal, çev. Yahya Pakiş, Umran yay., İst., 1998, s.61. 
222 Büddü’l Ârif, s.230; 257; 288-289; 291. 
223 Age, s.94. 
224 Age, s. 283-285; 288-289. 
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gerektiğini belirler. Bütün bunların, onun yönteminde bir ön açıklama olduğuna da 

dikkat çeker.225 İbn Seb'in, fikirlerini açıklamada ön sunumlara o derece önem verir 

ki, Hristiyanlık, Yahudilik ve diğer dinlerin kutsal metinlerinden alıntılar yapmaktan 

bile kaçınmaz.226 

İbn Seb'in kavramları açıklamayı ve onların muhtemel birçok anlamını 

vermeyi bir metod olarak kullanır. Bu durum bütün eserlerinde görülür. Örneğin 

“fakr” kelimesini anlatırken “Büddü’l-Ârif”teki sistemine uyarak, kelimeyi dil, fıkıh, 

felsefe, tasavvuf ve son olarak da tahkik ilmi (mukarreblerin ilmi) açısından 

anlatır.227 “Büddü’l-Ârif”te ilmin tanımı bölümünün başlarında onlarca tanımı 

peşpeşe verir.228 Yine ekolleri tanıtırken ve onların ilim konusundaki fikirlerini 

sunarken ansiklopedik birçok bilgiyi vermek suretiyle onların anlaşılmasını sağlar.229  

İbn Seb'in’in şu ana kadar açıkladığımız ve eserlerinde sıkça kullandığı 

metodu, “Ahd Risalesi”ne şerh yazan ama ismi belli olmayan bir öğrencisi 

tarafından da özetlenmiştir.230 İlginç olan nokta şudur ki, öğrencisi de şerhi boyunca 

hocasının tam bir saliki olarak aynı metodu kullanmıştır.231  

İbn Seb'in’in metodunda tartışma (münazara) da önemli bir yer alır. O, 

münazaraya hâkimiyetini eserlerinde göstermeye gayret eder. Bir fikrin nasıl 

savunulması gerektiği konusunda çeşitli açıklamalar yapar.232 Zira o, nefs 

konusunda, kendisine sorulan soruların sıralamalarının yanlışlığına dikkat çekerek 

bunu gösterir. Örneğin “Nefsin yok olamayacağının delili nedir?” sorusu, “Nefs baki 

kalır mı?” sorusundan sonra sorulmalıdır. Çünkü birinci soru ikinci sorunun 

cevabından sonra gelmelidir.233 Bu doğrultuda İbn Seb'in, “Sicilya Cevapları” 

boyunca soruları düzeltmekte, soru sormayı bilmenin ve doğru soru sormanın önemli 

olduğunu, yanlış soruya verilen cevabın, sorulan sorudan daha kapalı olacağını 

hararetle vurgular.234  

                                                
225 Sicilya Cevapları, s. 30-33. 
226 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, s.164; 183-184.; Benzerlik için bkz. İhvan-ı Safa, 
Resail, c.IV., s. 92-104. 
227 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 3-11.  
228 Büddü’l-Ârif, s. 92-94. 
229 Age,s.95-112. 
230 Şerhu Ahd, s. 55-56. 
231 Age,s.120 
232 Sicilya Cevapları, s.101. 
233 Age,s. 102-103. 
234 Age, s.86. 
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İbn Seb'in, tartışma metodunda İslâm filozoflarının özellikle tehâfüt geleneği 

filozoflarının sıkça kullandığı tartışma kugulaması yöntemini de kullanır. Çünkü 

muhatabı olan Aristo, Fârâbî, İbn Sina, Gazali, İbn Rüşd, İbn Bacce kendisinden 

önce yaşamıştır. Bu nedenle onların cevap vermeleri olanaksızdır. Bu durumu İbn 

Seb'in şöyle ifade eder: “Seninle konuşabilseydik, bütün bunları sana izah ederdim. 

Benim seninle konuşmam bir kurgudur. Tıpkı bir semerci ve ipek üreticisi gibi.235 

Çünkü ben işaret edilen mertebeleri ilimle âlime aktarıyorum ve onunla hakikat bariz 

oluncaya dek konuşuyorum.”236  

İbn Seb'in muhatabıyla tartışırken aynı zeminde olmaya dikkat etmektedir. 

Örneğin sudur nazariyesini eleştirmeye geçmeden önce filozofların kullandığı bazı 

kavramları (zorunlu, zorunluluk, bir ve yokluk gibi) onların doğrultusunda aktarır. 

Burada filozofların görüşlerindeki çelişkileri yine onların kendi görüşleriyle geçersiz 

kılma çabasındadır.237   

İbn Seb'in’in metodunda dikkate değer başka bir husus, filozofların 

kavramlarını kullanmaktan çekinmemesidir. Vahid, Vacibu’l-Vücud, Mümkinu’l-

Vücud, el-Mevcud Vahde,238 Kasdu’l-Evvel ve Kasdu’s-Sani,239 bu kavramlardan 

bazılarıdır. Bunlara farklı anlamlar vermekle beraber bazen bunları benzer anlamlarla 

da kullanmaktadır. Özellikle, Vâcib, Mümkün gibi varlıkla ilgili kavramları aynen 

kullanmış, insani nefsle ilgili fikir ve kavramları her ne kadar açıkça söylemese de 

kabul etmiştir. Bu konuda şu ifadelere dikkat çekmek gerekir: Nuruyla bilinen ve 

kulluk edilen, huzuruyla bilinen ve şehadet edilen Allah’a hamdolsun. O, Güneş ve 

Ay’ı, boyun eğen yıldızları yaratmıştır. Ruhları, ilk ahdinin sırrına yerleştirmiştir. 

Mufarık Sûreti maddeden ayırmıştır. Kalpleri en olgun meleklerinin tezâhürü kılmış, 

onları ilimler ve müstefâd akılla süslemiştir….240 İbn Seb'in bu gibi felsefi 

                                                
235 Muhtemelen İbn Seb'in burada tartışmada yaptığı kurguyu bu işlerin planlamaya dayanma yönüne 
benzetmek istemiştir.  
236 Büddü’l-Ârif, s.298-299; Gazali’nin benzer yaklaşımları için bkz. Mehmet Vural, Agm., İAD., c. 
XIII, s. 285.    
237 Büddü’l-Ârif, s.192-194. 
238 İbn Seb'in, Risale (2), s. 259; Filozofların bu kavramları kullanmaları konusunda bkz. Fârâbî, 
Müfarikat, Çev. H. Ziya Ülken – Kıvamettin Burslan, Tarihsiz, s. 102.; el-Medinetu’l-Fazıla, Çev. 
Nafiz Danışman, MEB yay., İst., 1990., s. 15-26, 32.; İbn Sina, Şifa, İlahiyat, yay. haz. İbrahim 
Medkur, Tarihsiz., s. 38, 97-103, 343, 345.; Risaletu’l-Arşiyye, İbn Sina Risaleleri içinde, Çev. 
Alparslan Açıkgenç – Hayri Kırbaşoğlu, Kitabiyat yay., Ankara, 2004, s. 45-46    
239 Büddü’l-Ârif, s.327.; İhvan-ı Safa, Resail, c. IV., s. 15. 
240 İbn Seb'in, Risâle fi Envari’n-Nebi, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s. 201.; Müstefad akıl için bkz. 
Fârâbî, Risale fi’l-Akl, Felsefe Metinleri içinde, Çev. Mahmut Kaya, Klasik Yay., İst. 2003, s.132.; İbn 
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kavramları eserlerinin birçok yerinde kullanmış olsa da fikirsel anlamda filozoflara 

katılmadığını da söyler. Onun bu kavramları kullanması filozofların görüşlerini 

tanıtma zorunluluğu ve amacıyladır.  

İbn Seb'in’in eserlerinde rehberlik etme niteliğinde kabul edebileceğimiz yol 

gösterme bölümleri de bulunmaktadır: Sen nefsini bilirsen, senin için cevherinden 

ayrılmayan gerekli bir yatkınlık (ünsiyet) gerçekleşir. Onun (nefsinin) ünsiyeti 

Allah’la ünsiyete, meleklerin, peygamberlerin, resullerin ve onlara tâbi olanların 

ünsiyetiyle ilişkilidir. Şayet, nefsinde akli deliller yolundan gelen bir şüphe bulursan 

bu konuda kuvvetine, tasavvuruna ve elde etmişsen sanatlara, eğer bu sorunu 

gideremiyorsan uzmanlardan (rical) yardım iste. Eğer iş sana zor geliyorsa 

zikredilenlerle beraber Allah’a yönelmeyi tut. Şayet, aklî delillerle olmazsa, sem’i 

delillerle olur. Beş esas delili ve daha önce bunlarla birlikte zikredilenleri tutmalısın. 

Eğer aklî, sem’î ve nefs haberleri (veya tecrübeleri) türündeki delillerin toplamıyla 

çözemiyorsan, sana düşen, nebevi idraki ve kalbi örnekleri Allah’tan alan Allah 

dostlarını tutmalısın. Özetle, hüküm, kendisini kuvvetlendiren bütün istenilenlerin 

mütemmim suretidir, bunu tut.241 

İbn Seb'in her seferinde yol göstermenin yanı sıra kurtuluş için uyulması 

gereken tek adres olarak mukarreb ekolünü göstermeyi de ihmal etmez.  

 

C. Gayesi 

İbn Seb'in felsefi konularda çokça aktarmalarda bulunur. Bu durum özellikle 

“Büddü’l-Ârif” ve “Sicilya Cevapları”nda kendisini gösterir. Bazen bu alıntılar öyle 

boyutlara ulaşır ki, onun tam anlamıyla bir Meşşaî filozof olduğunu bile 

düşünebiliriz. Ancak felsefi bilgileri anlatmasının onun bir yöntemi olduğunu 

görüşlerini izah etmeden önce bir giriş niteliğinde aktarıldığını söylemiştik. O, felsefi 

bilgileri genelde kabul etmez. Bu durum, onun gayesini dile getirdiği yerlerde 

görülmektedir. 

İbn Seb'in’in gayesi felsefeyi sevdirmek ve filozofların yolunu tutmak 

değildir. Amacı onların derecesini muhataplarına veya müridlerine kavratmaktır. 

                                                                                                                                     
Sina, Risale fi’l-Hudûd, “Tis’ Resail” İçinde, Mısır 1908, s. 80.;  Müfarık Suretler için Bkz., Fârâbî, 
el-Medinetu’l-Fazıla, s. 39-43.; İbn Sina, Şifa, İlahiyat, s. 402-409.  
241 İbn Seb'in, Risale (6), s. 310.; Gazali’nin metodolojik benzerliği için bkz. Munkız, s.59.; M. Vural, 
Agm, İAD. c. XIII, s. 285.  
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Yoksa ona göre fakihler de kelamcılar da filozoflar da yanlış yoldadırlar. Onlar fitne 

tohumları ekmekte ve bunun sonucunda insanları Allah’tan uzaklaştırmaktadırlar.242  

İbn Seb'in filozofa seslenerek külli, kuvve, tabiat ve benzeri şeyleri 

bırakmalarını, taassubu ve taaccübü bir kenara atıp insafı ve kurtuluşu tutmalarını, 

ariflerin yoluna bağlanmalarını öğütlemektedir. Filozofların söylediklerinin kelime 

ve akl-ı külli gibi sözler olduğunu ve bunların yanlış olduğunu belirtmektedir. Onları 

peygamberin “İnsanlar uyumaktadır, ölünce uyanırlar.” sözüne çağırmaktadır. Allahı 

bilmenin peygamberlerin söylediklerinin doğrultusunda olduğunu, yani Allah’ı 

bilmenin Allah ile olduğunu, O’nu bilmenin öncülünün Allah’ın meşieti olduğunu, 

sonucun Allah’ın kudretine bağlı olduğunu söyler. Filozofların ısrarla takip ettiği 

Hakim’in (Aristo) söylediklerinin ise bunlardan bir cüz olduğunu belirtir. İbn Seb'in 

bu noktada ikinci bir amacını daha ifade eder: “Ben bütün bu konulardaki hakikati, 

senin araştırma sanatında olduğu gibi sana göstereceğim ve başkalarının bu konuda 

sana yaptığı cimriliği sana öğreteceğim.”243  

İbn Seb'in’in ifadeleri onun bir tür önderlik yaptığını da göstermektedir. O, 

sürekli, muhatabını kötü fikirlerden alıkoyma amacını gütmektedir. Sudur nazariyesi 

ve Hıristiyan teslisini izah ederken “Hedefim seni bu bâtıl ve hatalardan uyarmak ve 

korumaktır. Çünkü bunlar cidden şüpheli şeylerdir.” sözünü sarf etmesi bunu 

göstermektedir.244  

İbn Seb'in için hakikat, mukarreblerdedir. Anlattığı ve alıntıladığı tüm fikirler 

mukarrebin yolunun anlaşılması için yapılan bir mukaddimedir. Ona göre 

mukarrebin burhanlarının öncülleri, bütün diğer delillerdekilerden çok daha 

üstündür. Ancak diğer görüşleri anlatmasının nedeni, müritler için mukarreb yolunu 

yüceltme zorunluluğudur.245  

 

D. Düşüncesinin Kaynakları 

İbn Seb'in’in eserlerini okuyan biri, onun eklektik bir filozof olduğunu 

görebilir. Onun kaynakları çeşitli ve zengindir. Felsefesinde İslâm dışı kaynaklar 

                                                
242 Büddü’l-Ârif, s.166. 
243 Age, s.191. 
244 Age, s.204. 
245 Age, s.316. 



 47 

kullanmada bir sakınca görmemiştir. Bu konuda geniş bir hoşgörüye sahip olduğunu 

söyleyebiliriz.  

İbn Seb'in metodu gereği fakih, kelamcı, filozof ve sûfilerden alıntılar yapar. 

Bu alıntıları yaparken çoğu zaman kaynakların adlarını vermez. Aristo’nun 

eserlerinden yaptığı aktarımlarda eserlerin adlarını verir. Özellikle “Sicilya 

Cevapları”ında Aristo’nun, “Metafizik”ten “Organon”a, “Kitabu’n-Nefs”ten 

“Simau’t-Tabii”ye kadar bütün eserlerini okuduğunu söyler ve bunlara ne derece 

hakim olduğunu gösterir.246 Yine Aristo’nun eserlerine hâkimiyetini, onun şerh ve 

şarihlerinden haberdar olduğunu söyleyerek de belirtir. Örneğin Israrti (veya Istrati) 

adında Rum bir filozof ve kâhinden söz eder. Ona göre bu kişi Aristo’nun kitaplarını 

tercüme etmiş ve İslâm diyarlarına nakletmiştir.247 “Sicilya Cevapları”nda 

Aristo’nun adına sorulara cevaplar verebilecek kadar onun felsefesine hâkimdir. 

Hatta âlemin kıdemi konusunda Aristo’nun görüşlerini öğrenmek isteyen Frederick’e 

sunduğu cevaplarda Aristo’nun felsefesine hâkimiyetini gösterme çabasına girer. O 

bu konuda öyle bir noktaya gelir ki Aristo’nun söylediklerinden hem âlemin kıdemi 

ile ilgili hem de hudusu ile ilgili delilleri kendisi derleyip ortaya koyar.248 Aynı 

vukufiyet Aristo’nun nefs nazariyesi hakkında da görülmektedir.249  

İbn Seb'in “Sicilya Cevapları”nda birçok Antik Yunan filozofundan da 

aktarımlar yapar. Ancak İbn Seb'in’in gerek Aristo’nun eserlerini, gerek diğer Yunan 

filozoflarının eserlerini oijinalinden okuduğunu söyleyemeyiz. Onun Yunancayı 

bildiğine dair elimizde bir bilgi yoktur. Ayrıca diğer yunan filozoflarını da 

Aristo’nun eserlerinden öğrenmiş olsa gerektir. Zira Aristo’nun kendi eserlerinde 

bunlara atıflar yaptığı bilinmektedir.250 Kendisinin aktarımları bunları 

geçememektedir. Ayrıca İbn Seb'in’in İslâm filozoflarını okuduğu ve bunların 

eserlerinden Yunan filozoflarının fikirlerini öğrenmesi de muhtemeldir. Zira onun 

eserlerinde sunduğu bilgiler bizde bu kanaati uyandırmıştır.251  

                                                
246 Sicilya Cevapları eserine bakılabılir. Ayrıca bkz. Büddü’l-Ârif, 139-140, 280-281. 
247 Sicilya Cevapları, s. 116-118.;  Büddü’l-Ârif, s.307. 
248 Sicilya Cevaparı, s.14-46. 
249 Age,s.101-130. 
250 Örneğin nedenler konusunda önceki filozofların görüşleri için bkz. Aristoteles, Metafizik, çev. 
Ahmet Arslan, Sosyal yay., ist. 1996, s. 90-108; Nefs Konusunda bkz. Aristoteles, Ruh Üzerine, çev. 
Zeki Özcan, Alfa yay., İst., 2001, s. 13-26.  
251 Sicilya Cevapları, s.23, 41, 44, 71.; Büddü’l-Ârif, 141-146 191, 268, 284, 307.   
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Corc Ketture, İbn Seb'in’in “Büddü’l-Ârif” eserinde üç kaynağa dayandığını 

söyler. Bunlardan birincisi İhvan-ı Safa’nın “Risaleler”i, ikincisi Diyodochus 

Proclus’un (ö. 485) “Kitabu Hayri’l-Mahz”ı252, üçüncüsü ise İbn Seyyid el-

Batalyevsi’nin “Kitabu’l-Hadâik”i dir. Ona göre İbn Seb'in’in bu kaynaklardan 

yaptığı alıntılar bazen öyle bir noktaya varmıştır ki, bu alıntılarda aynı cümleleri 

görmekte, hatta onunla, alıntı yaptıklarının görüşlerini birbirinden ayırt 

edememekteyiz. Filozofları eleştirmesine rağmen bu konuda dayandığı kaynakları 

belirtmemesi İbn Seb'in’in bir eksikliğidir.253 Ketture’nin bu fikirleri doğrultusunda 

İhvan-ı Safa’nın “Resail”ini incelediğimizde bu tespitin yerinde olduğunu 

söyleyebiliriz.  

İbn Seb'in bir konuyu ele alırken birçok kaynaktan alıntılar yapar. Örneğin 

zikir konusunu incelerken Kur’an’ı Kerim, Hadis-i Şerif, Tevrat, Zebur, İncil, 

Hristiyan ve Yahudi sûfileri, Hristiyan papaları, Simya, Sihir ve Astroloji bilginleri, 

Hintliler, Sudanlılar, Sokrat, Eflatun, Aristo, peygamberler, İslâm dünyasından Selef-

i Salihin, Müslüman sûfilerden (örneğin İbrahim b. Ethem) özellikle de Hermes’ten 

aktarmalar yapar.254 İbn Seb'in’deki Hermetik etkiler çok üst noktadadır.  

İbn Seb'in’in bir konuyu açıklarken birçok kaynaktan yararlanması Gazali ile 

benzerlik gösterir. Zira Gazali de eserlerinde kaynak olarak bu geniş yelpazenin 

hemen hemen hepsinden yararlanır.255 

Bütün bunlar İbn Seb'in’in eklektik bir yönü olduğunu ortaya koymaktadır. 

Eserlerindeki bu yönü, bazen onu görmemize engel olmaktadır. Bu yaklaşımı, 

tasavvufu felsefe seviyesine yükseltme ya da felsefi esaslara dayalı bir tasavvuf 

anlayışı oluşturma çabalarına zarar vermektedir.256  

 

 

 

 

  

                                                
252 Bu eserle ilgili tartışmalar için bkz. İbn Nedim, Fihrist, Daru’l-Marife, Beyrut, 1994, s. 312.; Macit 
Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, Çev. Kasım Turhan, İklim yay., ist., 1987, s.23.    
253 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s. 14-15. 
254 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, s.152-184. 
255 M. Vural, Agm,İAD, c. XIII, s. 286. 
256 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s. 14 -15. 
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II. HAKİKATİ ARAYANLAR 

İbn Seb'in’e göre hakikate ulaştığını iddia eden beş ekol vardır. Bunlar 

sırasıyla fakihler, kelamcılar (Eş’ari), filozoflar, sûfiler ve mukarreb (muhakkik)dir.  

İbn Seb'in’in bu ayırımı “Ahd Risalesi”nin şarihi ve aynı zamanda ismi belli 

olmayan öğrencisi tarafından şöyle belirtilmiştir: İbn Seb'in’in kanunu, kanunları 

kuşatmayı, onlardan içinde fayda olmayan şeyleri ihmâl etmeyi gerektirir. O, özel 

olarak beş muteber ekol belirtmiş, dört tanesinin kemâl yönünden eksik, bir tanesinin 

kemâlde tek olduğunu söylemiş -ki bu mukarreb yoludur- ve bunu tavsiye etmiştir. 

Efendimiz önceki kanunların (ekol) hepsine vâkıf olmuştur. İster şer’i, felsefi, edebi 

olsun, ister ilahi olsun ister olmasın, âlemin başlangıcından günümüze kadar mücmel 

müfesser kitaplara vakıf olmuş, kapalılıkları açmış, sonuçta dikkate değer beş yol 

olduğunu belirtmiştir. Bunlar; fakihler, Eş’arilik, muttaki filozoflar, evliya sûfiler ve 

mukarrebindir.257  

İbn Seb'in hakikate ulaşan tek yolun mukarreblerin yolu olduğunu sık sık 

vurgular ve muhataplarını bu mezhebe yönlendirir. Diğer dört ekolü anlatmaktaki 

amacının, âlimlerin akıllılarına hakkı göstermek olduğunu, dört ekolün ilkede 

birleştiklerini fakat gayede farklılaştıklarını, bunlardan filozofların dört ekole 

sanatıyla ve gayesinde hakkın yokluğuyla muhalefet ettiğini belirtmiştir. Onlar, her 

ne kadar sanatlarında güzel ve faydalı şeyler olsa da gayelerinde büyük oranda bâtıl 

ve fasittirler. Dört ekolün ilkede birleşmesi derken, ilke olanın masum imam 

(peygamber) olduğunu söylemiştir. Ancak bu ekoller sözlerinin içeriği açısından 

farklılaşmaktadırlar.258  

İbn Seb'in bu dört yolu tercih etmesinin bir diğer sebebi olarak, onların kendi 

yanındaki şereflerinden kaynaklandığını söyler. Çünkü onlar, mukarreb sûfilerden 

sonra gelen insanların en değerlisidirler. Bunların dışında kalanlar da zaten hakka 

muhalif olan yollardır ve onları anlatmanın bir faydası yoktur.259  

İbn Seb'in mukarreb dışında kalan dört ekolü her ne kadar hakikate 

ulaşamamakla nitelendiriyorsa da onlardan yararlanılacak yönlerin olduğunu inkâr 

etmemiştir. “Ahd Risalesi”nin şarihi İbn Seb'in’in “Fethu’l-Müşterek” adlı 

eserindeki şu nasihatine dikkat çeker: “Fakihten şer’i hükümleri muhafaza etmeyi ve 

                                                
257 Şerhu Ahd, s. 55-56. 
258 Büddü’l-Ârif, s.334-335. 
259 Age,s.335-336. 
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ondaki işaret edilen manaları al. Eş’ari’den sana olan faydalı yerleri al. Filozoftan 

reis (ana) sanatı ve burhanın tabiatının gerektirdiği ve verdiği ölçüde eşyanın 

bilgisini ifade eden hikmeti al. Sûfiden güzel ahlakı, mutlak soyutlanmayı al. 

Mukarrebden birinci ve ikinci kemâlinin mahiyetini al.”260 

İbn Seb'in’in hakikati arayanlarla ilgili bu gruplandırması bize Gazali’nin 

“Munkız”da yaptığı sınıflandırmayı hatırlatmaktadır. Gazali, hakikati arayanları dört 

gruba ayırmış bunları Kelamcılar, Bâtıniler, Filozoflar ve Sûfiler olarak belirlemişti. 

Bu ekollerden sadece sûfilerin hakikate ulaştığını, diğerlerinin ise bu noktaya 

erişemediklerini belirtmişti. Hatta filozofların küfre düştüğünü söyleyecek bir 

noktaya da varmıştı.261 Gazali’de hakikat ehli Sûfiler olurken, İbn Seb'in’de bu 

derece, sûfilerin de üstünde olan mukarrebe verilmiştir. Bu yönüyle Gazali’den 

ayrılan İbn Seb'in hakikati arayanları gruplara ayırıp onlardan hangisinin hakikate 

ulaştığını göstermesi yönüyle de ona benzemiştir.     

 

A. Fakihler 

İbn Seb'in, hakikate ulaştıklarını iddia eden mezhepleri sıralarken birinci 

sırada fakihleri sayar. Ancak bu onların en üst derecede oldukları anlamına gelmez.  

İbn Seb'in’e göre Fakih, çoğunlukla zahirî, az olarak bâtıni düşünür.262 O 

halde fakihin birinci özelliği zahirin sembolü olmasıdır. Fakih, kıyasi hükümlerden 

ve ruhanî manalardan ancak haberlerin bildirdiğini, eserlerin sunduğunu ve şeriatın 

zahir konusunda vurguladıklarını bilir, bâtınî konuları bilmez. Onun bu meselelerde 

bildiği sadece zikredilen ve işitilen şeylerdir. Onun yaptığı amaçsızcadır. Tıpkı 

havaya amaçsız ve arazsız mızrak atıp bunun bir düşmana ya da bir kuşa isabet 

etmesi ve bunun sonucunda bir faydanın oluşmasına benzer.263 Bu açıdan fakih 

nakilci olarak nitelendirilmektedir.  

Bu nedenle Fakihler âlim olamadıkları gibi hakikatin sahibi de değillerdir 

hatta ona ilişmemişlerdir bile. Çünkü fakihler gerçeği söyler ama anlamını bilmezler. 

Öte yandan İbn Seb'in’e göre fakihler, yollarında kelamcılardan daha çok hak 

üzeredirler.264 Mezheplerinin ötesine geçmemişlerdir. Ona sınırlar belirlememişler 

                                                
260 Şerhu Ahd, s. 55-56.; Büddü’l-Ârif,s. 336. 
261 Gazali, Munkız, s. 34, 45. 
262 Büddü’l-Ârif, s. 334 -335. 
263 Age, s.348-349. 
264 Age, s.99.; Mülâhazat ala Büddü’l-Ârif, “Resailu İbn Seb'in” içinde., s. 252. 
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sadece onunla meşgul olmuşlar, aslını bozmamışlar ona ekleme yapmamışlar sadece 

önlerindekini anlama yoksunluğu yaşamışlardır. Kelamcılar ise bunun tersidir. 

Yollarını kendileri çizmiş, asılları din ve mezheplerinden ayrılmıştır. Dalaletleri 

açıktır.265 Ancak, sonuçta Fakih de makul sayılabilecek bir duruma sahip değildir.266 

Fakihlerin tüm bu özelliklerinden dolayı İbn Seb'in şu tavsiyelerde bulunur: 

Sen fakihin söylediklerini tutma, çünkü o, kötülüğün şeytandan geldiğini söyler ama 

şeytanın ne olduğunu, ne yaptığını, fiillerinin nerden sadır olduğunu, kesbin ne 

olduğunu bilmez.267 Çünkü fakih dar bir alanda ve zahirle meşgul olmaktadır. 

 

B. Kelamcılar 

İbn Seb'in mezhepleri sıralarken fakihlerden sonra kelamcıları sayar. 

Fakihlerden daha çok ileri gidemeyen kelamcıları aslında mütekellim olarak değil 

büyük çoğunlukla Eş’ari olarak isimlendirir. Fakat eleştirilerinden sadece Eş’ari ve 

Eş’ariler değil de bütün kelamcılar nasibini aldığı için biz bu ikinci ekole 

“Kelamcılar” adını verdik.    

İbn Seb'in’e göre kelamcıların (Eş’ari) sanatı zayıftır. Kelamcı, bâtın ve zahiri 

tamamen kuşattığını zanneder. Dine muhalif olanla mücadele eder. Şüphelerini 

ortadan kaldırır. Bundan sonra yaptığı şeylerin hepsi ise hatadır. Hakikat ehline 

musallat olmuşlardır, ilmin manasında muhayyer, sözünde safsatacı ve boştur.268  

Eş’ari’nin kesp konusundaki sözlerinde fayda yoktur. Şeytan konusundaki 

sözlerinde ise bazı doğrular vardır. Masiyet ve taat konusunda akıllının –çok az bir 

bölüm hariç- onların sözlerine ihtiyacı yoktur. Kelamcı problem sahibidir ve cevabını 

da bilmez.269  

İbn Seb'in’in kelamcılara dair sözleri daha çok hakaret niteliğindedir. Ona 

göre Kelamcıların sözleri çok, fakat manaları azdır; yolları ise doğru değildir. Onlara 

meyledilmemelidir, çünkü onlar muhaliflerin görüşlerinden yararlanmaktadırlar. İbn 

Seb'in kelamcılarla ilgili de bir tavsiyede bulunarak şöyle der: “Ey kardeşim, onlara 

                                                
265 Büddü’l-Ârif, s. 122-123. 
266 Age, s. 334 -335. 
267 Age, s.348-349 
268 Age, s.334-336. 
269 Age, s.348-349 



 52 

güvenme ve onları hor gör, çünkü onlar bidat ehlidirler. … Kelamcılar yollarını 

kendileri çizmiş asılları din ve mezheplerinden ayrılmıştır. Dalaletleri açıktır.”270  

İbn Seb'in’in yanında fakihle kelamcı arasında çok fazla bir fark yoktur. 

Onlara kimi zaman hakaretler yağdırırken kimi zaman da onların kısmen doğru yolda 

olduklarını ifade eder. Ona göre fakih ve kelamcıları natık olmayan hayvandan ayırt 

eden bir hüküm yoktur. Onların doğru sözün bilgisi üzerine de öncülleri olmadığı 

gibi, bir olan yaratıcının bilgisi konusunda da çok az bilgileri vardır. Onların sahip 

olduğu bilgiler gülünç boyutlardadır. Onlar dalalettedirler. Onların vehimlerinden 

uzak durulmalıdır.271 

Kelamcı şeriata saygılı olana düşmandır, şeriata ve bu konudaki sözlerine 

muhaliftir. Şeriata saygılı olanı rahatsız eder ve onu başka bir şeye yönlendirir. Eş’ari 

mezhebi cedel, hitabet ve safsatadan müteşekkildir ve doğru bir yol üzere değildir.272 

Bu hakaretvari sözlerinden sonra İbn Seb'in, bu iki mezhebin kısmi 

doğruluklarına da vurgu yapar. Ona göre, her ikisi de (fakih ve kelamcı) asılları, 

mezhepleri ve faziletlerinden dolayı yine de yücedirler.273 Onlar arızî olarak 

mutludurlar.274  

İbn Seb'in onların hatalı olmalarının ve dolayısıyla kısmen doğruluklarının 

nedenini şöyle belirtir: Eğer kelamcı ve fakihler de mezheplerine inansalardı, 

filozoflardan daha rezil ve daha dışlanmış olurlardı. Bu görüşleriyle, hasma karşı 

savunma ve onlarla mücadele etmeyi amaçlasalardı, bizatihi hak olmasalar da bu 

kötü durumdan daha faydalı olurdu.275  

Bütün bunlar gösteriyor ki fakih ve kelamcının İbn Seb'in yanında hakikat 

anlamında çok fazla bir değeri yoktur. Ancak İbn Seb'in metodu gereği bunlardan 

bazı alıntılar yapmaktan çekinmemiştir. Bunlar insanlar arasında söz edilmeye değer 

olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

                                                
270 Age, s. 122-123. Gazali de kelamcıların kurtuluşu sağlayamadıklarını belirtmiştir. Ona göre hakikat 
bunlarda aranmamalıdır. Gazali, Munkız, s. 38. 
271 Büddü’l Ârif, s.275. 
272 Age, s.99. 
273 Age, s.335-336. 
274 Age, s. 122. 
275 Age, s. 122-123. 
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C. Filozoflar 

İbn Seb'in üçüncü ekol olarak filozofları sayar. Burada filozoflar derken en 

genel manada Aristo’yu, İslâm dünyasından Aristo takipçileri olan Meşşaî filozofları, 

Gazali’yi ve Endülüs’te kendisinden önce yaşamış olan İslâm filozoflarını kast eder. 

Müslüman olmayan filozoflardan Aristo dışındakilere her ne kadar atıflarda bulunsa 

da onları çok fazla önemsemez. Eserlerinde Sokrates, Platon, Empedokles, İskender 

el-Afrodisi, Themistius, Phorphyros gibi filozoflardan söz eder. Ancak onları Aristo 

kadar ön plana çıkartmaz. Çünkü onların Aristo kadar İslâm filozofları üzerinde 

etkili olmadığını, İslâm filozoflarının Aristo’nun görüşünde toplandığını, Aristo’nun 

görüşlerinin de çok azında fayda olduğunu hatta bunların çoğunun hatalı olduğunu 

söyler.276  

İbn Seb'in’e göre, filozofların sanatları hoş, ilkeleri doğru olmakla beraber 

faydadan yoksundur. Gayeleri ise bozuktur. Ona göre kelamcılar ve fakihler arızi 

olarak mutlu iken filozoflar bizatihi bundan mahrumdurlar. Şayet filozoflar 

kendilerine ait olan ilkeleri kelamcıların amaçları doğrultusunda kullanacak olsalardı 

ve sadık haberde sonuç bulsalardı bizatihi mutlu olurlardı. Fakat mezheplerinin 

dalaletleri üzerine devam ettiler, bozuldular, hüsrana uğradılar, dışlandılar. 

Filozofların yolu bu bağlamda kural ve öncülleri doğru, fakat sonuçları yanlıştır. 

Doğru sonucu her ne kadar masum öğretmen (peygamber) olmaksızın elde etmek 

isteseler de imkânsıza ulaşmışlardır. Şayet eşyaya hakkını vermiş olsalardı doğruyu 

bulur, başarır, istikamet üzere olurlardı.277  

Filozoflar, İbn Seb'in’e göre doğruya ulaşamamış, hakikati bulamamış ve 

tahkik derecesine erişememişlerdir. Bu konuda o, filozoflar için şu sözleri söyler: 

Filozoflara gelince, onların hepsi, Meşşaîlerin önde gelenleri, önderleri Aristo, 

Themistius, İskender el-Afrodisi, Kıbrıslı Phorphyros, Sicilyalı Empekdokles gibi 

Müslüman olmayan takipçileri, Farabi, İbn Sina, İbn Bacce, bazı durumlarında İbn 

Rüşd, Sühreverdi, bir yönüyle Gazali, bazı konularda Fahreddin Razi ve diğer önde 

gelen Müslüman takipçileri, eksiliklerinden dolayı tahkik derecesine 

ulaşamamışlardır. Çünkü onların ilim ve sanatları, tahkikten uzaktır.278 

                                                
276 Age, s.321. 
277 Age, s. 122-123.; Mülâhazât ala Büddü’l-Ârif, s. 252. 
278 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 6-7; Gazali’nin benzer görüşleri için bkz. Munkız, s. 47-64.; 
Tehâfüte’l Felâsife, çev. M. Kaya – H. Sarıoğlu, Klasik yay., İst., 2005, s.1-10. I, II, III, IV. 
Mukaddimeler.   
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İbn Seb'in’in filozoflara yönelik sözleri sadece onların hakikate 

ulaşamadıkları noktasında kalmaz, daha da ileri derecelere ulaşarak onlara hakaret 

etme boyutlarına varır. Mukarreblerle filozofları karşılaştıran İbn Seb'in, 

mukarreblerin kalplerinin açık, gönüllerinin aydın olduğunu, hidayet, başarı, ilim, 

marifet ve tahkik nuruyla genişlediğini söyler. Mukarreblerin sözlerini dinlemeyen 

filozofların ise kalplerinin dar, sıkı, kapalı ve karanlık olduğunu, akıllarının kıt, 

fikirlerinin sapık, nefslerinin sözlerinin vesveseleriyle dolu olduğunu belirtir.279  

İbn Seb'in’e göre filozofların silahları çoktur fakat hedefi bulamazlar. Sayı ve 

techizatları çoktur fakat yardımları azdır. Güç ve kuvvetleri olsa da nefs ve 

himmetleriyle sıkıntı vermektedirler. Ömürlerini “niçin” ve “neden”le 

yormaktadırlar. Ne dünyalarını ne de ahiretlerini kazanırlar. Kötülükleri güneşten 

daha zahirdir. Aşırılıkları şimşek ve rüzgârdan daha ortadadır. Hakkı ilan ederler, 

zıddına yardım eder ve bâtılı desteklerler. Sonra tabiat ve metafizik, eğitim ve 

maksatları konusunda saçma sapan konuşurlar. Bu konularda mantıksal manalarla 

konuşurken müminlere ham söz söylerler.280 

İbn Seb'in filozofların düştüğü sapıklığı Kur’an’dan ayetlerle ortaya koymaya 

çalışır: O, bu konuda Kur’an’da mukarreblerin ve cahil olan zalimlerin (filozofu kast 

ediyor) durumunu açıklayan birer ayetin olduğunu söyler. Bu ayetlerden “Allah 

göklerin ve yerin nurudur.”281 ayetinin mukarreble ilgili olduğunu, “….yada 

(küfredenlerin yaptıkları) derin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki, onu bir dalga 

bürümüştür, üstünde bir dalga onun üstünde de bir bulut bulunmaktadır. Kısacası üst 

üste yığılmış karanlıklar. Elini çıkardığı zaman onun görme ihtimali bile yoktur. 

Allah her kime bir aydınlık (nur) vermediyse, artık onun için hiçbir nur yoktur.”282 

ayetinin de filozoflarla ilgili olduğunu belirtir. Ayetleri yorumlayarak filozoflara 

şöyle seslenir:  Ey filozof, doğru yola dön, onu iste. O, seni yüce matluba ulaştırır. 

Şaşkınlığı bırak, şaşkına tabi olma yoksa cehenneme düşersin. Şunu bil ki, sendeki 

karanlıkların aynısı dalaletin ta kendisidir. Senin istediğin noksanlığın ta kendisi, 

kemalin zıddı olandır. Sen mutlak olarak derin bir çukur içindesin. Senin ilminde 

kurtuluş ve rehberlik yoktur. Senin grubun kötü bir gruptur. Sana düşen şudur: 

                                                
279 Büddü’l-Ârif, s.228-229. 
280 Age,s.96. 
281 Nur Suresi, 24/35. 
282 Nur Suresi, 24/40. 
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Şeriatı, Muhammedî hidayeti araştır! Ebubekirî ve Ömerî lafızları anla, ehli beytin 

işaretlerini ve metinlerini elde et. Onların hayatlarını kendine rehber edin. Eğer mutlu 

olmak, yücelmek, ödüllenmek, ikram edilmek ve uzak kalmamak istiyorsan bunları 

yap. Hiçbir filozofun aslı yoktur. Onlar için bir kazanç söz konusu değildir. 

Mukarrebler ise böyle değildir, onlar mutluluğu elde etmiş insanlardır.283  

İbn Seb'in’in ayetleri kullanarak filozofları eleştirmesi ve bu noktada dini 

temelde hareket etmesi, Gazali’nin tavrına benzemektedir. Zira Gazali de filozofların 

küfre düştüklerini, dini ilkeleri inkâr ettiklerini, ayetleri de kullanarak284 sık sık 

vurgular.285 Ancak manidar olan şudur ki, Gazali’yle bu derece ortak yönleri olan İbn 

Seb'in, ileride de görüleceği üzere, Gazali’yi eleştirilerinden mahrum bırakmamıştır. 

İbn Seb'in’in filozoflara yönelik eleştirileri bu genel ifadelerle sınırlı değildir. 

O, kimi zaman isim belirterek de filozoflara eleştiriler yöneltir. Kendisinin de hakîm 

dediği Aristo’ya, o, “Nefsine meftun, safsatanın bolca olduğu biridir.” demiştir.286  

Öte yandan İbn Seb'in, Aristo’nun mantık ve diğer kitaplarındaki bilgilerin 

ehemmiyetinin olmadığını söylemiş, bunların bazı eksikliklerini belirtmiştir. Ona 

göre Aristo’nun söyledikleri hakikat içermez, özellikle mantık ve tabiiyyat 

kitaplarında anlattıkları, hikaye ve örneklemelerden başka bir şey değildir. İbn 

Seb'in, insanlardan bazılarının hendese ilmine sahip olmamalarından dolayı, bazı 

mantık meselelerinde şüpheye düştüklerini, Aristo’nun da bu meseleleri genel 

ifadelerle izah ettiğini ve doğru olmayan hendesi şekillerden örnekler getirdiğini 

söyler. Bu konuya meyilli olan kişilerin çelişkili durumları izaha giriştiğini, bu 

konuların kendilerine ağır geldiğini ve bir de filozofun büyüklüğünün kişiler 

üzerinde etki bıraktığını, dolayısıyla mesele hakkında tereddütte kaldıklarını anlatır. 

İbn Seb'in Aristo’nun ilahiyat konusunda ise bir kör gibi olduğunu söyler.287  

İbn Seb'in Aristo’ya yönelik tenkitlerinin çok sayıda olduğunu, bunları 

anlatmak için özel bir eser yazacağını da söylemektedir. Ancak böyle bir eser elimize 

ulaşmamıştır. O, Aristo’yla ilgili sözlerini şöyle bitirir: “Aristo’nun hikmeti bütün 

insanlar üzerinde etki bırakmış, ta ki onlar için mutlak bir hakim olmuştur. Fakat 

                                                
283 Büddü’l-Ârif, s.228-229. 
284 Örneğin Gazali filozofların durumunu Hud suresi, 19. ayetle ifade etmek ister: “Allahın yolundan 
döndüren, onda eğrilik arayan ve aynı zamanda ahireti inkâr eden…” Gazali, Tehâfüte’l-Felâsife, s. 1. 
285 Gazali, Tehâfüte’l-Felâsife, s. 1, 9.; Munkız, s. 45.  
286 Büddü’l-Ârif, s. 143.; Gazali’nin benzer yaklaşımı için bkz. Gazali, Tehâfüte’l-Felâsife, s. 4. 
287 Büddü’l-Ârif, s.238-239.    
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hakikati bilmiş olsalardı onun hikmeti insanlar yanında ancak bir burhan, rahmeti 

bir ceza, iyiliği bir kötülük ve sözleri de bir hezeyan olurdu.”288  

İbn Seb'in’in eleştirilerinden İbn Sina da payını almıştır. Ona göre İbn Sina, 

safsata yapan, lafı çok, faydası az biridir. Yazmış olduğu eserlerin bir faydası yoktur. 

Meşriki felsefeyi anladığı zannedilir ancak anlamış olsaydı, o felsefeden üzerinde 

biraz koku olurdu. Eserlerinin çoğu Eflatun’un kitaplarından izler taşır. Sözüne itibar 

olunmaz, Şifa en meşhur eseridir. Bu eser de birçok belirsizliklerle doludur. Şükran 

borçlu olduğu hakîme (Aristo) muhalif davranmıştır. “İlahiyat”, “el-İşârât ve’t-

Tenbihât”, “Hayy b. Yakzan” gibi en güzel eserlerinde, Eflatun’un “Kanunlar”ı ve 

sûfilerin sözlerinden alıntılar ve etkilenimler vardır. Medeniyet ve felsefi 

araştırmaları için de aynı durum söz konusudur ve bu konularda da sözüne itibar 

edilmez.289  

İbn Seb'in gibi tasavvufa önem veren birinin Gazali’ye yönelik acımasız 

eleştirilerde bulunması gerçekten anlaşılması güç bir durumdur. Zira Gazali’nin 

tasavvufa yönelik yaklaşımları bilinmektedir. Öte yandan birçok konuda Gazali’yle 

benzer yaklaşımları sergilemesi de bu eleştirileri anlamamızı güçleştirir. İbn Seb'in 

Gazali hakkında şu sözleri söyler: O, açıklamasız bir dil, konuşmasız bir ses, zıtların 

biriktirdiği bir karmaşa ve insanın içine işleyen bir tuhaflıktır. Bir kez sûfi, bir kez 

filozof, bir kez kelamcı, bir kez fakih, bir kez “muhayyer” halinde görülmektedir.290 

Kadim ilimler konusundaki idrakı, örümcek ağından daha zayıftır. Tasavvuf 

konusunda da aynıdır. Çünkü o, sûfi yola mecburen girmiştir. Anlattıklarının hepsi 

boş, saçmalık ve dikkate değer olmayan faydasız şeylerdir. Şayet zamanım olsaydı 

bütün bu durumlar için eserler yazardım.291  

İbn Seb'in Endülüs’te kendinden önce yaşamış olan İslâm filozoflarını da 

eleştirmeden geçmemiştir. İbn Bacce bunlardan biridir. İbn Seb'in onunla ilgili olarak 

şunları söyler: İbn Saiğ (İbn Bacce) felsefi bazı meseleleri çözdüğünü bu konuda 

doğruya ulaştığını ve bununla gayeye vardığını zannetmektedir. “İnsan fani ve baki 

olan iki şeyden müelleftir” konusunda yaptığı bütün araştırmalar ve “Risaletu’l-

                                                
288 Age, s.238-239. 
289 Age, s.144.; Gazalinin eleştirileri için bkz. Gazali, Tehâfüte’l-Felâsife, 4-5.; Gazali, Munkız, s. 45-
46. 
290 Bu ifadeler bize İbn Rüşd’ün meşhur eleştirisini hatırlatmaktadır. Bkz. İbn Rüşd, Faslu’l-Makal 
(Felsefe Din İlişkileri), Çev: Bekir Karlığa, İşaret Yay., İst., 1992., s.98.  
291 Büddü’l-Ârif, s.144-145. 
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İttisal” eserinde bahs sanatıyla “Vahidun biz-Zat” ve “Vahidun bil-Araz”a dair ileri 

sürdüğü sözler konusunda ulaştığı sonuçlar doğru değildir. Araştırmaları Aristo’nun 

sanatından alınmadır. Bu konudaki inaçlarında hataya düşmüştür. İbn Bacce nefsine 

düşkün biridir. Onun safsatası çoktur. Madde ve suret konusunda söyledikleri ve bu 

konudaki tartışmaları bitirdiğine dair sözleri buna örnek verilebilir. Aynı şekilde 

mantık alanında da bunlara örnekler verilebilir. O, Eflatun’un bazı kitaplarında 

bunları söylediğini işitmiş ve bunların kendi yaptığı yorumlarla örtüştüğünü 

zannetmiştir. Onun kavrayışı yoktur, nefsini gizleyememiş ve deliliğini tedavi 

edememiştir. Hatta İbn Rüşd onunla ilgili olarak şöyle der: “İbn Bacce mezhebi 

üzerinde bir müddet devam etti, sonra Allah ona lütufta bulundu ve Aristo’nun 

sözleriyle doğruyu buldu ve mezhebinden ayrıldı.”292   

Endülüslü filozoflardan eleştirdiği diğer bir şahsiyet de İbn Rüşd’tür. O, her 

ne kadar İbn Rüşd’den alıntılar yaparak onu referans gösteriyorsa da onu 

eleştirmekten geri kalmamıştır: Ona göre İbn Rüşd Aristo’ya meftun, onu yücelten, 

duyular ve ilk makulatlar konusunda neredeyse onun taklitçisi olan biridir. 

Eserlerinin çoğu Aristo’nun sözlerinin ya özetidir ya da onlarla aynı doğrultuda 

yazılmıştır.293 O, aslında güçsüz, bilgisiz, idrakten yoksun saçma bir tasavvura 

sahiptir. O iyi bir insan olmadığı gibi, fazileti az, acizliğiyle âlim ve adil bir insandır. 

İctihadında ona güvenilmez çünkü o Aristo taklitçisidir.294  

İbn Seb'in Fârâbî’yi de eleştirmiştir ancak diğer filozoflara nazaran Fârâbî’ye 

yönelik eleştirileri daha ılımlıdır. O, Fârâbî’nin heyulani akıl konusunda zorlandığını, 

şüphelere ve çelişkilere düştüğünü sonuçta hata yaptığını söyler. “Kitabu’l-Ahlak”, 

“el-Medinetu’l-Fâzıla” ve “es-Siyasetu’l-Medeniyye” kitaplarında zikredildiği 

doğrultuda nefsin bekası konusunda inancının farklılaştığını belirtir. İbn Seb'in onun 

                                                
292 Age, s.142-243.; İbn Bacce’nin bu görüşleri, İbn Seb'in’in eserlerinde sık sık eleştirdiği görüşlerdir. 
Özellikle faal akıl ile ittisal bunların başında gelir. Bu durumu sudur nazariyesi ile ilgili görüşlerini 
verirken ele alacağız. İbn Bacce’nin görüşleri için bkz. İbn Bacce, Tedbiru’l-Mütevahhit,  “Felsefe 
Metinleri” içinde, Çev. M. Kaya, s.417-422.; Risaletu’l-Veda, s. 423-432.;  H.Z. Ülken, İslâm 
Felsefesi (Kaynakları ve Etkileri), s.134 -140; M. Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 208-209.; Mehmet 
Bayraktar, İslâm Felsefesine Giriş, TDV, yay., Ankara, 1998, s. 98.    
293 İbn Rüşd’e yapılan bu tip eleştiriler felsefe tarihi boyunca sadece Müslüman filozoflardan değil 
yabancı filozoflardan da gelmiştir. Onun orijinal bir yönünün olmadığını söyleyenler vardır. Ancak 
her ne kadar bu eleştirilerde doğruluk payı olsa da İbn Rüşd’ü sadece bir taklitçi olarak görmek bizce 
hatalıdır. Bu konudaki tartışmalar için bkz. M. Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 216-218. İbn Rüşd’ün 
Aristo’yu şerh ettiği ve büyük bir oranda onu takip ettiği eserler, Metafizik, Ruh Üzerine, Fizik, es-
Sema ve’l-Âlem, İkinci Analitikler gibi eserlerdir.    
294 Büddü’l-Ârif, s.143. 
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eserlerinin çoğunlukla mantıkla ilgili olduğunu, yetmişbeş civarında eserinin 

bulunduğunu ve bunlardan dokuzunun ilahiyatla ilgili olduğunu ifade eder. Bu 

sözlerinin yanı sıra Fârâbî’yle ilgili şu olumlu sözleri de sarf eder: “Bu adam İslâm 

filozoflarının en kavrayış sahibi olanı, kadim ilimleri en iyi bilen, onların arasındaki 

tek filozoftur. Gerçeği idrak etmiş, muhakkik biri olarak ölmüştür. O 

anlattıklarımdan (eleştirilerimden) uzak, söz ve davranışlarında hakikat zahir olan 

birisidir.”295  

İbn Seb'in, İslâm filozoflarından Fârâbî’nin, başlangıçta çelişkiler içeren 

sözleri olsa da daha sonra zühde yönelmiş, hakikati savunmuş ve tasavvufa 

meyletmiş biri olduğunu ifade ederek ona yönelik olumlu yaklaşımını kitaplarının 

çeşitli yerlerinde gösterir.296 

İbn Seb'in kimi zaman filozoflara hakaretler yağdırarak eleştirilerde 

bulunmuş, kimi zaman da onların görüşlerinin bir kısmını benimseyerek anlaşılmaz 

bir durum sergilemiştir. Bütün çeşitlenmelere (tenvi’) ve çelişkilere karşı çıkan İbn 

Seb'in’in aynı hataya düşmesi ise manidardır.  

Filozoflara yönelik bu denli tenkit ve hakaretlerde bulunan İbn Seb'in, onların 

haklı gördüğü taraflarının ve ilimlerinden faydalanılabilecek yönlerinin olduğunu da 

söylemiştir. Bu yaklaşımı dikkat çekecek kadar eserlerinde yaygındır. Onun şu sözü 

bu durumu göstermektedir: “Filozof ve sûfilerin sözlerindeki manayı açıkladım ki bu 

manayı zamanımızdaki bazıları zanni durumlardan kabul etmiştir. Gazali ve onun 

dışındakilerinin işaret ettiği budur. Zannetme ki, dört gruba dair aktardıklarım gaye 

ve kemal değildir. İnsanların söylediği şeyleri senin için topladım ve mukarrebin bu 

görüşlerle her yönden ilgili durumunu belittim.”297  

İbn Seb'in filozofların kabul edilebilir yönlerine bir sınır koymuştur. Onların 

görüşlerinin bir tek âleme (Âlem-i Evvel = Dünya) ait olduğunu, âlemlere ait 

olmadığını bu nedenle de tamamen doğru olmadığını belirtir. Onların bilgilerinin 

âdet (alışkanlıklar) olduğunu, bunun ötesindeki konularda cahil olduklarını söyler. 

                                                
295 Age,s.143-144. 
296 Age,s.307.; Fârâbî’nin bu yönüyle ilgili olarak ve İbn Seb'in’inle benzerlik gösterdiği konular 
hakkında bkz. Fârâbî, Kitabu’l-Fusus, Daru’l-Mearif, Haydarabad, 1345; Fârâbî’nin zahidene bir 
hayat yaşadığına dair bkz. M. Bayrakdar, İslâm Felsefesine Giriş, s. 174. 
297 Büddü’l-Ârif, s.365-366.; Gazali de eğer hakikat filozoflarda olursa kabul edeceğini söyler. Bkz. 
Gazali, Munkız, s.61.  
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Örnek olarak da onların nefse dair fikirlerinin sûfilerin fikirlerine göre eksikliğini 

verir.298  

İbn Seb'in filozofların düşüncelerinde kısmen doğru şeylerin olduğuna dair 

dokunma duyusuyla ilgili görüşlerini örnek verir. Her ne kadar bu konuda mukarreb 

kadar hakikate ulaşamamışlarsa da bir açıdan kabul edilebilir olduklarını da 

söyleyerek bunu şöyle izah etmiştir: Eğer tabii varlık, kendilerine işaret edildikleri 

biçimiyle mülahaza edilecek olursa filozofların sözleri kabul edilebilir ve bunlarla 

amel edilebilir; yok eğer varlık, Kasdu’l Kadim’de, Kasdu’s-Sâni’de, illetli, 

mukayyed varlıkta olmaları açısından mülahaza edilecek olursa filozofların sözleri 

doğru değildir. Bu sözlerden meydana gelen sureti, bir benzetmeye, hoş ya da kötü 

bir şeye nispet edemeyiz.299  

İbn Seb'in’in bu yaklaşımı bazen felsefi akımların isimlerini verecek düzeye 

ulaşır. Hikmeti Meşrikiyye’den bahseden İbn Seb'in bu konuda bazı görüşler 

sunmuştur. Bu felsefi hareketin “tanım”ı bir ibare, mana veya vehimden ibaret 

gördüğünü, zihin dışında varlığının olmadığını, olursa tahkikin gerçekleşeceğini, 

dolayısıyla tanımın tıpkı hukukun kendisinden çıkartıldığı şuhud gibi öğrenci için 

öğretmenin ihtiyaç duyduğu bir şey olduğunu söyler. Tanımın usul (fıkıh) ve 

mantıktan önce kullanıldığını hatırlatır. Bu yaklaşımın Meşrikiyye diye bilinen 

hikmetin tavsiye ettiği bir şey olduğunu belirtir. Bu hikmete ulaşmak isteyenlerin 

sayılara, lafızlara, isimlendirmelere, cedele, üstün gelmeye, ayıplamaya, inada 

yönelmemesi gerekir. Zira buna ulaşmak isteyenlerin talebi hakikattir. Bu Meşriki 

Hikmet’e ulaşanlara göre, ilim, âlim ve malum birdir. İdrak, idrak eden ve idrak 

edilen birdir. Bunlar mufarık cevherlerin çoğalmasını ve birleşmesini kabul etmezler. 

Şayet birleşecek olurlarsa nevî, cinsî ve sınaî anlamda olabilir, fizik ve matematik 

ilminin belirlediği biçimde olmaz. İbn Seb'in bu nedenlerden dolayı Meşriki 

Felsefe’nin kabulü olan ilim, âlim ve malumun birliğinin metafiziğin konusu 

olabileceğini, bunun da mutlak varlığa yani Allah’a karşılık geldiğini söyler. İbn 

Seb'in ilim, âlim ve malumun tekliği konusunu bu felsefi görüşe göre izah eder ve 

makullük yönlerini açıklar. Öte yandan bu görüşlerin kendisine ait olmadığını 

                                                
298 Büddü’l- Ârif, s.348-349. 
299 Age,s.242. 
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Hikmeti Meşrikiyye’ye ait olduğunu, gerçek doğrunun ise bunların ötesinde 

olduğunu tekrar vurgular.300  

İbn Seb'in, meşriki felsefenin fikirlerini mutlak olarak kabul etmediğini 

açıkça söyler. Ancak bu fikirleri hakikate yakınlığından dolayı diğer fikirlere tercih 

ettiğini belirtir. Hakkında şüphe olmayan hak şudur: “Hak, peygamberi ve kadim 

nizamda olana örnekleriyle delalet eden sefer sanatını kullanan sûfilerin 

maksatlarını anlamaktır.”301  

İbn Seb'in’in Meşriki Felsefe’den neyi ve kimleri kast ettiği sadece onun 

yukarıda verdiği bilgilerle sınırlıdır. Bunların dışında fazla bir açıklaması yoktur. 

Ancak burada Meşriki Felsefe’nin bazı fikirlerini vermiştir.302 İlim, âlim ve malumun 

birliği bize ilk bakışta Meşşaî filozoflardaki akıl, akil ve makul birliğini hemen 

hatırlatır. Bu bağlamda Meşriki Felsefe İbn Sina ve Fârâbî’nin fikirlerinin bir kısmını 

içeriyor görünmektedir.303 Hikmetu’l-İşrak bağlamında İbn Seb'in’in Sühreverdi’den 

etkilendiği düşünülse de tezimizin birçok noktasında onun fikirlerine katılmadığını 

ve onu eleştirdiğini görmekteyiz.304     

İbn Seb'in filozofların alınması gereken yönlerini şu cümleleriyle özetler: 

Filozoftan alınması gereken mutluluğa dahil olan şeyler değil, ancak hendese ve 

hesap gibi yönler olmalıdır. Filozofun nefsin mutluluğu konusunda ihtiyaç 

duyulmayan ilimleri olduğu gibi ihtiyaç duyulanı da vardır. Nefsin mutluluğuna dahil 

olan, filozofun bilgisinden daha gerekli, daha olgun ve nebinin yanında olandır. Hak 

olan budur, başkası değil. Filozofun yanında olan her ne kadar bu ilk âlemdeki 

(Âlemu’l-Evvel) mutluluğu veriyor ve insanı yüceltiyorsa da tamamen bitirilmiş bir 

bilgi değildir. Dolayısıyla mutlunun uyması gereken Nebi’nin bilgisidir.305  

İbn Seb'in’in filozoflara yönelik eleştirilerine baktığımızda Gazali’ye benzer 

bir tavır sergilediğini görmekteyiz. Çünkü Gazali de matematik ve mantık gibi 

filozofların kullandığı ilimlerin dini açıdan bir sakıncası olmadığını, bu konularda 

                                                
300 Age, s. 37,38. 
301 Age, s. 39. 
302 Age, s. 37 Ketture’nin birinci dipnotu.   
303 Bazı konulardaki benzer yaklaşımlar için bkz. İbn Sina, el-İşârât ve’t-Tenbihât, Çev. A. Durusoy-
M. Macit-E. Demirli, Litera yay., İst., 2005, VII, IX, X. Namatlar, s. 173-204. 
304 Sühreverdi’nin felsefesi hakkında bkz. Yusuf Ziya Yörükan, Şihabettin Sühreverdi ve Nur 
Heykelleri, Çev. A. Kâmil Cihan, İnsan yay., İst., 1998.  
305  Büddü’l-Ârif, s.331. 
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filozoflardan yararlanılabileceğini ifade eder.306 Ancak Gazali’nin “Her ne kadar bu 

ilimlerin din ile ilişkisi yoksa da felsefenin temel ilimlerinden biri olduğu için 

felsefecilerin kötülüğü ve uğursuzluğu ona da bulaşır. Bu ilimle meşgul olup da 

dinden çıkmayan ve takva geminden sıyrılmayan pek az kimse vardır.”307 ifadesi 

onun İbn Seb'in kadar filozoflara hoşgörülü davranmadığını göstermektedir.  

 

D. Sûfiler 

İbn Seb'in şu ana kadar saydığı dört mezhepten hakikate en yakın olanının 

sûfiler olduğuna inanır.308 Gazali hakikat arayışının son noktasını sûfilerde görse309 

de İbn Seb'in burada ona katılmaz. O, her zaman yaptığı gibi bazen sûfileri övüp 

onların yolunu tercih etmeye yönlendirirken bazen de onları eleştirmiştir. Ancak bu 

eleştiriler kesinlikle fakih, kelamcı ve filozoflara yönelttiklerinden fazla değildir.  

İbn Seb'in eserlerinde çoğu zaman bir sûfi gibi görünmektedir. Ancak ona 

sûfi demek yanlış olur. Onun, sûfilerin de üstünde olan ve sûfileri aşıp Allah’a en 

yakınları ifade eden “Mukarreb”lerden biri olduğunu söylemek belki daha doğru 

olur.  

İbn Seb'in’de sûfilerin önemli bir yeri vardır. O sûfilerle ilgili aktardığı 

bilgilerde genelde “Risâletu’l-Kuşeyriyye”den ve İbnu’l-Ârif’in “Mefâtihu’l-

Muhakkik” adlı eserlerinden alıntılar yapar. Bu nedenle tezimizde onun bu konuda 

anlattıklarını mümkün olduğunca vermekten kaçınacağız. Aksi takdirde 

çalışmamızın sınırlarının dışına çıkmış olacağız. Öte yandan onun tasavvufi 

konulardaki bilgileri de çoğunlukla orijinal değildir.310 O, belirttiğimiz eserlerden 

yararlanarak sûfilerin, cumhurî sûfilik, müşarik sûfilik, vasıl olamayan sûfiler, kâmil 

sûfilik ve muharrir sûfilik olmak üzere beş gruba ayrıldığını, bunların da kendi 

aralarında çeşitli gruplar oluşturduğunu anlatır ve çeşitli açıklamalar yapar.311 Burada 

tasavvufla ilgili bu ayrıntılara girmeyeceğiz. 

                                                
306 Gazali, Munkız, s. 47, 51.; Tehâfüte’l-Felâsife, s. 7. 
307 Gazali, Munkız, s. 49. 
308 Büddü’l-Ârif, s. 349-350. 
309 Gazali, Munkız, s. 93. 
310 Onun tasavufa dair bu nitelikteki görüşleri için bkz. Büddü’l-Ârif, s.127-129. 
311 Büddü’l-Ârif, s. 127-129.; Tasavvuf ile ilgili bilgiler için bkz. Gazali, Munkız, s. 83-97.;İbn 
Haldun, Mukaddime, c. II, s. 669-681.; Osman Türer, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, Seha Neşr., İst., 
1998.; Kemal Akdeniz, Tasavvuf ve Marifetullah, Eskin matb., İst., 1985.; Erol Güngör, İslâm 
Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken yay.,  İst., 1996; Hayrani Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, Akçağ Yay., 
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İbn Seb'in sûfilerin söz konusu dört ekolün çeşitli görüşlerini bazen 

topladığını, bazen de ayıkladığını ve bu şekilde onların bilgilerini kullandığını söyler. 

Çünkü tasavvuf yolunun ilimlerin neticesini, insani kemalin gerçekleşmesi ve 

sonuçlandırılması için gerekli olan şeyleri istediğini belirtir.312  

İbn Seb'in bu durumu şöyle açıklar: Sûfiler başlangıçta fıkıhtan, tasavvuftan 

ve diğer dört ekolden yararlanır. Yolunu oluştururken şeriatın sırlarını ve ahkâmı 

kullanır. Nihayetini (vuslat) de Nizam-ı Kadim’de (Allah’ın nizamı) sonuçlandırır. 

Örneğin fakihten nefsin yönetimiyle ilgili ihtiyacı olan şeyleri alır. Farz, vacib, 

mendub gibi hüküm çıkarma usulleri; kitap, sünnet, akıl gibi kaynakları; nehy, emir 

gibi konuları fıkıhtan alır. Çünkü şeriat insanının bazen ruh bazen de nefs gibi 

manalarını mükellef kılar. Bundan dolayı fıkıhtan yararlanır. Fakat o, fıkıhtan kendi 

ihtiyacı noktasında yararlanır, fazlasından yararlanmaz. Yani, sanki o, başlangıçta 

fıkıhla amel eder, fıkhın mükellefe önerdiği şeyleri yapar ki, mükellef bir düzene 

girsin ve amel konusunda örnek olsun. Sûfi, fıkıhtan istediklerini aldıktan sonra –ki 

fıkıh onun bizzat talebi ve gayesi değildir- gayesi olan tahkike doğru yönelir. Zaten 

fıkıhtan yararlanma noktasında kalacak olursa sûfi olmaz. Hedefi sadece alet olan 

biri konumunda kalır. Zaten yeryüzündeki âlimlerin çoğu, sûfiler hariç, ilmi, nefsi 

kontrol için istemezler, aksine cisim için isterler. Böylece nefsi helak ederler.313  

İbn Seb'in’e göre sûfi, fakihlerde olduğu gibi, kelamcılardan da işine yarayan 

noktalardan faydalanır. Kelamcıların makulat üzerine konuştuğunu, akli ve semi 

delilleri kullandığını ve şeriatı savunduğunu, bunları yaparken de şeriatı, onun 

lafızlarını ve Arap dilini kullandığını, dolayısıyla onların şeriata imanlarının 

olduğunu belirtir. Bu açıdan Sûfi, Âlem-i Evvel’de şeriatın anlaşılması konusunda ilk 

inanç ve ilk yakin konularında (burada İbn Seb'in zahiri hakikatler anlamında bunları 

söyler) kelamcılardan faydalanır.314 

İbn Seb'in, sûfilerin böyle bir metoda sahip olmalarını onların gaye üzerinde 

durmalarına ve hiçbir ilmin onları hedeflerine ulaştıramadığına bağlamaktadır. Sûfi, 

âlimlere bakar, onları dinler ama onları verimsiz görür; gerekli olanı alır, hakkı kabul 

                                                                                                                                     
Ank., Bas. Tar. Yok.; Ayrıca Tasavvufla ilgili geniş bir literatür için bkz. Mustafa Aşkar, Tasavvuf 
Tarihi Literatürü, Kültür Bakanlığı yay., Ankara, 2001. 
312 Büddü’l-Ârif, s.338. 
313 Age,s.338-341.; Gazali’nin de belirttiği ve sûfilerin temel prensibi olan “kâl ehli değil hal ehli” 
ifadesine bir vurgu yapılmıştır. Bkz. Gazali, Munkız, s.85.; İbn Haldun, Mukaddime, c. II, s. 669-670. 
314 Büddü’l-Ârif, s. 341-342. 
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eder, bâtılı reddeder ve lafızlara değer vermez. Çünkü onun amacı ve maksadı 

hakikattir. Sûfi, fakih ve kelamcıların yöntemlerini ve çabalarını önemsemez. 

Filozofların cevherin olgunlaşmasına yönelik düşüncelerini de kabul etmez.315  

İbn Seb'in’e göre, sûfi, Allah’ı bilen, tanıyan, mutlak manada mutlu insanın 

gayesine ulaşan kişidir.316 İbn Seb'in, sûfiyi, fıkıh ve kelam kitaplarına muttali 

olmuş, onlarla amel etmiş, nazari ilimleri bilmiş, bitirmiş ve hepsini kuşatmış olarak 

gördüğümüzde ona vasıl, hakim ve kutub dendiğini, bundan dolayı ona teşekkür 

edilmesi gerektiğini söyler. Öte yandan nazariyatı ihmal etmiş, sadece tecrübeyi 

kabul etmiş ve nefs meşgalesiyle uğraşmış olarak görürsek ona cahil bidatçi ve 

mahrum dendiğini de belirtir. Yine akliyata baktığını, ilmi ve ameli sanatlarda 

tasarrufta bulunduğunu, sûfi lafızları maksatları ve mahiyetleri dışında sarf ettiğini, 

kalbî halleri, ruhanî manaları, melekî ahlakı, şer’î hükümlerle kontrol edilmeyi terk 

ettiğini görürsek, onu küfür, cehalet, haram işlemiş ve isyan etmiş olarak 

vasıflandırdığımızı belirtir. İbn Seb'in’e göre, kâmil sûfi öyle bir kişidir ki, menkulü, 

ma’kulü, halleri, mevahibleri, ittisafı, ruhanî idrakin bütün çeşitlerini, cismanî idraki 

de bütün çeşitleriyle ve bu her iki yönün (ruhanî ve cismanî) ortaklığını kuşatan 

kişidir. İbn Seb'in, bu durumda sûfiyi mürid, tasavvufunu da sınai kabul etmemiz 

gerektiğini ifade eder. Ona göre, Sûfi hakikatte Esma-i Hüsna ile ahlaklanan, bunu 

nefsiyle, nefsinden dolayı, nefsinden ve nefsi için değil de nefsinde bulan kişidir.317  

Öte yandan o, sûfileri öven şu ifadeleri de sarf eder:  

“Sana söyleyeceğim şudur ki, İslâm milletlerinin en üstün olanı sûfilerdir. 

Zira onlar şeriatı anlamışlar ve şeriatın neticesi de tasavvuftur. Hakikat sûfilerdedir, 

başkasında değildir. Tüm millet ve toplulukların mutluları, vuslata ancak sûfilere 

benzeyerek ulaşabilirler. Vuslatta onların mezhebi asıldır. Onlar mutlulardır, 

Allah’ın yolcularıdırlar. Gidişleri gidişlerin en güzeli, yolları yolların en doğrusu, 

nefisleri nefislerin en faziletlisi, akılları akılların en tercihe şayanı ve en olgunudur. 

Onlardaki iyilik bizatihi, önderlikleri bizatihi, şerefleri bizatihi, olgunlukları bizatihi 

ve bilgileri bizatihidir. Kendilerinde iyiliğin olması ve başkalarında bu iyiliğin 

bizatihi olmamasının sebebi, bunların eksikliği, rezaleti, aptallığı, cahilliği terk 

etmemeleri sebebiyledir. Yine bunlar söz edilen durumları kendi yollarında 

                                                
315 Age,s.124-125. 
316 Age,s. 124.; Tasavvuf ve sûfi tanımları için bkz. Osman Türer, Age, s. 23-26. 
317 Yani bildiğini yaşayan kişidir. Büddü’l-Ârif, s. 341-343.  



 64 

düşünmüyorlar. Sûfilerde ahlakın en güzelini elde etmek şarttır. Aynı durum Allahın 

bilgisi için de geçerlidir. Yaptıkları her şey nübüvvet nurundan alınmıştır. Özetle 

sûfiler ârif-amil-müdrik olarak isimlendirilir. Durum böyle olunca, onların takip 

ettiği yolda ortakları ve benzerleri yoktur.”318  

Sûfiler konusunda bu derece olumlu ifadeler kullanan İbn Seb'in,319 bu 

noktadan sonra öyle bir yere varmıştır ki, burası onun sûfilere bakışını 

netleştirmemizi engellemiştir. Zira o şöyle der: “Bütün bunlardan sonra insani 

kemal, Allaha ulaşma, hakkı bilme, ancak sûfinin istediği ve sonuçlandırdığı ilimle 

düşünülebilir. Bütün bunlar da sûfi için ancak tahkik ile ve muhakkikin kendileri için 

verdiği şeyle gerçekleşir. Muhakkik de mukarrebtir.”320  

İbn Seb'in’in bu ifadesi onun açıkça sûfileri, beşinci ve kendisince hak kabul 

edilen mukarreb mezhebi için gerekli bir ön aşama olarak gördüğünü göstermektedir. 

Eğer sûfi Allaha ulaşma konusunda üzerine düşeni yaparsa hakikate ulaşmak için 

geriye ihtiyaç duyduğu bir şey kalmıştır, o da muhakkikin ona vereceği şeydir. 

Muhakkikin verdiği de tahkiktir.  

İbn Seb'in bir taraftan sûfilerin yolunu en doğru yol olarak gösterirken, diğer 

taraftan da onların muhakkike muhtaç olduklarını belirterek, tersi bir tavır 

sergilemesi, onun anlaşılamayan yönlerinden biridir. İbn Seb'in’e göre onların tek 

eksikliği muhakkiki talep etmeleri ve ona ihtiyaç duymalarıdır. Fakat der İbn Seb'in, 

bizim muhakkikten kast ettiğimizle sûfilerin kastettiği aynı değildir. “Şayet 

mukarrebten sûfilerin muhakkikini kast etmiş olsaydım şunu bil ki ben bunu kast 

etmiyorum, kabul etmiyorum ve buna razı değilim. Her ne kadar sûfilerin 

muhakkikleri yanımda yüce olsalar ve mukarrebin yanında diğerlerine göre muhatap 

kabul edilseler de…”  İbn Seb'in’e göre, sûfiler, âlemleri vasıflandırırlar, tanımlarlar, 

onları kat eder, halleri makamları kısımlandırıp vasıflandırırlar ve çeşitlendirirler. 

İlim, amel ve marifetle bu hal ve makamlarda yükselirler. Zahirin, bâtının, haddin, 
                                                
318 Age,s.123-124.; 126.; 154.; İbn Seb'in’in bu ifadelerinin, eleştirilerine maruz bıraktığı Gazali’nin şu 
sözleriyle benzerliğine dikkat çekmek istiyoruz: “ Yakinen anladım ki, sûfiler gerçekten Allah 
Taalanın yoluna süluk edenlerdir. Onların davranışları, davranışların en güzeli, gittikleri yol yolların 
en doğrusu, ahlakları ahlakların en güzeli ve faziletlisidir. Dünyadaki bütün akıllı kimselerin akılları, 
hikmet sahiplerinin hikmetleri, şer’îatın sırrına vakıf olan âlimlerin ilimleri onların tutum ve ahlakını 
daha iyisiyle değiştirmek üzere bir araya getirseler buna çare ve yol bulamazlar. Onların iç ve dış 
yaşayışlarındaki bütün hareket ve hareketsizlikleri, peygamberler kandilinin nurundan alınmadır. 
Bilindiği gibi yeryüzünde peygamberlik nurundan başka kendisiyle aydınlanacak başka bir nur 
yoktur.” Gazali, Munkız, s. 93-94.  
319 İbn Seb'in, Mülâhazât ala Büddü’l-Ârif, s. 252. 
320 Büddü’l-Ârif, s. 341-343. 
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İslâm’ın, imanın ve ihsanın hakikatini idrak ederler. Ancak onlar bu noktadan sonra 

muhakkike muhtaçtırlar. Bir yönden ondan ayrı iken bir yönden de onunla 

birliktedirler.321  

İşte İbn Seb'in bu yaklaşımıyla sûfilerin hakikat düzeylerini belirleyip sonra 

da en üst seviyede olanların mukarreb olduğunu söyleyerek kendi yolunu netleştirir. 

Mukarrebe gelince diyor İbn Seb'in, bunlar muhakkiktir. Bunlar efendilerdir ki, 

âlemleri farklılaşmaz, birinden diğerine gitmez, başka âlemlere bağımlı olmazlar.322 

İbn Seb'in, fakih, kelamcı ve filozoflar karşısında bu kadar değer verdiği 

sûfileri, her zamanki tavrıyla, eleştirilerinden mahrum da bırakmamıştır.323 Öncelikle 

o, sûfi yolunun, yüceliğine rağmen tahkik derecesine ulaşmadığını söyler.324 Sonra 

örneğin Gazali’nin tasavvufi yaklaşımını geleneksel bir yaklaşım olarak görür ve onu 

hakikate varamamakla itham eder.325 Diğer yandan onun şu ifadesi de ilginçtir: 

“Korku, inziva ve halvet konuları dışında sûfi olma!”326 İşte İbn Seb'in’in 

anlaşılamayan yönü budur. O, önce bir grubu ele alır, onları eleştirir, onlara hakaret 

eder. Sonra birden, onların faydalı yönlerinin olduğunu da söyleyiverir. Yukarıda 

sûfilere bu derece değer veren birinin bu sözü söylemesine anlam vermek mümkün 

değildir.  

Bizce bazen çelişkiler boyutuna ulaşan bu yaklaşım İbn Seb'in’in başka 

ifadelerinde de görülmektedir. “Ey kardeşim! Tasavvuf bahçesine girmek için 

zindanından çık!”327 diyen İbn Seb'in, bu sözüyle tam zıt olan ve adeta muhakkikleri 

sûfi gibi gören “Şimdi sûfilere dönelim ve Allah’ın yardımıyla muhakkik ve 

mukarreblerin yolunu anlatalım.”328 cümlesini sarf etmiştir. İbn Seb'in’in sûfi mi 

mukarreb mi olduğu bu noktada kilitlenmektedir. Bize göre o, mukarreb ve 

muhakkikleri sufilerden farklı bir grup olarak görmüştür. Ama ikisinin birbirine çok 

benzediğini söyleyebiliriz. 

İbn Seb'in bazı konularda tasavvufi fikirleri benimsemiştir. Ele aldığı bazı 

felsefi meselelerle ilgili olarak sûfilerin görüşlerini de aktarır. İbn Seb'in’in felsefi 
                                                
321 Age,s.334-336.; İbn Seb'in için sûfiler, muhakkiklerin denizinden bir damla gibidir. İbn Seb'in, 
Risaletu’l-Kavsiyye, s.40. 
322 Büddü’l-Ârif, s.334-336.; 262. 
323 Age,s.133-135. 
324 İbn Seb'in, Risaletu’l Fakiriyye, s. 6-7.; Büddü’l-Ârif, s. 365-366. 
325 Büddü’l-Ârif, s.128., Y. Şeref, Age,s.95. 
326 Büddü’l-Ârif, s. 146-147. 
327 Age, s.112. 
328 Age, 120-121. 
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görüşlerini inceleyeceğimiz bölümlerde bu konuların ayrıntılarına değineceğiz. 

Burada şu kadarını söyleyebiliriz ki, İbn Seb'in sûfilerin nefs anlayışlarının bir 

kısmını beğenmese de329 birçok kısmını da benimsemektedir. Zikirle ilgili olarak 

onun kabul ederek anlattıkları, sûfilerin zikir anlayışlarından pek farklı değildir. O bu 

konuda, mutasavvıfların zikir tanımlarını, zikrin derecelerini, zikir yapmada dikkat 

edilecek hususları, zikir sözlerini (La ilâhe illallah, Lâ fâile illallah, La mevcûde 

illallah) bunların zühd, takva, verâ, makam ve derecelerle olan bağlantılarını, 

İbrahim b.Ethem gibi sûfilerin fikirleriyle zenginleştirerek, aktarır.330 Zikrin hangi 

durumlarda ve nerelerde yapılması gerektiğini anlatır.331 Meleklerin farklı zikir 

çeşitlerinin olduğunu, canlı ve cansız her varlığın Allah’ı zikrettiğini, söyler.332 Daha 

sonra âdeta bir zikrin nasıl yapıldığını, besmeleden başlayarak, hangi duaları, hangi 

kelimeleri, hangi sesleri söyleyeceğine kadar ayrıntılı bir şekilde ve sırasına göre 

anlatır.333  

Sûfilerdeki, Allah’a ulaşmada engelleri kaldırmak olan, “takattu”dan söz 

eder. Bir nevi, sûfinin vuslatı ve bunun nasıllığı, kul ile yaratıcısı arasındaki araç ve 

alakaları ortadan kaldırmak olan “takattu” İbn Seb'in tarafından benimsenerek 

anlatılır.334  

İbn Seb'in sûfilerin metafizik konularla ilgili yaklaşımlarına da değinir. O, 

sûfilerin, Tanrı, Bir, kendi ile kaim olan cevher gibi konularda, başkaları tarafından 

yapılan açıklamaları harflerden ve boş laflardan ibaret gördüklerini anlatır.335 İbn 

Seb'in’in sûfilere ait olan bu yaklaşımı, ileride de anlatılacağı üzere, benimsediği 

görülür. 

İbn Seb'in sûfilerle filozofları da karşılaştırır. Ona göre sûfilerle ilgili 

anlatmış olduğu şeylerdeki delil ve kavramlar filozoflarınkiyle aynı değildir. 

Sûfilerin ilkeleri filozoflarınkinden farklıdır. Âlemler, ruhanî zatlar, hareket, 

muharrik, varlıklar, filozoflarınkinden farklıdır. Filozofların insani olgunluğa 

ulaşmasıyla sûfilerinki farklıdır. Filozoflarda somut ve zorunlu aracılar vardır. Bu 

                                                
329 Age, 344-345. 
330 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, s.166-180. 
331 Age, s.181-182 
332 Age, s.183 
333 Age, s.183-184; İbn Seb'in’in muhakkiklere ait olduğunu söylediği dini uygulamalar (riyazetler), 
sûfilerinkinden çok da farklı değildir. Risale (4), s.289 
334 Ketture, Giriş, Büddü’l Ârif içinde, s. 10. 
335 Büddü’l-Ârif, s.133-135. 
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aracılardan birinin kesilmesi hedefe ulaşmayı engeller. Onların Vacibu’l Vücud ve 

Mümkinu’l Vücud ilişkileri, sûfilerin yanında anlamsızdır. Filozoflardaki yükselişte 

entelektüel boyut önemlidir ve ilmi de ancak araştırma ve nazarla bilirler. Filozoflar 

bunlara dayanarak mutluluğa giden yolları katederken, sûfilerin Allah’a 

yükselmeleri, diğer yükselen, mutlu olan ve âlim olanların hepsine oranla gerçek bir 

yükselmedir.336  

Şimdi İbn Seb'in için durulacak son noktaya yani bütün mezheplerin üstünde 

ve sefer yolunda olan mukarrebler, bir diğer adıyla muhakkiklere bakalim.337  

 

E. Mukarrebler / Muhakkikler 

İbn Seb'in’e göre, bütün bu ekollerden sadece mukarrebler hakikate 

ulaşmıştır. Ona göre mukarrebin diğer adı muhakkiktir.338 Muhakkik olmasının 

nedeni ise hakikatı elde etmiş olması ve tahkike ulaşmasıdır. Mukarreb olması 

Allah’a yakınlığını, dolayısıyla Hakk’a ve hakikate en yakın olmasını ifade 

etmektedir.339  

İbn Seb'in mukarreblerin yolundadır. Hatta onun kullandığı yöntem ve sahip 

olduğu dil ve üslüp da bu mezheple doğru orantılıdır. Zira İbn Seb'in mukarreblerin 

yöntem ve üslubunu şöyle açıklamaktadır:  

Mukarrebler fakih, kelamcı, filozof ve sûfi ile konuşurken harfler, harflerin 

birleşimi ve sözlerle konuşurlar. Hakikati bazı yerlerde remz ederler, bazı yerlerde de 

açıkça söyleyip bazı yerlerde genel, bazı yerlerde de ayrıntılarıyla sunarlar. Sözlerini 

bazen kendi ekollerinin dışındaki bir yöntemle, bazen ortak bir yolla izah ederler. 

Kimi zaman bazı sanatların diliyle ihtiyacı ölçüsünde (örneğin sefer sanatı), bazen 

nazar ehlinin bazen de simya ehlinin sözleriyle konuşurlar. Örneğin nefs konusunda 

bazen bilinen adet üzere yazarken, bazen de yazmazlar. Bazen ayrıntıya girmeden 

manası üzerine konuşurken bazen de ayrıntılara girerler. Bazen bu görüşleri kabul 

etmezken bazen doğrularlar. Bazen de onu dört grubun ifade ettiği biçimden 

çıkarırken bazen de onların görüşleri doğrultusunda ve onları doğrular nitelikte tahlil 

                                                
336 Age, s.345-347. 
337 Age ,s.345-347. 
338 Mukarreb kavramı daha çok tasavvufi bir kavramdır ve bu alanda kullanılmıştır. Bu kavramın 
Arapça yakınlaştırılan ve Allah’a yakın olan veli anlamı olduğu gibi, peygamberler ve melekler 
hakkında da kullanıldığına dair bilgiler vardır. Cebecioğlu, Age, s. 515.  
339 Büddü’l-Ârif, s. 341-343. 
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ederler. Ama bunu yapmadan önce bu dört grubun, fasit araştırma ve inkârcı söz 

üzerine birleştiklerini, bozuk saçmalık, kötü anlayışlılık, aşırı tevehhümlük, yalanla 

uğraşma, şehvetlere düşkünlük v.b. özelliklere sahip olduğunu vererek konuşurlar.340  

Görülmektedir ki, İbn Seb'in sanki kendi yöntem ve üslubunu anlatmaktadır. 

Onun felsefi görüşlerini verdiğimizde bu durum daha da netleşecektir. Ancak şunu 

söyleyebiliriz ki, İbn Seb'in savunduğu mezhebe en ince noktalarına kadar bağlıdır.  

İbn Seb'in mukarrebin hakikate ulaşmış olmasını, onların sahip oldukları 

bilgilerin kaynağıyla da ilişkilendirmektedir. Zira ona göre, mukarrebe feleklerin 

ötesinden varidatlar varid341 olmuştur. Çünkü mukarreb, evveliyeti ve eserini tekrarla 

görmekte, inniyetine ve hatta hüviyetine şahit olmakta ve ondan haberdar 

olmaktadır.342  

İbn Seb'in, mukarrebe varid olan şeylerin bu âlemden farklı bir âlemden, 

teemmül âleminden geldiğini söyler. Onun yanında âlemlerin çok olduğunu ve 

kendisindeki gayelere nazaran çoğaldığını belirtir. Ancak bu noktada bir uyarıda 

bulunarak “Onun âlemlerin çok olduğunu söylediğini zannetme yoksa hata 

yaparsın.” demektedir. Burada İbn Seb'in âlemlerin çokluğunun maddi olarak 

anlaşılmaması gerektiğine dikkat çekmektedir. Zira o, Aristo’nun sema ve âlemle 

ilgili sözlerini sonuçlandırdığını, âlemlerin çok olduğunu söylediğini, bu konuda 

onun yaptıklarının sadece mukarrebe hizmetçilik olduğunu ifade etmektedir.343  

Mukarrebin bu nedenlerden dolayı hakikate vardığını belirten İbn Seb'in, 

onun işaret ve ifade ettiklerinin işitilmemiş, görülmemiş, kendilerine perdenin 

kalktığı havas insanların gönlüne doğmamış olduğunu söyler. Ona göre, mukarrebin 

kalbine doğan şeyler, onun dışındakilerin kalbine doğmamıştır. Özetle o, kendisi için 

künhün olmadığı bir hayır ve vasfın bilinmediği bir nimettir. Onun hakkında ancak 

                                                
340 Age, s.356-357. 
341 Varid: Arapça gelen demektir. Kul, irade etmeden, kendi katkısı bulunmadan, eğer kalbine bir 
mana gelirse buna varid denir. Allah’tan gelen varide Varid-i Hakk, ilimden gelen varide de Varid-i 
İlim denir. Gelen varid, kulu etki altına alır, onu sevindirir ve hüzünlendirir, o zaman gelen bu 
varidler, psikolojik olarak çıkardığı duruma göre Varid-i Hüzün, Varid-i Sürur gibi isimler alır. 
Allah’tan gelen feyz veya ilhama varid denir. Cebecioğlu, Age, s. 746. Varidat, Varidat-ı İlahiyye 
veya Varidat-ı Rabbaniye olarak da ifade edilmiştir. Havatır ise insanın iç âleminden duyulan sestir. 
Ancak havatır haktan ve melekten olabileceği gibi, nefs ve şeytandan da olabilir. Bu nedenle Allah’tan 
gelen hatır ve hitaba Hatırı Hakk, melekten gelene İlham, şeytandan gelene Vesvese, neftsen gelene 
ise Hevacis veya Hadisu’n-Nefs denir. H. Kâmil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 
Ensar Neşr., İst., 1994, s. 239.  
342 Büddü’l-Ârif, s. 202,203. 
343 Age, s.205. 
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Kadim olan haber verir. O bir şeye bağlı değildir, bir şeyden önce ve sonra değildir, 

onda zahirlik bâtınlık yoktur, bütün bunlar onun derecesini gösterir.344  

Hakikate ulaşan sadece mukarrebse345 İbn Seb'in’in yapması gereken şey 

onlara tabi olmak ve onları tavsiye etmektir. Onun şu sözü bu zorunluluğu 

göstermektedir: Hakikat ehli, mevalidleri (doğumları, çocukları, soyları vs..) malum, 

nefisleri masum, rüyaları müsedded, yol gösterici ve kurtarıcı, düşünceleri doğru, 

ahlakları hoş, kolay, halleri faziletli, salih ve yücedir. Allah bizi onlardan kılsın.346  

Öte yandan İbn Seb'in bu hakikati herkesin anlayamayacağına da dikkat 

çeker. Ona göre “Söz bitmiştir. Mukarrebin sarf ettiği bütün kelam, remzedilmiş ve 

nüktelenmiştir. Bunlara ancak, basiretiyle müteşabihatın kendisine cevaz kılındığı, 

sırları ve gizli malumatları, fıtratıyla ve güzel gidişatıyla talep eden kişiler güç 

yetirebilir.”347 Dolayısıyla mukarrebin haklılığını görmek de bir beceri ve çalışma 

istemektedir. Bunun adresi de İbn Seb'in’e göre kendi anlattıklarıdır.      

İbn Seb'in mukarrebe ait olan faziletlerin öğrenilmesi gerektiğini, kınayanlara 

iltifat edilmemesi gerektiğini, çünkü muhakkiklerin zatların en faziletlisi olduğunu 

belirtir.348   

Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta vardır. Bu da, İbn Seb'in’in 

mukarrebi nur ile vasıflandırmasıdır. Hakikate ulaşan tek mezheb olduğundan dolayı, 

mukarreb, nuru, geriye kalanlar ise karanlığı temsil etmektedir. İbn Seb'in’e göre 

mukarreb yolu öyle bir nurdur ki, onunla engellenmiş akıllar aydınlatılmalıdır.349 

Zira hak mukarrebin indinde, Kur’an’ın mefhumunda ve burhan üzere olan tahkikte 

vardır. İbn Seb'in bu safhaya gelince “Şunu bil ki cisim karanlıktır” demekte ve bu 

dünyayla sınırlı olanların karanlıkla vasıflanacağını belirtmektedir.350 Çünkü İbn 

Seb'in Nur’un bizzat mukarreb mezhebinde olduğunu, onların açıkladıklarının 

                                                
344 Age, s.366-368. 
345 Age, s. 285.; Mülâhazât ala Büddü’l-Ârif, s. 252. 
346 Büddü’l-Ârif, s.306. 
347 Age, s.305-306. 
348 İbn Seb'in, Risale (4), s. 289. 
349 Büddü’l-Ârif, s. 252. 
350 Age, s.262.; İbn Seb'in’in mukarrebi nura, filozofu karanlığa benzetmesi, mukarrebin asıl âlem, 
filozofun ise âlemi evvelle olan bağlantısından dolayıdır. Âlemi evvel bu dünyayı, diğer adıyla madde 
âlemini ifade etmektedir. Bu nedenle İbn Seb'in İşrak felsefesinin ontolojide kullandığı nur ve zulmet 
kavramlarını hakikat ve bâtıla denk düşecek biçimde kullanmıştır. Her ne kadar Sühreverdi’ye 
eleştiride bulunsa da bu yönüyle ondan etkilenmiştir. Nur ve Zulmet kavramları için Bkz. Y. Z. 
Yörükan, Şihabettin Sühreverdi ve Nur Heykelleri, s. 81-82; Ülken, İslâm Felsefesi (Kaynakları ve 
Etkileri), s. 185-186.    
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bayağılıktan daha zahir, şehadet âleminden daha açık, açıklanmış olandan daha 

parlak, kolay olandan daha yakın olduğunu söyler. Bu konuda o, mukarrebleri, kendi 

dışındakilere göre bir güneş mesabesinde görür. Hatta bu ifadeleri, hisse ve zahire 

bağlı olmasından dolayı, mukarrebin durumunu açıklamak için kullanmanın yanlış 

olduğunu da belirtir.351  

İbn Seb'in mukarrebin nuru, dışında kalanların ise karanlığı ifade ettiğini 

Kur’an’dan ayetlerle açıklar. Ancak burada karanlığı filozoflara vermesi manidardır. 

O, mukarreblerin kalplerinin açık, gönüllerinin aydın ve hidayet, başarı, ilim, marifet 

ve tahkik nuruyla geniş olduğunu, onların sözlerini dinlemeyen filozofların 

kalplerinin ise dar, sıkı, kapalı ve karanlık olduğunu ifade eder. Kur’an’da 

mukarreblerin ve cahil olan zalimlerin durumunu açıklayan birer ayet olduğunu 

söyler. Mukarreble ilgili ayetin “Allah göklerin ve yerin nurudur.”352 ayeti olduğunu; 

filozoflarla ve dolayısıyla mukarrebin dışındakilerle ilgili ayetin “…yada 

(küfredenlerin yaptıkları) derin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki, onu bir dalga 

bürümüştür, üstünde bir dalga onun üstünde de bir bulut bulunmaktadır. Kısacası üst 

üste yığılmış karanlıklar. Elini çıkardığı zaman onun görme ihtimali bile yoktur. 

Allah her kime bir aydınlık (nur) vermediyse, artık onun için hiçbir nur yoktur.”353 

ayeti olduğunu belirtir.354  

 Buraya kadar anlattıklarımızda mukarrebin hakikat ehli olduğu vurgulandı. 

Fakat İbn Seb'in, mukarrebin ilminin kaynağı dışında, onların hakikate niçin ve nasıl 

ulaştıkları konusunda pek fazla açıklama yapmadı. Bu konuya yönelik açıklamaları 

olsa da bunlar genel ifadeleri geçmemiştir. Filozof ve mukarrebi karşılaştıran İbn 

Seb'in, mukarrebi izzet sahibi, filozofu ise zillet sahibi olarak gösterir.355  

Mukarreb karşısında karanlığı ve zilleti temsil eden filozof, neden böyle 

tanımlanmıştır. İbn Seb'in bunun sebebini şöyle açıklar: Filozof vahdet ve mutlak 

inniyet (Âniyetu’l-Mutlaka) konusunda araştırma yapar. Hüviyet ve kendisine işaret 

edilen zat hakkındaki araştırmayı aydınlatmaya çalışır. Faal akıl ile cevherlenir, 

nefsinin şerefini kadim nizamın eserlerinden uzak durma ve onu (nefsini) ilahi 

idrakin lezzetine gark ederek tamamlar. Özetle ondaki olgunluk ve mutluluk 

                                                
351 Büddü’l-Ârif, s.358. 
352 Nur Suresi, 24/35. 
353 Nur Suresi, 24/40. 
354 Büddü’l-Ârif, s.228-229. 
355 Age, s.205. 
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Vacibu’l-Vücud’a yakınlaşmadadır. Mukarreb ise inayet ve mutluluğun sahibi, 

kemalin kaynağıdır. Filozofun işaret ettiği olgunluk noksanlığın ta kendisidir. 

Bundan dolayı bazı sûfi önderlerimiz “İyilerin iyiliği mukarreblerin kötülüğüdür” 

demişlerdir. Şayet, filozofun araştırmaları onu Hakku’l-Evvel’e ve insanın gayesine, 

nazar ve istidlal ile ulaştıracak olursa bu doğru ve gerekli değildir. Mukarrebe göre 

hak, mutluluk, olgunluk ve Allah’ın ubudiyetinin sıfatları altındadır. Bu onun Vahid 

olanı kaybetme korkusuna sahip olmasındandır. Mukarreb, varlıkla nefsini tehdit 

etmekte, ona olan istekle de nefsini korkutmakta ve azarlamaktadır. Bu bizim 

herhangi birini ölümle ve kötü günahlardan korkutmamız, tehdit etmemiz ve 

sakındırmamıza benzer.356  

Diğer yandan mukarrebin yolu vahdet yoludur ve aracıları kabul etmez. Bu 

doğrultuda muvahhid, vahdet ve tevhid yolu üzerine istikamet üzere ilerler, çünkü 

Sırf Vahdet’te (el-Vahdetü’l-Mahda) şüphenin olması imkânsızdır. Bu durum da 

birden fazla olan şeyde gerçekleşmez. Bu yol, uzayan bir yol olmadığı gibi noktaya 

en yakın olan yoldur. İbn Seb'in bir mukarreb olarak burada tek gerçeğin Allah 

olduğunu ve O’nda şüphe olamayacağını belirterek Vahdet-i Mutlaka fikrine dikkat 

çeker.357 Dolayısıyla İbn Seb'in mukarrebin mutlak vahdet fikriyle filozoflardan 

ayrıldığına işaret etmektedir. Mutlak Vahdet fikrinin İbn Seb'in’de ne şekilde 

anlaşıldığı ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır.  

Başka bir açıdan da İbn Seb'in, mukarrebin, Hakk’ı gerektiği biçimde tenzih 

ettiğini, filozofların bilgisinin mukarrebin tenzih ve yüceltmesi kadar güzel 

olmadığını, belki bir açıdan ve bir yönden ve bazen güzel olabildiğini; fakat kendi 

söylediklerine izafeten bir hiç gibi olduğunu söyleyerek mukarrebin filozoftan 

üstünlüğüne dikkat çeker.358 

Filozoflarla yapılan karşılaştırmayı sûfilerle de yapan İbn Seb'in, sûfilerin 

hakikatlerine gelince, her ne kadar doğru da olsa, bu idrakten onların vusulü, idraki 

ve ulaşmaları acz sınırındadır, demektedir. Onların dosdoğru bir manaya sahip 

olmadıklarını ve ancak ubudiyetten çıkışla Allah’ı tenzihin onlarda doğru olduğunu, 

                                                
356 Age, s.205. 
357 İbn Seb'in, Kitabun fihi Hikem ve Mevâiz, s.31-34. 
358 Büddü’l-Ârif, s. 291-292. 
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bu ubudiyetten çıkışın onlar için ancak sekr, sahv ve meşhur ve bilinen durumlarında 

tamamlandığını belirtmektedir.359  

İbn Seb'in, sûfiler, her ne kadar yaptıkları güzel de olsa ve kendisi 

dışındakileri aciz bırakacak noktada tahkik ve inceliklere ulaşsalar da eriştikleri 

rütbe, mukarrebin makamının altında kalır, demektedir. Sûfilerden, maksada, 

maluma, mücmele ve müfessere muttali olan gruplar olduğunu, ancak hiçbirinin 

mukarreb seviyesinde olmadığını vurgular. Ona göre, mukarreb başkasıyla başkası 

hakkında, bir ile bir hakkında, küll ile küll hakkında, varlıkla varlık hakkında, zıtla 

zıt hakkında… konuşur. O, üç noktada tektir: kast, aht ve irşad. Beş konuda ortaktır: 

izafet, maruf, nasihat, şer’î hükümler ve bunlardan yararlanma. Bir konuda 

kendisinden faydalanılır. O da Hutfetul Evveliye (ilk parıltı)dır. Eğer bunu kemal 

olarak sağlamlaştırırsa, resm olarak ihmal ederse, ilim olarak özelleştirirse, bu en 

büyük beladır.360  

Sûfilerle ilgili bölümde de belirttiğimiz üzere İbn Seb’in, tahkik ehlinin, 

sûfilerle kıyaslanamayacak kadar üst bir nokta olarak belirtir. Sûfileri, muhakkiklerin 

denizinden bir damla gibi görür.361  

İbn Seb'in’in mukarrebe dair ulaştığı şu sonuca bir bakalım: Mukarreb 

Allah’ın katındadır, sonra ona en yakını ve en yakını sırayla gelir. Şâri (Peygamber) 

Allah’a ulaştıran bir vesiledir ki biz onu matlup kabul etmiş, matlub da mutluluğun 

kendisiyle gerçekleştiğidir. Onun hakkında (ona dair konuşan herkes) her ne kadar 

ondan bir yönden uzak da olsalar, onları mutluluk yoluna muhatap kabul ederiz. 

Bundan dolayı dört ekolü her ne kadar benden onları eleştirdiğimi ve kötülediğimi 

duysan da kaale alırız. Özetle eğer benden amel konusunda fakihten, şeriat sevgisi 

konusunda eşarilerden, ameli sanatlar konusunda filozoflardan ve sadık hal, 

mükaşefeler, kesp ile elde edilmeyen durumları elde etme, bu hususlardaki kavram, 

telif, söz ve görüşleri konularında sûfilerden yararlanılması gerektiğini işitebilirsin. 

Fakat mukarrebin ise bütün söylediği ve yaptıklarını söyler, onu hepsinden üstün 

görürüm. Sen başkasına bakma.362  

                                                
359 Age, s.291-292. 
360 Age, s.365-366. 
361 İbn Seb'in, Risaletu’l-Kavsiyye, s. 40. 
362 Büddü’l-Ârif, s.334-336. 



 73 

İşte İbn Seb'in için mukarreb bu kıymete sahiptir. O, bu yolu benimsemekle 

kalmaz müridlerine de tavsiye eder. Ancak bize göre onun yolu sadece mukarreb 

ismiyle sınırlandırılacak bir niteliğe sahip değildir. Zira İbn Seb'in’in ifadelerinden 

onun mukarreb mezhebini takip ettiği kadar, bu mezhebin dışına taşan daha farklı bir 

yola yönlendiğini de görmekteyiz. Bu yol nedir? Şimdi bunu ele alalım. 

      

İbn Seb’in’in Yolu 

İbn Seb'in mukarreblerdendir. Mukarreblerin kim olduğunu, nasıl bir yol 

takip ettiklerini, kendileri dışındakileri nasıl gördüklerini açıklamıştık. Ancak burada 

şu soru sorulabilir. İbn Seb'in’in yaptığı sadece mukarreb denilen bir ekole bağlı 

olmak mı, yoksa bu ekolle birlikte yeni bir bakış açısı ortaya koymak mıdır? Bize 

göre İbn Seb'in sadece bir mezhebe bağlı olmakla yetinmemiştir. Bu durum 

eserlerinin birçok yerinde görülmektedir. 

İbn Seb'in mukarrebin gaye ve faydalarının işaretlerde olduğunu,  sözcüklerin 

onlar için birer harften öteye geçmediğini, onların yeryüzünün âlimlerini toplayıp, 

önlerinde olan şeyleri onlara öğretmekte olduklarını söylemektedir. Diğer yandan o, 

“Şayet nefsinle hesaplaşır ve hakikate bakacak olursan mukarreblerle birlikte ol. 

Eğer cedel yapacaksan filozoflarla, ikna olacaksan ve ikna olup hasmı kendinden 

uzaklaştıracaksan mutasavvıflarla, hata yapıp ahmaklarla muhatap olmak istiyorsan 

kelamcılarla, ameli ahlakı yapmaya girişeceksen fakihlerle ol.” diyerek mukarrebi 

hakikatin yolu olarak göstermiştir.363   

Ancak ister mukarrebin yolunu açıklayan ifadeler olsun, isterse İbn Seb'in’in 

kendi düşüncelerini ifade etsin, onun yolunda şeriat ve aklın çok önemli bir yeri 

vardır. Zira onun bakış açısını özetleyebilecek şu cümleleri dikkate şayandır:  

“Ey kardeşim! Doğru yolda gitmen, Peygamber’i takip etmen, şeriatı sağına 

aklı soluna alman gerekir. Şeriatın kabul ettiğini kabul et, men ettiğinden de uzak 

dur. Solundaki her şeyi sağındakine sun, eğer sağındaki onu kabul ederse o, Allah’ın 

katında makbuldür, kabul etmezse makbul değildir. Allah ve Resul’ünün hoş 

gördüklerini hoş gör.”364 

                                                
363 Age, s.172. 
364 Age, s. 169, 179. Benzer yaklaşımlar için bkz. İbn Seb'in, Kitabun fihi Hikem ve Mevaiz, s. 31-34. 
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İbn Seb'in’in şeriatten kast ettiği Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’in sünnetidir. 

Bunlarla birlikte din dediğimiz tecrübe ve nakli birikim de şeriate dâhil edilmektedir. 

İbn Seb'in’e göre Allah’ı bulmak bunlara sıkı sıkıya sarılmakla mümkündür.365  

“Ahd Risalesi”nin şarihi İbn Seb'in’in şeriatle ilgili düşüncelerini açmaya 

çalışır. Şarihin ifadelerine göre İbn Seb'in için, Allah’ın huzuru (O’na ulaşma) 

şeriatın amacıdır. Şeriat, ameli, amel de Allah’ın rızasını, Allah’ın rızası da kulu 

huzuruna kabul ettirir. Dolayısıyla, şeriat, Allah’ın rızasına götürür. Şeriatın amelleri 

tam bir şekilde uygulanırsa, Allah’ın rızasına ulaştırır, Allah’ın güzel isimleriyle 

ahlaklanmayı sağlar. Bu isimlerle ahlaklanan onlarla cevherlenirse, bu isimler o 

kişinin zatı ve ruhu olur. Hakk’ı kazanmak ve ona ittisal etmek, şeriatın doğurduğu 

bir sonuçtur. Şeriatın vazifelerinden ilki, “La ilahe illallah” kelimesidir. Bu da, 

Allah’tan başka fail olmadığını, her şeyi Allah’ın yarattığını, her şeyin O’nunla 

varlık kazandığını, O’nun zorunlu asıl olduğunu, her şeyin hakikatinin, mahiyetinin 

ve varlığının hakikati olduğunu, barındıran hakikat olduğunu, her varlıkta bulunan 

hakiki varlık olduğunu, örtüsüz ve kapalılık olmaksızın varlığıyla her varlıkla 

beraber bulunduğunu içerir. Örtü ve kapalılık tüm varlıkları müşahede ve 

mülahazadan gafil ve cahil olma demektir. Şeriat ilmi bu gaflet ve cehaleti ortadan 

kaldırır ve Allah’ın huzurunu tenbih eder. Hakk, şeriatın amacıdır (şeriatın sonucu 

olarak ulaşılır). Şeriat, vehimleri ortadan kaldırır.366 

“Ahd Risalesi”nin şarihi İbn Seb'in’in şeriat anlayışına şer’î ilimleri de dahil 

eder. Bu noktada şer’i ilimler, tahkik ilimleri olarak görülür.367  

Dolayısıyla İbn Seb'in’in, aklı, şeriattan sonra gelen ve kişinin soluna alması 

gereken bir unsur olarak görmesi onun akla değer vermediği şeklinde 

anlaşılmamalıdır. Çünkü İbn Seb'in’e göre aklın ortaya koyduğu ilim önemlidir.  Bu 

nedenle o, “Allah’ın kitabı, peygamberin sünneti, ilim ve ilimle ilgili şeylerle uğraş, 

bu, Allah’ın bir fazlıdır.” demiştir.368  

Akla önem veren İbn Seb'in, dolayısıyla onun ürünlerini de önemser ama 

kuru bir ilmin kurtarıcılığına da inanmaz. Uygulamayı gerekli görür. O, sûfilerin din 

bilginlerinden yararlanmasıyla ilgili olarak şöyle der: Zaten sûfiler fıkıhtan 

                                                
365 İbn Seb'in, Risale (1), s. 198.; Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s. 228. 
366 Şerhu Ahd, s.81-82.; İbn Seb'in, Risale (7), s. 357 
367 Şerhu Ahd, s. 82. 
368 İbn Seb'in, Risale (5), s. 298 
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yararlanma noktasında kalacak olurlarsa sûfi olmazlar ve hedefi sadece alet olan biri 

gibi kalırlar. Bu nedenle yeryüzündeki âlimlerin çoğu, sûfiler hariç, ilmi, nefsi 

kontrol etmek için istemezler, aksine cisim için isterler ve böylece nefsi helak 

ederler. İbn Seb'in’in sûfilerin bu yönlerini övmesi ilmin aksiyona dönüştürülmesinin 

önemine bir vurgudur. O, bu noktaya değinerek sözlerine şöyle devam eder: Her şakî 

âlim, sûfilerin talep ettiği biçiminde nefsi talep etmez ve insaniyeti bu şekilde terbiye 

etmezler ise onlar için mutluluk yoktur. Yoksa sırf fıkıh ve meseleleri içerisinde 

boğulmak, namazı tanımlayıp onu yapmamak, falanca şunu, filanca bunu söyledi 

demek, şu yeni görüştür şu eski görüştür, bununla amel edilir şununla amel edilmez 

demek, hakikati olmayan şeyi gerçekleştirmek, zamanı olası durumlar üzere 

harcamayarak zayi etmek ve nebevi şeriatı olması gerektiği gibi kullanmamak 

demektir.369  

Böylece İbn Seb'in için şeriat ve akıl gibi iki önemli unsur kurtuluş için 

gerekli olmuştur. Dolayısıyla onun düşüncesinde Allah’ın kitabıyla sapıklığa 

düşülmeyecek, onunla ve diğer ilmi kitaplarla imana doğru yol alınacaktır. Çünkü 

der İbn Seb’in, kim ki ilimden, hükümlerinden ve âlimlerden câhil kalırsa, Allah’ın 

şeriatını ve akli ve âdi (âdet, alışkanlık) bütün faziletleri reddetmiş, Allah’tan uzak 

olan yasaklara yakın olmuştur.370  

Öyleyse İbn Seb'in’in şu nasihati onun yaklaşımı için önemli bir delildir: 

“Ma’rufun ipine, aklın hoşgördüğü herşeye, naklin kaydettiklerine ve şeriatın 

öngördüklerine bağlan. Münkerin ve başta söylediklerimin zıddı olan şeylerin ipini 

kopar. Seni Allah’tan ayıracak herşeyden kurtul.”371 

Bu nedenle o, tarikata başlayanlara öncelikli olarak şer’i ilimleri mütalaa 

etmelerini, Kur’an ve hadis ilimlerine yoğunlaşmalarını, sonra alimlerin görüşlerine 

yönelmelerini tavsiye etmiştir. Milel ve Nihal (Din ve mezhep) ile ilgili bilgileri 

okurken dikkatli olmalarını ve kurallarına göre bu okumaları yapmalarını 

önermiştir.372 

Ancak İbn Seb'in mukarreb mezhebini anlamada herkesin başarılı 

olamayacağını söylediği gibi burada da Kur’an ve Hadis ilimlerine ideal anlamda 

                                                
369 Büddü’l-Ârif, s.338-341. 
370  İbn Seb'in, Risale (4), s. 290. 
371 Şerhu Ahd, s. 73-74.; İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.348. 
372 İbn Seb'in, Risale (4), s. 292. 
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kimsenin tam hâkimiyet göstermeyeceğini, gösterirse de bunun Allah’ın fazlıyla 

mümkün olacağını belirtmiştir.373  

İbn Seb'in hedefe ulaşmak için gerekli olan unsurları verdikten ve bunlara 

bağlanmayı tavsiye ettikten sonra ortaya çıkan tabloda hakikate ulaşanın belli bir 

grub olmakla beraber, bazı şartları yerine getirenlerin de hakikate ulaşabileceğini 

söyler. Bu durumu onun ifadelerinde de görmekteyiz. O, bir kişinin tam bir şekilde 

tövbe edip, dini hükümleri de gerekli görerek bir yol tutması halinde hak üzere 

olabileceğini ve bu kişinin kendi dostlarının arasında olmasının da şart olmadığını 

belirtir. Fakat İbn Seb'in’in öngördüğü şartların yerine getirilmesi gereklidir; aksi 

takdirde bu şartlardan gafil olan birinin filozof veya Bâtıniler gibi kendisince doğru 

olmayanların tuzağına düşebileceğini de vurgular.374 

Burada tartışılabilecek bir noktaya vurgu yapmak istiyoruz. Bu tartışma 

konusu da İbn Seb'in’in ifadelerindeki çelişkilerdir. Yukarıda şeriatı sağına aklı 

soluna almak gerektiğini söyleyen İbn Seb'in başka bir yerde bu yol göstermeyi 

tersine çevirmiştir. İbn Seb'in solundaki her şeyi sağına sunacaksın, önce şer’î 

delillerden başlayacaksın derken bir de bakıyoruz ki “Şâyet, nefsinde akli deliller 

yolundan gelen bir şüphe bulursan bu konuda kuvvetine, tasavvuruna ve elde 

etmişsen sanatlara, eğer bu sorunu gideremiyorsan ricâlden (uzmanlardan) yardım 

iste.” demektedir. Daha sonra eğer yine de çözülememişse ve akli deliller 

yetmemişse semi delilleri kullan demiş ve Allaha yönelmeyi tut nasihatini vermiştir. 

Buradan da çözüm çıkmazsa nebevi idraki ve kalbi örnekleri Allah’tan alan Allah 

dostlarının yolunu tutmalısın demektedir.375  

Burada görüldüğü üzere sistem tersine çevrilmiş önce akıl devreye sokulmuş 

sonra nakil devreye geçmiştir. Hâlbuki İbn Seb'in genellikle bunun tersini önermiştir. 

Bu nedenle felsefi yönünün biraz silik kaldığını söyleyebiliriz. Bir de filozoflarla 

ilgili eleştirel yaklaşımlarını da eklediğimizde, bu tespit daha da açıklık kazanır.  

İbn Seb'in’in yoluna baktığımızda tasavvufi unsurlar o derece çoktur ki onu 

sûfilerden ayırmak güçleşir. Zira onun tasavvufi zikir ve duaları sık sık tavsiye 

ettiğini, sûfilerde olduğu gibi bazı zikir cümlelerini tekrarladığını görmekteyiz. 

Örneğin “Lâ İlâhe İllallah” ifadesinin 70 (seb’in) defa tekrarlanmasını 

                                                
373 Age, s. 292. 
374 Age, s. 290. 
375 İbn Seb'in, Risale (6), s. 310. 
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önermektedir.376 Burada yetmiş sayısının onun ismi olan “seb’in”e denk gelmesi de 

tesadüfî değildir.  

Öte yandan onun batıda manevi üstad veya tanrıdan başka varlık olmadığını 

söyleyen bir vecdî metafizisyen değil de “Büddü’l-Ârif”in ve II. Frederick için 

kaleme aldığı “Sicilya Cevapları” adlı eserin mantıkçısı ve filozofu olarak bilindiğini 

söyleyen R.Lulle gibileri de vardır.377  

O halde İbn Seb'in filozof mudur, sûfi midir? Bazı araştırmacılara göre, 

ondaki felsefi eğilim güçlü olduğu için tasavvufu felsefe esasları ile birleştirmeye 

çalışmış ama sonuçta ikisinden de uzaklaşmış ve felsefeye tasavvuftan daha yakın 

durmuştur. Buna onun hakkında bilgi veren arap tarihçilerinin onun filozof kimliğini 

öne çıkarmalarını delil getirmişlerdir. Örneğin Zehebi’nin, “Tarih”inde, “İbn Seb'in, 

filozofların zühdü ve tasavvuf anlayışlarının kuralları bağlamında bir sûfiydi.”378 

şeklinde ifade kullandığını belirtmişlerdir. Aynı şekilde Münavi’nin, “Tabakat”ında 

ve İbn Kesir’in, “Tarih”inde onun felsefeci yönünün vurgulandığını da 

söylemektedirler.379  

Ancak eğer burada bu kaynakların tanıttığı yoldan gidecek olursak, 

Zehebî’nin onu tanıtan ifadelerindeki “sûfiydi” sözünü de göz ardı etmemeliyiz. Yine 

Safedi’nin “Felsefi esaslara dayalı bir sûfi”380, Yafii’nin de “Mutasavvıf idi”381 

ifadelerini dikkate almalıyız. Ayrıca İbn Haldun’un onu vahdet fikrini savunan bir 

sûfi olarak gördüğünü de unutmamalıyız.382 

İbn Seb'in’in sûfi mi filozof mu olduğu konusunda Mehren ve Massignon’un 

görüşleri, onun, Arap Meşşaî ekolünün son temsilcisi olduğu şeklindedir.383 Lator ise 

daha çok İbn Seb'in’in Aristocu mantık yönüne vurgu yapmıştır. Öte yandan 

Abdurrahman Bedevî, onun sûfi yönüne dikkat çekmiştir.384 Aynı görüşü Ketture de 

benimsemiştir. Zira ona göre İbn Seb'in’in filozofları eleştirmesi, onun felsefeden 

uzaklaşıp tasavvufa yaklaştığı yönüdür. Bu yön, sonuçta onu kendi tasavvuf 
                                                
376  İbn Seb'in, Risale (2), s. 261. 
377 Michel Chodkiewicz, Sûfizimin Batıda Ele Alınışı: Tahminler ve Kesinlikler, İslâm Felsefesinin 
Avrupa’ya Girişi içinde, Çev. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İst. 2001, s. 163.   
378 Ayrıca Zehebî’nin İbn Seb'in ile ilgili şu ifadesi de vardır: “Vahdet-i Vücud’u savunan zahid 
filozoflardan bir sûfidir.” Zehebi, el-İber, s.320. 
379 Yaltkaya, Giriş, Sicilya Cevapları içinde,  s. 10-11. 
380 Safedî, Age, s.60. 
381 Yafii, Age, s.171. 
382 İbn Haldun, Mukaddime, c.II, s. 676. 
383 A. Faure, Agmd., c. III, s. 921-922. 
384 Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s. 1, 6-7. 
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sistemini kurmaya götürmüştür. 385 Ketture’ye göre onun tasavvufu Allah’a giden 

yolun bireye giden yol dışında başka bir şey değildir. Çünkü bireyin keşfi kendisinde 

gizli olan Allah’ın keşfidir.386  

Sonuç itibariyle İbn Seb'in bizce de felsefeden ziyade tasavvufa daha 

yakındır. Evet, o, felsefeyi iyi bilen, felsefe tarihine hâkim, felsefi problemleri 

kavramış, bu problemleri tartışırken muhatabı olmasa da felsefesine hâkimiyetiyle 

nasıl bir cevap vereceğini iyi bilen biridir. Ancak onun kendi ifadelerini de referans 

kabul edecek olursak, onun yaptığı, felsefeye dayalı bir tasavvuf ortaya koymaktır. 

Ancak bu durum onun felsefi konularda kendisine has bazı fikirleri olmadığını 

göstermez. Nasıl ki, Gazali’nin felsefe ve filozofa bakışı onun felsefi yönünü ortadan 

kaldırmıyorsa, aynı şekilde İbn Seb'in’in de felsefi yönü yoktur diyemeyiz. Bu 

doğrultuda onun için tam anlamıyla filozof ifadesini kullanamasak da, ona “Filozof-

Sûfi” demek bizce uygundur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
385 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s.12-13.    
386 Age, s. 8. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

İBN SEB’İN’İN FELSEFİ GÖRÜŞLERİ 

 

I. İLİMLER VE TASNİFİ 

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, İbn Seb'in de diğer bütün 

düşünürler gibi ilme değer verir. Onun şu nasihati bu durumu ifade etmeye yeterdir: 

“Allah’ın kitâbı, Peygamber’in sünneti, ilim ve ilimle ilgili şeylerle uğraş. Bu, 

Allah’ın bir fazlıdır.” 387 

İbn Seb'in ilimleri çeşitli şekillerde sınıflandırmıştır. Ancak bu 

sınıflandırmaların orijinal olduğunu söyleyemeyiz. O, ilmin ilk olgunluk (kemâlu’l-

evvel) olduğunu, bunun ikinci olgunluk için de şart olduğunu söyler. Ona göre, 

ilimlerden bir kısmı, ilk ilim (ilmu’l-evvel) in mahiyetine dahil olan sınâi ilimlerdir, 

bir kısmı bunun dışındadır. Bir kısmı, benzerdir (vâhidun bi vâhid), bir kısmı da zıttır 

ve muzâfına karşıdır. Bir kısmı, insanlardan aktarılagelmiştir (suduri’r-ricâl), bir 

kısmı şarttan sonra bir kısmı da şarttan önce zâtidir, bir kısmı şartla beraber zâtidir, 

bir kısmı da arazidir. Ameller, ilk cevherlenme için mütemmim sûret olurken, sınâi 

ilimler ise, ilk cevherlenme için mukavvim surettir. Bu ilimlerden sonra ancak, 

alimin hakikatine izâfeten bilinen ilimler ve faydalanılan ameller gelir. Sonra, fayda 

veren ilim, zarar veren amel ve tersi gelir.388  

İbn Seb'in böylece ilimle ilgili genel bir tablo sunmakla beraber onu sûfilerin 

yaptığı gibi389 nazarî ve manevî olarak ikiye de ayırır. Zira, sûfilerce nazarî ilim zahir 

olan kirleri giderir. Kalbî (manevi) ilim ise nefsin doğasını temizler.390 Zaten İbn 

Seb'in de sınai (nazari) ilimleri elde etme gayretinin vakti zayi etmek olduğunu ve 

bunlarla maksuda ulaşmanın zor olduğunu söylemektedir.391  

İbn Seb'in’in ilimleri bu şekilde iyi ve kötü olarak taksim ettiğini sıkça 

görürüz: Örneğin o Ta’lil ilmi, (sebep sonuca dayalı ilim) konusunda, bu ilim ne 

kötüdür! Çünkü, o, sıkıntı ve meşakkati elde eder, onu araştırır, onunla ilintilidir. 

                                                
387 İbn Seb'in, Risale (5), s. 298. 
388 İbn Seb'in, Risale (6), s. 308. 
389 Sûfilerin ilmi zahiri ve bâtıni olmak üzere ikiye ayırması konusunda bkz. O. Türer, Age, s.238.; 
Ayrıca sûfilerin marifet ve irfan konusundaki fikirleri için bkz. H. K. Yılmaz, Age, s. 234-240. 
390 Büddü’l-Ârif, s.97. 
391 İbn Seb'in, Mülāhazāt alā Büddü’l-Ārif, s.256. 
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Başı söz ve lakırdı, ortası ama ve fakat, sonu o, ben ve zıd ihtimallerdir. İbn Seb'in 

için iyi ve yüce olan ilim ise Allah ve Peygamberi ile ilgilidir. O, bu konuda şöyle 

der: Hakkın sözleri, onunla konuşmak, onu bulmak ve onun için, onun sayesinde 

bilenin, bilinenin ve bilmenin zahir olduğu ilim ne yüce ilimdir!392 Zira, bütün ilimler 

neticede Allah’ta ve Resul’ünde sona erer.393 

İbn Seb'in’in eserlerinde yaptığı ilim sınıflandırmasına baktığımızda çok da 

yeni bir şey ortaya koymadığını, fakih, kelamcı, sûfi ve filozofların 

sınıflandırmalarının bazı yönlerini aldığını görmekteyiz. Onun eserlerindeki ilimle 

ilgili sınıflandırmalarına baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır:  

 

İLİMLER 

 

A. ŞERİ İLİMLER 

1. Kutsal kitaplar ilmi. 

2. Tefsir ilmi (Kutsal kitapların yorumu ile ilgilidir.) 

3. Rivayet ve haberler ilmi. 

4. Fıkıh, Hadis ve İslâm Hukuku ilmi. 

5. Vaaz ve güzel ahlak ilmi. 

6. Makamlar ilmi (Tasavvuf) 

 

İbn Seb'in şer’î ilimleri din ilimleri ismiyle farklı bir yerde beş kısma 

ayırmıştır. Ona göre Dini İlimler: 

1. Zahir, açık ve belli olanlar: Kıraat ilmi, Rivayet ve Ahber ilmi, Kısas 

(kıssalar) ilmi. Bu ilim avama ait olan ilimdir.  

2. Bâtın, gizli ve kapalı olan ilim: Evliyanın önde gelenlerine aittir. Onlar 

dinin sırları üzerinde düşünürler, hakikat ve gayeleri üzerinde araştırma yaparlar. 

Genelde dini manalar, Kur’an’ın anlaşılması, meleklerin Âdem’e niçin secde 

ettikleri, yaratma, ilk yaratıcı, akılla cevherlenmenin veya ona ulaşmanın mümkün 

olup olmadığı “o yeri ve gökleri altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti.” ayetinin 

mefhumunu, Hz. Adem ve zürriyetine verilen emanet ve misakın ne olduğunu, 

                                                
392 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s. 231. 
393 Büddü’l-Ârif, s.97. 



 82 

meleklerin ademin yaratılmasını neden hoş görmediklerini ve vesilenin ne olduğu 

gibi konuları ele alırlar.  

3. Bir ve ikinci ilimlerin ortası: Avam, havas ve cumhurun hepsi için 

uygulanan ilimlerdir ve ahkamul mükellefin konusundaki derinleşmeye dairdir. Farz 

ve sünnetlerin bilgisi, siyer, tefsir ve tefsir usulü gibi ilimler.  

4. İsmi A’zam mefhumunun hakikatini veren yüce ilimdir. Ariflere nispet 

edilir.  

5. Allah’a ait olan ilimdir.394  

İbn Seb'in’in bu ikinci taksimatında tasavvufi bir etkinin baskın olduğu 

görülmektedir. 

 

B. EDEBİ İLİMLER  

Bu ilimler zorunlu olmayıp sadece iyi bir öğrencinin özelliklerini güçlendiren 

ilimlerdir. Sayıları çoktur ancak bunlardan en önemlileri şunlardır. 

1. Kitabet ilmi (yazı ilmidir) 

2. Dil yani lügat ilmi. 

3. Şiir ve aruz ilmi. 

4. Recez ilmi. 

5. İşaret (fe’l) ilmi. 

6. Tarih ilmi. 

7. Sihir ilmi 

8. Azaim ilmi. 

9. Hiyel ilmi.  

 

C. FELSEFİ İLİMLER 

 

1. NAZARİ FELSEFE 

a. Tabii ilimler (Aşağı ilim) 

ı. Asılların ilmi. Buradaki asıllar kendilerinden terkiplerin oluştuğu şeylerdir. 

Bu ilim felek, yıldızlar gibi basit cisimler, uzaydaki yaratılmış diğer ulvi varlıklar ve 

yeryüzünde var olmuş sufli varlıklarla ilgilidir. 

                                                
394 Age, s.173-174. 
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ıı. Hayvanların ilmi. Hayvanların uzuvları, hastalıkları ve faydalarına dair 

konuları ele alır. 

ııı. Bitkilerin ilmi.  

b. Matematik ilmi. (Orta İlim) 

ı. Sayı ilmi. 

ıı. Geometri ilmi. 

ııı. Astroloji ilmi. 

ıııı. Müzik ilmi. 

c. Metafizik ilmi (Yüce İlim): Bu ilme ilmi Saluciya ve ma-Ba’de’t-tabia da 

denir. 

ı. Allah’ın varlığı ve birliğine dair ilim. 

ıı. Allah’ın sıfatları ilmi.    

 

2. AMELİ FELSEFE (AHLAK) 

a. Bireysel Ahlak. Burada bireyde bulunan güçlerin ıslahı amaçlanmaktadır. 

Şehevi gücün ıslah edilip gadabi güce hazırlanması, gadabi gücün ıslah edilip 

temyizi güce hazırlanması, temyizi gücün korunup gerekli edebe göre harekete 

geçirilmesi işlevlerini amaçlar. 

b. Ev idaresi (Tedbiru’l-Menzil) 

c. Devlet yönetimi veya siyaset. (Tedbiru’l-Mudun)395   

İbn Seb'in’in bu ilim sınıflandırmasına baktığımızda bunun İhvan-ı Safa’nın 

ilim sınıflandırmasına benzediğini görmekteyiz.396 O, felsefi ilimleri sınıflandırırken 

tamamen filozofların etkisindedir. Kindi, Fârâbî, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi Aristo 

çizgisindeki İslâm filozoflarına baktığımızda felsefi ilimleri aynı şekilde ele 

aldıklarını, buna eserlerinde sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını görmekteyiz.397 

 

                                                
395 Bu taksimat, Büddü’l-Ârif,s.121-122 ve Şerhu Ahd, s. 79-80 ve Sicilya Cevapları, s. 62-65’ten 
derlenmiştir. 
396 İhvan-ı Safa’nın ilim sınıflandırması için Bkz. İhvan-ı Safa, Resail, c.I., s.199-209.; M. Bayraktar, 
İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV. Yay., Ankara, 1985, s. 23-24. 
397 Kindi’nin ilimleri sınıflandırması konusunda bkz. Kindi, Kitabu’l-Cevahiri’l-Hamse (Beş Terim 
Üzerine), Felsefi Risaleler içinde, Çev. Mahmut Kaya, Klasik Yay., İst. 2002, s.279-280, M. 
Bayraktar, İslâm Felsefesine Giriş, s. 118-119; Fârâbî’nin sınıflandırmasına dair bkz. Fârâbî, İhsau’l-
Ulum, Çev. Ahmet Ateş, Meb yay., İst., 1990; İbn Sina’nın sınıflandırması konusunda bkz. İbn Sina, 
Şifa, İlahiyat, s. 3-9; Risaleler, s. 93-95.; Bayraktar, İslâm Felsefesine Giriş, s. 118-119; İbn Rüşd’ün 
eserleri onun ilimleri sınıflandırma konusunda yeterli bir bilgi vermektedir. 
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II. MANTIK 

İbn Seb'in tasavvufi nitelikteki risalaleri dışında diğer önemli eserlerinde 

mantık bilgisine hâkimiyetini gösterir nitelikte açıklamalarda bulunur. Gerek 

“Büddü’l-Ârif”te gerekse “Sicilya Cevapları”nda mantık ilmine vukufiyeti yeterli 

derecede görülmektedir.398  

“Büddü’l-Ârif”te tanım, metalib-i asliye (eşyanının hakikatini veren temel 

sorular: ma, kem, eyne, keyfe, eyyu, meta, lem, men), beş tümel (cins, fasıl(ayırım), 

hassa (özgülük), araz (ilinti), tür (şahs)), on kategori (cevher, kemiyet, keyfiyet, 

izafet, mekan, zaman, sahiplik, durum, fiil, infial), Aristo’nun da yaptığı gibi bu on 

kategoriye ek olarak birbirine karşı olan terimleri ele almış ve burada kategoriler 

arasındaki dört ilişkiyi, yani karşı olma, öncelik, zamandaşlık ve hareket konularına 

da yer vermiştir.399 Bunlardan sonra önermelere, önermelerin çeşitlerine, önermeler 

arası ilişkilere (karşıtlık, alt karşıt, altık ve çelişik), kısmen modal önermelere, 

önermelerle ilgili olarak döndürmelere, kıyasın mod ve şekillerine, kıyasın 

çeşitlerine, beş sanatta (burhan, cedel, hitabet, safsata, şiir) kullanılan öncüllerdeki 

önerme çeşitlerine (evveliyat, fıtriyyat, müşahedat, hadsiyyat, mücerrebat, 

mütevatirat meşhurat, müsellemat, makbulat, zanniyyat, muhayyilat ve vehmiyyat), 

bunların her birisinin hangi sanatın öncülü için önerme olduğuna genel olarak 

değinmiş ve özet bilgiler vermiştir.400  

“Sicilya Cevapları”nın ikinci bölümünün bazı kısımlarında mantık ilmiyle 

ilgili konuları ele almıştır. Burada mantık ilminin tanımını, kategorileri (makuleler), 

ibare, kıyas ve beş sanatı, öncüllerdeki önerme çeşitlerini, bunların her birinin hangi 

tasdik biçimi ile ilgili olarak kullanıldığını, kıyasın öncüllerini ve sonuçlarını özet 

bilgiler şeklinde verir.401 Üçüncü bölümde ise mantıktaki kategoriler üzerinde özel 

olarak durur. Bunun sebebi II. Frederick’in bu konuya dair sorusudur. Burada 

kategorileri,402 kategorilerin sayısının fazla ya da eksik olup olamayacağını –ki o 

                                                
398 Sicilya Cevapları, s. 55-100; Büddü’l-Ârif,s. 31-91 
399 Büddü’l-Ârif,s. 31-85. 
400 Age, s. 84 -91. 
401 Sicilya Cevapları, s.55-60. 
402 Age, s.79-83. 
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eksik olamaz diyor ve bunların sayısı ondur-403  kategorilerin her birinin anlamlarını 

ve gruplandırılmasını ele almaktadır.404   

Burada İbn Seb'in Aristo’yu takip ederek405 kategorilerin sayılarının on tane 

olduğunu söyler. Bunun neden on tane olduğuna dair sorunun ise yanlış bir soru 

olduğunu belirtir. İbn Seb'in bunun sebebini kategorilerin vacip olmasından dolayı 

olduğunu, nasıl Allah için niçin sorusu sorulmuyorsa illet ve sebebi veren bu sorunun 

da kategoriler için kullanılmaması gerektiğini söyler.406 Bu nedenle kategorilerin 

sayısının on tane olması gerektiğini savunur.407 

İbn Seb'in’in her iki eserinde mantıkla ve mantık kitaplarıyla ilgili verdiği 

bilgilere bakıldığında onun mantık ilmine hâkimiyetini görmek zor olmayacaktır. O, 

eserlerinde Aristo’ya ait “Kategoriler”, “Önermeler”, “Birinci Analitikler”, “İkinci 

Analitikler”, “Topikler”, “Retorik”, “Poetik” eserlerinden, Phorphryus’un “İsagoji” 

eserinden söz etmektedir.408 Her ne kadar Aristo’nun eserlerini düzenli biçimde 

açıklamasa da Phorphryus’un “İsagoji” eserinin içeriğini, niçin yazıldığını, 

Aristo’nun “Organon” eseriyle ilişkisini açıklamakta ve Phorphryus’un hayatı 

hakkında bilgiler sunmaktadır.409 Bu durum onun mantık bilgilerini büyük oranda 

“İsagoji” eserinden edindiği kanaatini bizde uyandırmıştır.  

Ayrıca İbn Seb'in’in verdiği bilgileri İhvan-ı Safa’nın “Resail”indekilerle 

karşılaştırdığımızda onun bu bilgileri oradan da aldığını söyleyebiliriz. Çünkü İbn 

Seb'in’in anlattıkları “Resail”deki bilgilerle aynı doğrultuda ilerlemektedir.410 

Bununla birlikte onun diğer İslâm filozoflarının mantıkla ilgili eserlerine vurgu 

yapmaması da bu kanaatimizi güçlendirmektedir. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki o 

dönemde Aristo’nun eserleri Arapça çevirileriyle mevcuttu ve dolayısıyla İbn 

Seb'in’in bunlardan habersiz olması da düşünülemez.   

İbn Seb'in mantıkla ilgili bu kadar bilgi sunarken bu konuda kendisine ait 

fikirleri ortaya koymada eksik kalmıştır. O bu noktada ara sıra kendi görüşlerine 

dikkat çeker ve bunları kısaca ifade eder.  

                                                
403 Age, s.84-94. 
404 Age, s. 86, 91-93   
405 Aristo, Organon, Kategoriler, Çev. H. R. Atademir, Meb. Yay., İst. 1989.   
406 Sicilya Cevapları, s. 94-100. 
407 Age, s. 84-91. 
408 Büddü’l-Ârif,s. 119-120 
409 Age, s. 54-55. 
410 İhvan-ı Safa, Resail, c.I., s. 309-361. 
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Tanımla ilgili olarak yaptığı aktarımların sonunda “tanım”ı nefsin malumu 

tasavvur ettiğinde ulaştığı bir ibare, mana veya vehimden ibaret gördüğünü, zihin 

dışında varlığının olmadığını, olursa tahkikin gerçekleşeceğini, dolayısıyla tanımın 

tıpkı hukukun kendisinden çıkartıldığı şuhud gibi öğrenci için öğretmenin ihtiyaç 

duyduğu bir şey olduğunu söyler. Bu yaklaşımın meşriki diye bilinen hikmetin 

bilgilerinden olduğunu ve tanımın fıkıh ve mantıktan önce kullanıldığını belirtir.411 

İbn Seb'in dolayısıyla bu konuda Aristo’dan412 ayrılır. Tanımın eşyanın hakikatini 

vermediğini, yapılan tanımların sözcüklerden ve vehimden öte bir durum olmadığını 

savunur. Vahdeti mutlaka bağlamında bakılacak olursa, böyle bir ifadenin 

kullanlması İbn Seb'in için gereklidir. Çünkü eşyanın vahdette bir gerçekliği 

yoktur.413  

İbn Seb'in eşyanın hakikatini veren temel sorulardan “ne” (ma) sorusuyla 

ilgili olarak filozoflardan aktarmalar yaptıktan sonra şunları söyler: Muhakkiklere 

göre temel sorular bunlardan farklıdır. Nefslerin doğası gereği tasavvur ettikleri 

şeyler vardır. Bunun ötesinde akılla tasavvur edilemeyen şeyler de vardır. Bunlar 

ancak mürşitle açıklık kazanır. Nefsler bu tür bilgilere çabayla ve gayretle değil de 

Allah’ın yardımı ve ilahi hediyeyle ulaşırlar. Bu şekilde nefs, görülmeyeni görür, 

bilinmeyeni bilir ve kazanımla olmayan şeyleri görür.414 İbn Seb'in’in bu 

açıklamaları mantık ilminin istenilen hakikati veremeyeceğine işaret eder.  

Bir diğer soru edatı olan “nerede” (eyne) ile ilgili olarak da bu soruya verilen 

cevabın yeterli bir cevap olmayacağını söylemiştir. Ona göre muhakkikler bu soruyu 

eksik bulmaktadır. Çünkü bu soru ancak iki ve daha fazla şey arasındaki durum için 

geçerlidir. Dolayısıyla bizi sınırlı bir cevaba ulaştırır.415  

“Ne zaman” sorusuyla ilgili olarak İbn Seb'in bunun, aralarında ilişki 

olmayan iki “hâdis”e dair kalbin bir vehmi olduğunu söylemektedir.416  

                                                
411 Büddü’l-Ârif,s. 37.; Bu son ifade Gazali’nin mantık ilminin daha önce kelamcılarda Kitabu’n Nazar 
bahsine dahil olan konuları içerdiği ve dolayısıyla orijinal olmayan şeyler olduğu fikrine 
benzemektedir. Gazali, Tehâfüte’l-Felâsife, s.11. Ancak İbn Seb'in bu kullanımı kelamcıların da 
öncesine götürmüştür.  
412 Aristo’ya göre Tanım, en genel anlamda bir şeyin ne olduğunu açıklayan sözdür. Tanımın diğer 
anlamları için bkz. Aristo, II. Analitikler, Meb yay., İst., 1996, s.106-107. 
413 Benzer bir yorum için bkz. Y. Şeref, Age, s. 129. 
414 Büddü’l-Ârif,s. 42. 
415 Age, s. 48-49. 
416 Age, s. 50. 
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“Niçin” sorusu hakkında ise İbn Seb'in’in tavrı farklılık gösterir. O, bu 

konuda kısmen filozoflara katılır. Filozoflar illeti olmadığından dolayı Tanrı’ya niçin 

sorusunun sorulmayacağını savunurlar.417 İbn Seb'in de aynı görüştedir. Bu soru eğer 

sorulacaksa tanrı’nın dışındaki varlıklar için sorulabilir. Ancak bu noktada İbn Seb'in 

“Niçin”in yakini vermediğini, bunun bir eksiklik doğurduğunu belirterek 

filozoflardan ayrılır. Dolayısıyla bu soru eşyaya sorulsa da tam bir olgunluğu elde 

etmeyi sağlamaz. Bu nedenle eksik bir yanıt verir.418  

İbn Seb'in filozofların bu sorularının hakikati vermediğini söylemektedir. O 

zaman, İbn Seb'in’e neden bu konuları ele aldığı şekinde bir soru yöneltilebilir. Onun 

buna vereceği cevap şu şekildedir: “Bu sorular hakkında konuştum ve bu konuda söz 

özet olarak yerini buldu. Cevapları konusunda da mümkün olduğunca gerekenler 

söylendi. Bunları bir giriş gibi ve ilimlerin hakikatlerine, bilginin inceliklerine, 

mutluluğun kapılarına giriş olsun ve yüce mertebelere ulaştırmayı arttırsın, gizliyi 

ortaya çıkartan, onu açıklayan ve aklı nurlandırıp süsleyen parlak bir ışık olsun diye 

sunmak istedim.”419 Öyleyse İbn Seb'in burada filozofların açıklamalarını tamamen 

gerekli bilgiler olarak görmeyip eksikliklerinin olduğunu vurgulamak istemiştir.  

İbn Seb'in’in beş tümel ve on kategori ile ilgili farklı fikirleri de vardır. 

Burada o, genel olarak mukarrebin yaklaşımlarının filozofların görüşlerinden farklı 

olduğunu, filozofların bu gibi mantık bilgilerinin “vehim”den öteye geçemediğini 

vurgulamaya çalışmıştır.420  

İbn Seb'in’e göre, kategoriler (cevher, kemiyet, keyfiyet, izafet, mekân, 

zaman, sahiplik, durum, fiil, infial) bazı varlıkları idrakte bize yardımcı olsalar da 

zatı ilahiyeye direkt bir şekilde ulaştırma konusunda bir faydaları yoktur. Dolayısıyla 

mantık, ilahi ilmin elde edilmesi için bir araç olamaz. Şöyleki, zaman ve mekân “ne 

zaman” ve “nerede” kategorilerine denk düşer. Bunları mantık açısından ele alacak 

olursak zaman anlardan meydana gelen bir süreç olmuş olur.421 Hâlbuki sûfiler bunu 

bu anlamda kullanmamışlardır. İbn Seb'in’e göre zaman kulu Rabb’e ulaştıran bitişik 

bağdan başka bir şey değildir. Başka bir ifade ile zamanın anlara bölünmesi, kul ile 

                                                
417 Filozoflara göre Tanrı’nın illeti yoktur. Bkz. İbn Sina, Necat, Mektebetu’l-Murtadaviyye, Tahran, 
s. 225; Risaletu’l-Arşiyye, Risaleler içinde, s. 47-48. 
418 Büddü’l-Ârif,s. 51-52. 
419 Age, s. 54. 
420 Bu konuda ayrıntılı bilgi için ve alıntılar için bkz. Büddü’l-Ârif,s. 56-91. 
421 Bu biçimdeki zaman anlayışı için bkz. Aristo, Fizik, çev. Saffet Babür, Yapı Kredi Yay., İst., 1997, 
s. 183-185; Kindi, Kitab fi felsefeti’l-Ûla (İlk Felsefe Üzerine), “Felsefi Risaleler” içinde, s.154.   



 88 

yaratıcı arasına zamansal mesafe konulması anlamına gelir. Aynı durum mekân için 

de geçerlidir.422 Yaratmada varlıkların birbirinden ayrılması, vahdeti vücudun ifsadı 

anlamına gelir. Allah’ın bağışladığı taksim, parçayı bütünüyle birleştirme 

şeklindedir.423 Dolayısıyla Kategoriler İbn Seb'in’e göre Allah ile âlem asındaki 

ontolojik sürekliliği bozar. Yani aşkın ilahın mahlûkattan ayrılmasına ve vahdetin 

zarar görmesine neden olur.424 Bu anlayış onun vahdeti mutlakasının bir sonucu ve 

gereğidir. 

İbn Seb'in mantık ile ilgili filozofların görüşlerini anlatırken sanki onları 

kabul eder gözükmektedir. Fakat ona göre, diğer ilimler gibi, mantık ilmi de mutlak 

bir ilaç değildir. Asıl çare Allah, Resul’ü, ameli salih ve bunlarla ilgili olan şeylerdir. 

O, nefsin hikmet yönünü (akıllar müstefad, faal…vs) madde ile sınırlı görmekte, 

mantığın da bu mertebede olduğunu belirtmektedir.425  

Bu fikirlerinin yanı sıra İbn Seb'in filozofların mantıksal manalarla 

konuştuğunu ancak mantıklı olmadıklarını söylemektedir. Mantığın nefsin 

kuvvetinde olduğunu savunan İbn Seb'in, şayet nefis doğruya yönelirse insanların 

sözleri, fiilleriyle akli istikamette hak üzere ve bu doğrultuda olacağını 

belirtmektedir. Bu ifadelerinden şu sonuç çıkmaktadır. Eğer nefis doğruya değil de 

yanlışa yönelirse o zaman insanların söz ve fiilleri akli istikamette olmayacak ve hak 

ile uyuşmayacaktır. Öyleyse mantık akli bir yöne bağlanmamış nefsin kontrolüne 

geçmiş bir araç olarak görülmektedir.426  

İbn Seb'in mantığın kurucusu kabul edilen Aristo’yu da ne ilginçtir ki şu 

cümlelerle eleştirir: “Aristo nefsine meftun safsatanın bolca olduğu biridir. Onun 

mantık sanatı hakkında anlattıkları tamamen yanlıştır.”427  

İbn Seb'in’in mantık ve mantıkçılara yönelik bu eleştirilerinin yanında mantık 

ilmini gerekli bir alet ilmi olarak gördüğüne de şahit olmaktayız. Ona göre mantık 

ilmi, ilimleri elde etmede temel bir vazifeye sahiptir. Mantık ona göre iyi bir 

                                                
422 Kindi, mekânı, cismin sınırları arası, kuşatan ile kuşatılan cismin son sınırlarının karşılaşmasından 
ibarettir şeklinde tanımlar: Risale fi Hudûdi’l-Eşya ve Rusûmihâ, “Felsefi Risaleler” içinde, s. 187. 
423 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s.11-12. Burada Ketture’nin aktardıkları İbn Seb'in’den 
alınmadır. 
424 Age, s.12.        
425 Büddü’l-Ârif, s. 96. 
426 Age, s. 96. 
427 Age, s. 143. 
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alettir.428 İbn Seb'in’in bu yaklaşımı bize Gazali’yi hatırlatmaktadır. Gazali de 

mantığı her ne kadar hakikate ulaştıramaz görse de onun için bir araç olarak kabul 

eder.429 Filozofların felsefesini yıkmayı hedefleyen Gazali ile bu felsefeyi yapanları 

hakaretlere boğan İbn Seb'in’in bir ortak yönü de burasıdır. 

İbn Seb'in’in mantık ilmini alet olarak görmesi sözde kalmamış bunu 

eserlerinde kullanarak da göstermiştir. Onun şu sözlerini bir örnek olarak verelim: 

Birşey ya birdir ya çoktur. Ma’lum da, ya yoktur (ma’dum) ya vardır. Bunlar, aklın 

hükümlerindendir.430 

Öte yandan yine o, büyük günah işleyenin durumuyla ilgili olarak Ezârika 

(Haricilerin bir grubudur) ve Mutezile’nin görüşünü çürütürken, mantıktaki kıyasları 

örnek olarak kullanmıştır. Burada İbn Seb'in safsata türünden bir kıyası kullanarak 

bu mezheplerin görüşlerinin yanlışlığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Şekil olarak 

doğru olan bu kıyasın, sonucu yanlıştır, dolayısıyla bu mezheplerin görüşleri bu 

kıyasa benzerdir. Bu kıyas, söz konusu mezheplerin şu görüşlerini çürütmek içindir: 

Ezârika, asi, Allah’ı inkâr edendir, Mu’tezile de, günahlar büyük ve küçük olmak 

üzere bölünmüştür demektedir. Bu görüşlerin ayrıntılarını anlatan İbn Seb'in bu 

fikirleri şu kıyasa benzetmektedir. Her bizatihi taş olmayı kabul eden, cevher olmayı 

kabul eder. Her cevherliği kabul eden doğrudur. Sonuç olarak, her taşlığı kabul eden 

doğrudur. Bu kıyas safsatadır dolayısıyla onların görüşleri de buna benzemektedir.431  

İbn Seb'in’in mantık ilmine yönelik bu iki farklı yaklaşımını görünce şu 

değerlendirme kaçınılmaz olmaktadır. İbn Seb'in’e göre mantık her ne kadar hakikati 

vermiyorsa da bir kısmını verebilmektedir. Dolayısıyla öğrenilmesi gereken bir 

ilimdir. Bu konuda Ketture’nin “Büddü’l-Ârif”e yazdığı girişteki ifadeleri de bunu 

doğrulamaktadır. İbn Seb'in’in mantık ilmine yaklaşımını özetleyen Ketture’nin şu 

ifadeleriyle bu bölümü bitirmek istiyoruz: Bu eser (Büddü’l-Ârif) diğer tasavvuf 

eserlerinde ve Müslüman düşünürlerin önde gelenlerinin belirttiği gibi öncelikli 

öğrenilmesi gereken ilimlerin başında mantık ilmi olduğunu vurgulamaktadır. Bu 

konuda İbn Seb'in İhvan-ı Safa’nın kitaplarına dayanmaktadır. Söz konusu kavramlar 

hakkında İhvan-ı Safa’dan, İslâm filozoflarından ve özellikle de Aristoculardan 

                                                
428 Sicilya Cevapları, s. 87.   
429 Gazali, Munkız, s.51-53.; Tehâfüte’l-Felâsife, s. 11.; Abdulkuddus Bingöl, Gazali ve Mantık Bilimi, 
İslâmi Araştırmalar Dergisi, c. XIII, s. 3-4, s. 301.  
430 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 5. 
431 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s. 340-341. 
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mantık ilmine farklı bir yer vermektedir. Filozoflar mantığı âlemi anlamada hislere 

yardımcı bir yol olarak görüp bilgi nazariyesini güçlendirmede bir yardımcı 

yaparken, İbn Seb'in bunu sadece bir fayda anlamında ele almakta, mantığa bizatihi 

değer vermemektedir. Çünkü ona göre bilgi marifetullahın dışında başka bir şey 

değildir. Bu bilgi de dâhili his ve etkilenimler üzerine kurulu dâhili tecrübelerden 

başka bir şey değildir.432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
432 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s.11. 
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III. BİLGİ 

A. Hakikate Ulaşma Çabaları 

İbn Seb'in’e göre, hakikati arayanlar daha önce de ilgili bölümde geçtiği 

üzere, beş gruptur. Bunlar fakih, kelamcı, filozof, sûfi ve mukarrebtir. Bu gruplar 

hakikati arama konusunda dikkate değer sayılabilecek gruplardır. Ancak mukarreb 

hariç diğerleri hakikati bulamamıştır.    

İbn Seb'in’e göre, fakih, kelamcı ve filozoflar hakikate yani gerçek bilgiye 

ulaşamamıştır. Fakihler âlim olmadıkları gibi bırakın hakikatin sahibi olmayı ona 

ilişmemişlerdir bile. Ancak yollarında kelamcılara göre daha çok hak üzere oldukları 

söylenebilir. Kelamcılar ise kendi yollarını kendileri çizmiş, dolayısıyla asılları din 

ve mezheplerinden ayrılmıştır. Böylece dalaletleri açıktır.433 Filozoflar, her ne kadar 

sanatları hoş, ilkeleri doğru olsa da faydadan yoksundurlar ve gayeleri de bozuktur. 

Onların yoluna bakıldığında kural ve öncülleri doğru olsa da sonuçları yanlıştır. Zira 

onlar peygamber olmaksızın sonuca ulaşmak isterler. Şayet eşyaya hakkını vermiş 

olsalardı doğruyu bulup başarıyla istikamet üzere olurlardı.434 

Öte yandan İbn Seb'in filozofların Fizik (İlmu’t-Tabii), Matematik (İlmu’t-

Tealimi), Siyaset (İlmu’l-Medeni) ve Metafizik/İlahiyat (İlmu’l-İlahî), kısaca bütün 

bu ilimler konusunda, çoğunlukla yanıltıcı olsalar da bazı noktalarda, yani gaye 

açısından doğru şeyler ortaya koyduklarını belirtmektedir. Bu ilimlerle uğraşmaları, 

her ne kadar Allah katında İbn Seb'in’e göre ödüle layık olmalarını sağlamasa da 

yine de filozofların ilimlerde, araştırmalarda, cedelde, terkipte, tabii ve ilahi zatları 

anlamada, musikinin melodileriyle hayvani ve natık nefsini rahatlatmasında, kısaca 

bütün bu konularda doğruluğu diğer kişilere göre daha fazladır.435 Ancak her 

halükarda onların bilgisi mukarrebin tenzih ve yüceltmesine ulaşamamıştır; ulaşsa da 

belki bir açıdan ve bir yönden ve bazen olmaktadır. Fakat bu durum mukarrebe 

izafeten bir hiç gibidir.436 İbn Seb'in filozofların hakikate ulaşma konusunda 

sûfilerden sonra en dikkate şayan insanlar olduklarını, sanatlarının doğru ancak 

maksat ve gayelerin yanlış olduğunu söylemektedir. Öte yandan sanatlarının ortaya 

koyduğu ve burhanla aklın kabul ettiği şeyleri kabul etmenin bir erdem olduğunu da 

                                                
433 Büddü’l-Ârif, s. 122-123. 
434 Age, s. 122-123, 189, 190-191. 
435 Age, s. 298-299.   
436 Age, s. 292. 
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söyler. Filzofların yanlış yönlerini kabul etmenin mümkün olamayacağını, görevinin 

onları yanlışa düştükleri konularda doğruya ulaştırmak olduğunu ifade eder.437  

Sûfilere gelince onlar her ne kadar doğru da olsalar hakikat konusunda acz 

sınırındadır.438 Fakat İbn Seb'in sûfilerin ulaştıkları birçok hakikatin olduğunu da 

ifade etmektedir. Öyleki bu konuda sûfileri neredeyse mukarreblerle aynı 

görmüştür.439  

İbn Seb'in sûfileri İslâm milletlerinin en üstün olanı olarak tanımlar ve şeriatı 

anladıklarını belirtir. Şeriatın neticesi tasavvuf olunca onlar da aslında hakikate 

ulaşmış sayılırlar. Allah’a ulaşma konusunda yollarının doğruluğu inkâr edilemez.440 

Allah’ın bilgisi konusunda da hakikate ulaştıklarını söyleyebileceğimiz sûfilerin 

“yaptıkları her şey nübüvvet nurundan alınmıştır. Özetle sûfiler ârif-amil-müdrik 

olarak isimlendirilir. Durum böyle olunca, onların takip ettiği yolda ortakları ve 

benzerleri yoktur.” Bu yönleriyle sûfiler adeta mukarreble aynı derecede sayılırlar.441  

Ancak İbn Seb'in için sûfiler her ne kadar bu seviyeye ulaşsalar da 

mukarreblerin düzeyinde değillerdir. Çünkü mukarreb hiçbiriyle karşılaştırılamaz.442 

O zaman hakikat İbn Seb'in’e göre ancak mukarrebin yanında, Kur’an’ın 

mefhumunda ve burhan üzere olan tahkik’te vardır.443  

 

B. Bilgi (İlim), Hikmet ve Hakikat 

İbn Seb'in hikmete farklı anlamlar vermiştir. Bu anlamlar İslâm dünyasında 

daha önce ifade edimiştir. Fakat onun üzerinde en çok durduğu ve benimsediği 

tanımlar şu şekilde belirtilebilir. O,  hikmetin Allah’tan gelen bir fehm, bir kavrayış 

olduğunu, şeriatın buna sünnet dediğini söyler.444 Bir çok alimin hikmete sünnet 

anlamını verdiğini bilmekteyiz.445 İbn Seb'in de bu kanaati paylaşmakta ve bununla 

                                                
437 Age, s. 298-299.   
438 Age, s. 292. 
439 Age, s.126-127   
440 Age, s. 123-124   
441 Age, s. 123-124   
442 Age, s. 359-360. 
443 Age, s. 292.   
444 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 17. 
445 Hikmete sünnet anlamının verilmesiyle ilgili olarak bkz. İmamı Şafii, er-Risale, Çev. A.Kadir 
Şener, İ. Çalışkan, TDV Yay., Ankara, 1996, s. 18.; 96-103. Maddeler.; Sünnetin anlamları ve onun 
hikmet olduğu konusunda hadisçilerin tartışmaları vardır. Bu konuda bkz. Ali Çelik, Kavram ve 
Mahiyet Olarak Sünnet ve Bid’at, Beyan Yay., İst., 1997, s.21-30; Ayrıca sünnetin konumuna dair 
bzk. İmam Suyuti, Sünnetin İslâmdaki Yeri, Çev. Enbiya Yıldırım, Umran Yay., İst., 1996.; Yusuf el-
Kardavî, Sünneti Anlamada Yöntem, Rey Yay., Çev. Bünyamin Erul, Kayseri, 1998.   
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ilgili olarak “Oturun da evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti anın.”446 

ayetini delil getirmektedir. Hikmetin Allah’tan gelen bir fehm447 anlamıyla ilgili 

olarak da Allah, “dilediğine hikmet verir.”448 ayetini aktarır.449 

Yine ona göre, hikmet, burhanın belirttiği ve gerektirdiği biçimde eşyanın 

bilgisidir. Hikmet ayrıca Kur’an’ın terğib ve terhibinin, cedelinin, kıssalarının,  

örneklerinin, va’d ve vaidinin, emrinin, nehyinin, hükümlerinin, Allah’ın isim ve 

sıfatlarının, huruf-u mukattaanın ve bu harflerin birbirleriyle en doğru biçimde 

mukayeselerinin kendisiyle bilindiği şeydir. Bu biçimdeki hikmet, peygamberin 

tercih ettiğidir.450 Peygamberin tercihi de İbn Seb'in’in kabulüdür.  

İ.Seb’in’in sözlerinden hikmetin ilim ve doğruluk (adl) anlamına geldiğini de 

görmekteyiz. Bunun yanında sıkça kullandığı “bir şeyi yerli yerine koymak” da 

hikmet demektir.451  

İbn Seb'in hikmete sahip olduğunu söyleyen ve kendilerine hakim sıfatını 

uygun görenlere katılmaz. O da bu ifadenin, cismanî hastalıkları tedavi etme 

bilgisine sahip olan doktorlar ve yine, felsefi ilimlere vâkıf olan ilahi (ilâhiyatçı) 

filozof için de kullanıldığını belirtir.452 Fakat bu ikisinin de mutlu insan için 

tamamlayıcı sureti (mütemmim sûreti) ifade eden hikmete sahip olmayı 

kapsamadığını söyler. Çünkü filozofun hikmeti, insanın gücü oranında ilâhi ve insani 

olanı ve de burhan ölçüsünce Allah’ı bilmektir.453 Kısaca bu, muhakkikin ifade ettiği 

hikmet değildir. Zira filozof, insanın sınırlarında kalmıştır, insan da mümkün 

varlıktır, mümkün varlık da hakiki anlamda Vâcibu’l-Vûcud’u bilemez, çünkü o 

acizdir. Sûfi için Allah’a yönelme sonucu nefste meydana gelen müşahedeler olan 

                                                
446 Ahzâb Suresi, 33/34. 
447 Başka yerlerde “gönüllere doğan Allah’ın nuru” diye farklı bir ifade de kullanmıştır. İbn Seb'in, 
Risale (5), s.299.; Bu fikir sûfilerin yaklaşımını ifade eder. Aynı zamanda Gazali’nin kurtuluşu kalbe 
atılan bir nur olarak görmesiyle aynı anlamdadır. Gazali, Munkız, s.31. 
448 Bakara Suresi, 2/269. 
449 Şerhu Ahd, s. 66-67. 
450 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 17-18. 
451 İ.Seb’in’in, Risaleler’inde ve Büddü’l-Ârif’te sıkça kullandığı bir ifadesi vardır: “Gerektiği 
biçimde, gerektiği gibi, gerektiği üzere ve gerektiği zamanda.” Bu sözün anlamını şârih, “Bir şeyi 
yerli yerine koymak, ölçüsüne göre uygulamak” olarak özetler. Türkçede biz buna, “Bir şeyi dört 
dörtlük yapmak” diyebiliriz. Şerhu Ahd, s. 65.; İbn Seb'in, Risale (5), s. 299.   
452 Hakîm ismi ile ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi için bkz. Nihat Keklik, Felsefenin İlkeleri, İÜEF 
yay., Ankara, 1996, s.2-37. 
453 Kindi, Risale fi Hudûdi’l-Eşya ve Rusûmihâ, s. 192. 
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hikmeti de İbn Seb’in gerçek hikmet olarak görmez. Çünkü bütün bunlar izâfeti 

verir, insanın cevherinde noksanlık doğurur.454 Bu nedenle gerçek hikmet olamazlar. 

İbn Seb'in ilim anlayışını ortaya koyarken birçok tanım vermiştir. O, bu 

tanımları, âlimlerin yanlışlarını ve hatalarını açıklığa kavuşturmak, birbirlerinden 

nasıl ayrıldıklarını, sözlerinin nasıl çeşitlilik gösterdiğini, tanımlarının nasıl yanlış 

olduğunu, takip ettikleri kanıtlamalarda hakikatten nasıl yoksun kaldıklarını, faydalı 

şeylere nasıl eksik bir bakış ile baktıklarını ve onları nasıl sağır bir kulakla bir 

mürşitten dinlediklerini ortaya koymak için verdiğini söylemektedir.455 Onun bu 

davranışı ilim anlayışının bir diğer yönünü de ortaya koymaktadır. İbn Seb'in bu 

tavrını hemen hemen tüm eserlerinde göstermektedir. Mezhebinin kapalılığını itiraf 

eden İbn Seb'in, görüşlerini netleştirmede mezhebinin ne olduğunu söylemekten 

ziyade ne olmadığını söylemeye çalışmıştır. Bu şekilde kendi görüşlerini anlaşılır 

kılmaktadır. Bunu onun ilim anlayışı olarak da görmekteyiz.  

İbn Seb'in kelamcıların ilim anlayışını eleştirir: Ona göre, kelamcıların 

ilminin aslı bozuk dalları kötü, ilim olma açısından neticesi yoktur. Bu mezhebin 

amacı şeriata muhalif olanı ondan alıkoymaktır. Şeriat haktır. Fakat bu mezhebe 

“hakka arızi olarak sahip olan” denir. Bu mezhep delil ve ispatlamalarında “üç, 

ondan azdır” diyene ve bu iddiasına da “kıral yarın ölecek” delilini getirene benzer. 

Evet, sözü doğru fakat örneği yanlıştır. Özetle bu mezhebin hakikati yoktur. İbn 

Seb'in onlar hakkında susmasının onlar için daha iyi olacağını, bu mezhepten uzak 

durulması gerektiğini belirterek onların ilim anlayışlarının değersizliğini vurgulamak 

istemiştir.456  

Fakihlerin de ilim konusundaki fikirlerini eleştirerek onlarla ilgili şu ifadeleri 

kullanmıştır: Onların asılları iyi dalları kötüdür. Cinsleri dürüst nevileri yalancıdır. 

Kendi heva ve heveslerinden konuşurlar ve bugünü düne kıyaslarlar. Sorana fetva 

verirler, kendilerini hep sorulan makamında bırakırlar. Allah’ın kelamını ve Resul’ün 

sözlerini anladıklarını zannederler. Dini bozar, onu kendi görüş ve ictihadları ile 

tamamlarlar. Yakini, cehaletle müdafaa eder ve Ebu Cehil’in yaptığı gibi yaparlar. 

                                                
454 Şerhu Ahd, s. 67,68. 
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Allah’ın nurunu oyalayıcı ayrıntılarla kullarından örterler. İnsanları şeriatın 

pınarından ve güzel kokusundan alıkoyarlar. Dalalette yürürler.457  

Öte yandan İbn Seb'in, fakihlerin ve kelamcıların ilim anlayışlarını bir arada 

ele alır. Çünkü ona göre, bunların yaklaşımları aynıdır. Hatta sûfilerin de bu iki 

grubun görüşlerini hakikatin gölgesi olarak gördüklerini ve onların gerçek yolda 

olmadıklarını söylediğini aktarır.458 Sûfilerin ilim anlayışlarının daha doğru olduğunu 

“başlangıç fıkhidir sonuç sûfidir” cümlesiyle özetler. İbn Seb'in bu cümlesini şöyle 

izah eder. Örneğin, bir öğrenci önce faydalı olan şeyleri öğrenir. Sonra hocanın 

huzuruna çıkar ve hocalık bilgilerini öğrenir. Sonra araştırma ve yazma derecesine 

yükselir ve en sonunda da bu zahir noktadan halvet ve yalnızlık mertebesine çıkar. 

Sûfi burada en sonu (sonucu) kazanmıştır veya ilahi ilmi elde etmiştir. Fakih ise en 

başta olandır. Yani öğrenme seviyesindedir.459 Dolayısıyla İbn Seb'in’in nezdinde 

sûfilerin ilmi fakih ve kelamcıların ilminden daha değerli ve hakikate daha yakındır. 

Bu noktada İbn Seb'in her zamanki gibi bir adım daha ileri giderek sûfilerden 

de üstün olan mukarrebleri yani muhakkikleri görür: “Mukarreb bunlardan hiçbiri ile 

birlikte zikredilemez. Mukarrebler ile bunlar arasında bir ilişki kurulamaz. Çünkü 

ilişki kurma (mukarene) ancak tanımsal birlik ve keyfiyetsel farklılık biçiminde olur. 

Muhakkik ise bu zikredilenlerin dışındadır.”460  

İbn Seb'in için geriye filozofların ilimleri kalmaktadır. Fakih ve kelamcıları 

bir kenara iten İbn Seb'in filozoflarla ilgili olarak ise onların bütün kavram sanat ve 

araştırmalarının, ilmi ilahi müstesna, geriye kalanın bir kısmı faydasız ve bir kısmı 

da kabul edilebilir şeyler olduğunu söyler. Yani, gaye açısından onlardan bir şey 

kabul edilmemeli ve onlara meyledilmemelidir. İbn Seb'in ilmi ilahi konusunda da 

onların dediğini tam olarak kabul etmediğini ifade eder. Kabul etmediği konular 

olarak ruhanî cevherler, mücerred akıllar, nazari ilimler, ilmi malucya gibi konuları 

göstermektedir. Ayrıca filozofların İlmi Evvel (İlahiyat) konusunda hakikat bizim 

bildiklerimizdir sözlerinin de kabul edilemeyeceğini belirtir. Fakat delille ortaya 

koyduklarının elbetteki kabul edileceğini “Hak tabi olmaya en layık olandır.” 

ifadesini de hatırlatarak söyler. İbn Seb'in onlar fasid asıllarıyla gayelerden habersiz 

                                                
457 Age, s.111-112. 
458 Gazali’nin yaptığı gibi. Bkz. Gazali, Munkız, s.36-39, 93-98. 
459 Büddü’l-Ârif, s.95. 
460 Age, s.95-96. 
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olduklarını bütün bu konularda hakikate ancak nübüvvetle ulaşılabileceğini 

vurgular.461 İbn Seb'in’in filozofların ilimlerine bu yaklaşımı ile Gazali’nin yaklaşımı 

büyük bir benzerlik gösterir.462   

Öyleyse İbn Seb'in’in hikmet dediği, ilim yani bilgidir. Bu konuda o, yine 

aynı yöntemle, yapılan tanımları gruplandırır. İbn Seb'in ilimle ilgili birçok tanımın 

yapıldığını bu tanımları üç grup altına toparlayarak aktarır.  

Birinci gruptaki ilim tanımları şunlardır. İlim, olduğu hal üzere ilimlerin 

bilgisidir. İlim, olduğu hal üzere şeylerin açıklanmasıdır. İlim, malumun bilendeki 

suretidir. İlim, hakkı açıklamak ve fayda vermektir. İlim, kalpteki varlık ve 

değişmeyen subuttur. İlim, tasavvur ve tasdikin ifade ettiği şeydir.463  

İbn Seb'in ikinci grup ilim tanımlarını ise şöyle aktarır. İlim, hem bedihi hem 

de kazanımsaldır. İlim, olduğu şekilde bir şeye inanmaktır. İlim, âlimin kendisiyle 

bilindiği bir sıfattır.464  

Üçüncü grup ilim tanımları şu ifadede toplanır. İlim nefse atılan bir sırdır. Bu 

üçüncü gruptakilere göre, ilim, malumun gölgesine benzer. Sanki tanımlanan şeyin 

cüzlerini anlatmakta, varlığını belirlemekte, malumun şekline göre sıfatlandırmakta 

ve dolayısıyla ilim bilende olan malumun hayali olmaktadır. Böylece ilim, âlimde 

bulunan malumun soyut halidir. Malum, ilmin zihin ışındaki (reel âlemdeki) varlığı 

(ontolojisi)dir.465      

İbn Seb'in bu üç tanım grubunun ikincisinin birincisinden, üçüncüsünün de 

ikincisinden üstün olduğunu belirtmektedir. Özellikle ilk grubun barındırdığı 

tanımları boş laflardan ibaret görmektedir. Ancak üçüncü grubun da hakikati tam 

olarak ifade etmediğini de vurgulamaktadır.466  

Bütün bu farklı yaklaşımlardan sonra İbn Seb'in kendi ilim anlayışını ortaya 

koyar ve buna Tahkik İlmi (İlmu’t-Tahkik) adını verir.467 Ancak yukarıda verdiği ve 

eleştirdiği fikirlerin İbn Seb'in için önemli bir yeri vardır. İbn Seb'in aslında fıkhı, 
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462 Gazali, Munkız, s.60-61. 
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kelamı ve felsefeyi tahkike giden adımlar olarak kabul etmiştir. Ona göre 

muhakkikin ilimleri asıl olup diğerleri birer aracı ve yardımcıdır.468  

İbn Seb'in’e göre, tahkik, ancak marifet, nazar, ahlaklanma, ittisaf ve insaf ile 

zahir olur.469 Kesb ve çalışmayla ona ulaşılmaz. Ondan hiçbirşey istisna olmadığı 

gibi hiç birşey de kaybolmaz.470  

O tahkik ilmine bazı surelerdeki bazı ayetleri okuyup, bunlar üzerinde 

düşünmeyi, tasavvufu tasdik etmeyi, sûre başlarındaki huruf-u mukattaayı anlamayı, 

sonra bu sûrelerin ortasına bakıp, ikinci kasıdla anlamayı, terkib ederek anlamayı, 

ism-i azamı ve ilm-i ilâhinin ve ilm-i tabiinin özelliklerini bilmeyi uygun görmüş ve 

sonuçta “Eğer bunları elde ettiysen ve tahkik ettiysen tahkik kapısını çalmışsındır.” 

demektedir.471  

İbn Seb'in’de tahkik ilmi veya hakikat bir diğer adıyla gerçek bilgi çok net 

sınırlarla ifade edilmese de buna dair bazı kavramlar vurgulanmıştır. Her ne kadar 

eserlerine baktığımızda ilim, “nefsini bilmeyen kesinlikle başkasını bilemez.” 

sözünde netleşmekteyse de ona göre ilmin hakikati şunların bilinmesiyle açığa 

kavuşacaktır. Bunlar: Akıl, nefs ve mahiyeti, mutlak varlık, mukayyed varlık, 

mukadder varlık, mahv, nizamu’l-kadim, rücu’, izafi inniyetten sıyrılma, mufarık 

zatlar, öncelikle illetleri belirleyip sonra onun zihindeki düzenini bozmak. İbn Seb'in 

sıraladığı bu konuları bilmenin yanı sıra tasavvufi nitelikteki bazı konuları da bilmeyi 

gerekli görür. Ancak bunların bir kısmı sembolik ifadelerle anlatıldığı için çözülmesi 

güç konulardır. Bunlardan bazıları şöyle belirtilebilir. Biri ikame edilen diğeri 

engellenen iki habere vakıf olmak, kendisi için ve kendisiyle olan iki rütbeye hulul 

etmek, bulunduğu ve yöneldiği şeklindeki iki konumdaki hareket, kün (ol) ve izheb 

(git) olan iki kelimeyle birlikteki vakar, vesile sahibini (Hz. Muhammed) ve 

“…elbette, fakat kalbimin mutmain olması için…” diye söyleyen (Hz. İbrahim) iki 

kişiyi rehber edinmek, zatım ve zatı olan iki zatla olan huzur (bulunma), “inniyetim 

yoktur” ve “huve huve, ki bu da inniyettir (varlık)” olan iki gerekliliği zorunlu 

görme, var olan ve yok olan iki ifadeyle konuşmak, olumsuzlama lam’ı ve talep ba’sı 

olan iki elbiseyle giyinmek, …… (anlaşılmaz ifadeler), biri Yesrip diğeri Refik-i Âlâ 

                                                
468 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde,s.10.   
469 Büddü’l-Ârif, s.360. 
470 Şerhu Ahd, s. 121. 
471  İbn Seb'in, Risale (5), s. s.305-306. 
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olan iki şehre gitmek. İşte bütün bunlar İbn Seb'in’e göre yapılmalıdır. Bunlar 

yapılınca Allah’ın salih kulları arasına girilir ve kazanımla elde edilemeyen şeyler 

kişiye zahir olur. Akıl zikredilen bütün bu çifterli durumlardan kaçar.472 

İbn Seb'in’in hakikati içsel tecrübede görmesi vahdeti mutlaka anlayışıyla sıkı 

bir ilişki içerisindedir. Aslında karanlık olan varoluş Allah’la nurlanır. Vahdet 

açısından bakıldığında matlub, sır ve örtü kişidedir. Onu keşfedecek, ortaya 

çıkartacak ve görünür kılacak olan şey yine o kişide bulunur. “Nûr, sende zâhirdir, 

onu görürsen…” sözü nurun da aslında varlıklarda olduğunu göstermektedir. 

“Nurun, zulmetini geçmiştir. Tevhidin, fıtratının aslında yerleşiktir. Sûretinin 

terkibiyle mukayyedsin. Ruhaniyetinin basitliğiyle mutlaksın.” sözleri üstünlüklerin 

mahlûkta yerleşik olduğunu belirtmektedir. Tek varlığın Allah olduğunu söyleyen 

İbn Seb'in’de bu sonuç kaçınılmazdır. Çünkü Allah’ın nuru ruhlara feyzedince 

ondaki kötülükler ve sıkıntılar ortadan kalkar.473  

Sonuç itibariyle âlimin amacı nedir ve ne yapmalıdır? İbn Seb'in bunun için 

üç maksad belirler. Bunlar: Hallere ulaşmak, tasrifle elde etmek, âdetin (burada 

nedensellik bağlamındaki adet denmek istenmiştir) şâhid olmadığı şeyleri idrâk 

etmek. Bu durumda dışındakilerin uykuda gördüğünü, o, yakaza (uyanıkken) halinde 

elde eder ve nazarsız bilir. Himmetini zihin içi ve dışı eşya üzerine etkili kılar.474 

  

C. Bilgi Vasıtaları ve Bilginin Kaynağı 

İbn Seb'in bilgi vasıtaları hakkında kendi fikirlerini ileri sürmeden önce diğer 

ekollerin görüşlerini sunar. Bu görüşleri “Ahd Risalesi”nin şarihi özetlemiştir: Fakih 

için hakka götüren araçlar, Kur’an, Sünnet, akıl ve doğru nazardır. Fakihlerden 

bazıları için de Kur’an, Sünnet, icma’, kıyas, akılla olan içtihad ve nazar ve ilahi 

                                                
472 Büddü’l-Ârif, s.93. Ayrıca “Ahd” Şarihinin, hocası İbn Seb’in’in, “İlim, yücelme için bir alâmettir.” 
sözüyle ilgili yaptığı şu açıklamalar aklın önemine vurgu açısından önemlidir: İlim, yücelmenin 
sebebidir, çünkü insanın ayırt edici özelliği natık olmasıdır. Onu hayvanlardan ve diğer canlılardan 
ayıran yönü budur. İnsanların birbirlerine üstün olmaları, natık olmalarından kaynaklanır ve bu şerefin 
sebebidir. İlim, yönetimin de esasıdır, eğer esas olmazsa savaşlar çıkar. İlim, insanı güçlendiren ve 
tamamlayan bir sûrettir. Bu dünyada insanın mutluluğudur, yüceliği ancak ilim sayesindedir. Nâtık 
olmayandan ayrılan yönü budur. Fakat ahiretteki mutluluğa ancak amelle -ki salih amelde ilim şarttır- 
olur. Dolayısıyla, mutluluk ancak ilimledir. Ahirette mutluluk, kemal ve şeref, Allah’a yakınlıkla olur. 
Ona yakınlık da ancak ilimle olur. Çünkü ilim, Allah’a yakınlaşmayı engelleyen araçları ortadan 
kaldırır. Şarihin yaptığı bu açıklamarı ve özellikle insanın nâtık yönüyle ilgili ifadeleri bütünüyle 
filozoflarla aynıdır. Şerhu Ahd, s. 94-95. 
473 İbn Seb'in, Risale (7), s.360-361. 
474 İbn Seb'in, Risale (6), s.307. 
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yardımdır. Kelâmcılar için hakka götüren araçlar, duyular, haber ve delil iken, 

filozoflar için hakka götüren araç, mantık ilmidir.  Sûfiler için ise hakka götüren 

araçlar, keşf halleri, sâdık rüyalar, ilham, içe doğan parıltılar, sezgi, ilâhi nurlar, ezeli 

nimetler, Allah vergisi durumlar… vb şeylerdir.475 

 

1. Akıl 

Fakih, kelamcı, filozof ve sufilere baktığımızda, sûfilerde kısmen olmak 

üzere hepsinde akıl ortaktır. Kelamcılara göre akıl, arazdır476 o, ruhtan başka bir 

şeydir.  Filozofa göre, akıl, mücerred kuvve, nefs-i natıka veya ruh eşanlamlı 

isimlerdir. Sûfilere göre, bunlardan başka anlamlara da gelir. Onlara göre, bazen 

Hakk, zatın sıfatlarından bir sıfat, bazen kelime, bazen kendisinde nizamın 

korunduğu (veya bulunduğu) cüz’i kaziyedir. (Bu ifade, sûfilerin, her şeyde onun 

sırrından bir sır vardır yani cisimlerde donukluk, hayvanlarda hareket gibi anlamına 

gelir.)477 

İbn Seb'in kelamcıların akıl konusundaki görüşlerine katılmaz, o, aklın araz 

olduğu görüşünün tamamen yanlış olduğunu söyler. Onların cevher ile arazı 

birbirinden ayıramadıklarını da belirtir.478  

İbn Seb'in, kelamcıların, “Allahın ilk yarattığı akıldır.” hadisini479 

değerlendirirken aklın ilk yaratılan olamayacağını çünkü onun zatıyla kaim 

                                                
475 Şerhu Ahd, s.70-71.; Büddü’l-Ârif, s.132-149.; Fıkıhçıların bilgi araçları hakkında bkz. Muhammed 
Ebu Zehra, İslâm Hukuku Metodolojisi, Çev. Abdulkadir Şener, Fecr Yay., Ankara, 1997, İkinci Böl., 
s. 71 ve sonrası; İmamı Şafii, er-Risale, s.197-323.; Kelamcılar için bkz. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, 
Damla Yay., İst., 1981, s.72-79; Y. Z. Yörükan, İslâm Akaid Sisteminde Gelişmeler, Kültür Bak. Yay., 
Ankara, 2001, s.257.; Nurettin es-Sabunî, Maturidiyye Akaidi, Çev. Bekir Topaloğlu, DİB Yay., 
Ankara, 1978, s.55-57, 83. Filozoflara göre bilgi vasıtaları en genel manada mantık olarak 
nitelendirilebilir. Ancak bunun ayrıntılarına girildiğinde mantığın üzerinde durduğu önerme ve kıyas 
gibi bilgilerin kaynağının farklılaştığını, bu noktada akıl, duyu ve bazılarına göre sezginin de duruma 
dahil olduğunu belirtmek gerekir. Filozofların mantığı araç olarak görmesi konusunda bkz. Gazali, 
Mekâsidu’l-Felâsife, Çev. Cemalettin Erdemci, Vadi Yay., Ankara, 2001, s.35-102.; N. Keklik, 
Felsefenin İlkeleri, s.51-61.; Ülken, Genel Felsefe Dersleri, AÜİF, Yay., Ankara, 1972, s.47.; 
Sûfilerin bilgi vasıtaları için bkz., Erol Güngör, Age, s.96-98.; H. Kamil Yılmaz, Age, s. 234 -240.        
476 Büddü’l-Ârif, s. 138. 
477 İbn Seb'in, Vasiyyetu İbn Seb’in li Eshābihi, s.315. 
478 Büddü’l-Ârif, s. 138-139. 
479 Bu hadisin tam metni şu şekildedir: “Allah’ın ilk yarattığı akıldır. Allah akla ‘dön bu yana’ diye 
emretti akıl döndü. ‘Dön o yana’ diye emretti, akıl yine döndü. Sonra Allah, ‘İzzet ve celalim hakkı 
için nazarımda senden kıymetli bir şey yaratmadım, seninle alır seninle veririm. Seninle 
mükâfatlandırır seninle cezalandırırım.’ buyurmuştur.” Gazali, İhyau Ulûmi’d-Din,  Çev. Ahmet 
Serdaroğlu, Bedir Yay., İst., 1993, c. I., s.211.; Bu hadis çok bilinen bir hadis olmasına rağmen mevzu 
olduğu kaynaklarda geçmektedir. Bkz. Muhammed Tahir b. Ali el-Hindi, el-Fettenî, Tezkiretu’l-
Mevzuat, Daru’l-İhyai’l-Turasi’l-Arabî, Beyrut, 1399, s.28-30.  
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olmadığını söylemelerine karşı çıkmaktadır. Kelamcıların bu hadiste bir fayda 

olmadığı şeklindeki görüşlerini de kabul etmez ve makul görmez.480 İbn Seb'in’in bu 

hadisi kabul etmesi dikkat çekicidir. Bu konuda Gazali ile aynı fikirdedir.481 

Filozofların sudur nazariyesindeki ilk yaratılanın akıl olmasıyla benzerlik gösteren 

bu hadisi sanırız İbn Seb'in Peygamber’in sözü olması dolayısıyla kabul etmiştir.   

Filozofların akıl anlayışlarını biraz daha özelleştiren İbn Seb'in bu konuda da 

derin tartışmalara girmeden yüzeysel eleştirilerde bulunmuştur. Bunu yaparken 

Fârâbî’nin “Risaletu’l-Akl”482 eserini çağrıştıran ifadelere yer verir. Filozofların akıl 

tanımını, akıl çeşitlerini, bu akıl çeşitlerinden bazılarının filozoflarca anlamlandırılan 

farklı yönlerini (faal akıl gibi), akıl hakkında filozofların oluşturduğu ekolleri ve bu 

ekol sahiplerinin farklı ve benzer yorumlarını özetle sunmuştur. Filozoflar arasındaki 

farklılığa şu ifadeleri ile dikkat çekmiştir: “(Filozofların) özetle kanaatleri ve yolları 

bir, fakat sanatları farklıdır. Eflatun’un araştırmaları Aristo’nunkinden farklıdır. 

Şayet bu kitabın aciliyeti olmamış olsaydı onların arasındaki farklılık, uzlaşmama ve 

kanaatlerinin bozukluğunu anlatırdım. İnsanların çoğu onların ittifak ettiklerini 

zannederler. Eğer görüşlerini iyice araştırmış olsalardı onların uzlaşmadıklarını 

görürlerdi.”483 İbn Seb'in burada Fârâbî’nin “el-Cem’ beyne’l-Hakimeyn” eserine 

atıf yaparak bu konuda onun yanlışlığını vurgulamak istemiştir. Ayrıca filozofların 

bilginin en önemli aracı olan akıl konusunda düştükleri ihtilaflara da dikkat 

çekmiştir.  

İbn Seb'in’e göre Fârâbî, heyulani akıl ile ilgili görüşlerinde net olmadığı gibi 

bu konuda yanlışa düşmüş, çelişkileri ve şüpheleri olan birisidir. Nefs-i natıkanın ne 

olduğu konusunda tereddütte kalmış, “Kitabu’l-Ahlak”, “el-Medinetu’l-Fâzıla” ve 

“Siyasetu’l-Medeniye” eserlerinde anlattıklarında, nefsin bekasına dair kanaatlerinde 

çeşitli ve birbirinden ayrı görüşler sunmuştur.484 İbn Seb'in’in bu eleştirisini neye 

dayanarak yaptığını bilmiyoruz. Zira onun bu konularda açıklamaları da fazla geniş 

değildir. Ancak burada şu noktaya dikkat çekmeliyiz ki, İbn Seb'in Fârâbî’nin akılla 

ilgili görüşlerine katılmamaktadır. Özellikle sudur nazariyesi doğrultusunda ve faal 

                                                
480 Büddü’l-Ârif, s. 138. 
481 Gazali, İhya, c. I. s.211.   
482 Fârâbî’nin bu eseri Türkçeye Mahmut Kaya tarafından çevrilmiştir. Bkz. Fârâbî, Risale fi’l-Akl, 
Felsefe Metinleri içinde, s. 127-137. 
483 Büddü’l-Ârif, s. 139-142. 
484 Age, s. 143-144. 
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akılla ittisal meselesinde ondan tamamen ayrılmaktadır. Bu konuda Fârâbî ile aynı 

görüşte olduğunu söyleyenler varsa da485 bizce bu konuda böyle bir benzerlik söz 

konusu değildir. 

İbn Seb'in, İbn Bacce’nin de akılla ilgili konularda çözdüğünü zannettiği 

problemleri aslında çözmediğini belirtmektedir. Nefs-i natıkanın biri fani diğeri baki 

olan iki şeyden meydana geldiğini söyleyen İbn Bacce, bu konuda “Risâletu’l-

İttisal” adlı eserinde araştırma yoluyla bir inceleme yapmış ancak ulaştığı sonuçlar 

konusunda hataya düşmüştür.486 

İbn Seb'in’e göre Gazali, nefsi, soyut bir suret olarak kabul eder. O, nefsin 

suretlerini ve müstefad aklı gayesi yapmıştır. Onun akıl konusundaki kanaati 

Pisagorcularla aynıdır. Pisagorcular akıl için söylediklerini nefs için de söylerler. Bu 

ifadeler onun “Meâricu’l-Kuds” ve “Şerhu Acaibu’l-Kalb” eserlerindeki sözlerinden 

anlaşılır. Yine, “Mişkâtu’l-Envâr”, “Kimya-ı Saadet” gibi eserlerinde akıl, ruh, nefs 

ve ruhların gruplandırılması gibi konulardan da hataları fark edilebilir.487 Eserlerinde 

İhvan-ı Safa etkisi görülür.488 Çünkü o, felsefede zayıftır. Filozoflar, nefse dair 

söylediklerini akla da söylemeden önce –ki ruhanî cevherler çeşitlenmez ve 

farklılaşmaz- akli mertebeler ve maddi akıllar hakkında söz söylemeyi ihmal 

etmemişlerdir. Gazali’nin istediği ise doğru değildir. O tasavvufta akıl ve nefsin, 

kudemanın (burada filozof olsun sûfi olsun önceki âlimler fark etmez.) sanatı ve 

kavramlarıyla anlaşılmasını istemiştir. Dolayısıyla tasavvufu aydınlatamadığı gibi 

kendisine filozof da denemez.489  

                                                
485 Örneğin bkz. M. Bayraktar, İslâm Felsefesine Giriş, s.181-182. “Fârâbî’de müstefad akıl bir 
sıçrayışla kendisinde var olan bütün varlıkların suretleri bulunan fa’al akılla irtiabat kurabilir. Bu 
kontak müstefad aklın kendisindeki makulatların fail akılların şekilleriyle uygun olup olmadığını 
kontrol eder. Sonuçta varlıklardan elde ettiği bilgilerin doğru olup olmadıklarını anlar. Bu Fârâbî’nin 
rasyonel tasavvufudur. Bu durum İbn Bacce, İbn Sina ve birçok mutasavvıf tarafından takip 
edilmiştir. Özellikle bütün İşrakiler ve İbn Seb'in Fârâbî’yi yakından takip etmişlerdir.” 
486 Büddü’l-Ârif, s. 142-143. 
487 Bilindiği gibi Gazali, eserlerinde farklı duruşlar sergilemektedir. Bunun sebeplerinden biri de onun 
yaşamındaki büyük değişimlerdir. Bu nedenlere başkaları da eklenebilir. Gazali’nin bu duruşu, akıl 
konusunda da görülmektedir. İhya’da aklı dört manada ele almakta iken, “Mişkâtu’l-Envâr”, 
“Mearicu’l-Kuds” gibi eserlerinde ise ruh, kalp ve nefs kelimeleriyle eşanlamlı olarak 
değerlendirmiştir. İbn Seb'in Gazali’nin bu yönünü eleştirmektedir. Bkz. Gazali, İhya, c. I., s.215-
216., c.III, s. 8-28., Mişkâtu’l-Envâr, Matbatu’s-Sıdk, Mısır, 1322, s.10-13.; Ayrıca bkz. İ. Agah 
Çubukçu, Gazali ve Şüphecilik, AÜİF Yay., Ankara, 1989, s. 70-72.; S. Hayri Bolay, Aristo Metafiziği 
ile Gazali Metafiziğinin Karşılaştırılması, Meb. Yay., İst. 1993, s. 186-190.        
488 Corc Ketture, Gazali’deki İhvan-ı Safa etkisi konusunda İbn Seb'in’in bu görüşünü yanlış bulur. 
Büddü’l-Ârif, s.145. 1. dipnot. 
489 Age, s. 144 -145. 
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İbn Seb'in külli akıl ile ilgili olarak Diyojen’in şu yaklaşımlarını aktarır: Külli 

akıl, nurani, basit bir cevherdir. Bilkuvve bilici, bilfiil yapıcı ve her şeyin sureti 

ondadır. Vacibu’l Vücud, (külli akıl) bunlara güç yetirebilsin diye varlığından ona 

feyz eder. Vacibu’l Vücud’un bu yaptığı ikinci kasıtla olurken cevheriyle bahşettiği 

ise ilk kasıtla olmaktadır. Dolayısıyla varlıkları ancak kendisinde var olan Mübdei’l 

Evvel’e olan nispeti bağlamında görmemiz ve akletmemiz gerekir. İbn Seb'in bu 

görüşleri eleştirerek şöyle der: Bu adam ilkelerden, ilahiyattan ve tabiiyyattan 

bihaberdir. Zira, akıl iki kuvvetle eylemde bulunur. Biri bilici diğeri ise yapıcı 

eylemlerdir. Bu kişi yapıcı gücü, bilici gücün yerine koymaktadır. Bundan daha kötü 

ne olabilir. Bu görüş gerçekten yanlıştır. Sahih felsefe Sokrat, Eflatun ve 

Aristo’dadır. Bunların yukarıdaki ifadeleri söyleyenlerle aynı doğrultuda 

söylemiyorlar.490  

İbn Seb'in sûfilerin de akıl konusundaki yaklaşımlarını benimsemez. Ona 

göre, sûfilerin akıl, hidayet, nimet, rıza mutluluk gibi kavramları eşanlamlıdır. Onlar 

yüklem ile konuyu birbirinden ayırmamışlar, varlığı da varlık olması bakımından 

çeşitlendirmemişlerdir. Sûfiler akıl ve insan ile ilgili olarak birbirlerinden farklı 

birçok görüş ortaya atmışlardır.491 Her ne kadar bu konuda çeşitlilik gösterse de 

sûfiler, yine de faziletli insanlardır. Ancak onun sûfîlerle ortak yönü “korku, inziva ve 

halvet konuları dışında sûfi olma!” sözünde kendisini göstermektedir.492  

Bütün bunlardan sonra İbn Seb'in aklı nasıl tanımlamaktadır, şimdi bunu ele 

alalim. Her şeyden önce İbn Seb'in de “Allahın ilk yarattığı akıldır.” görüşünü 

savunmaktadır.493 O, aklı bazen açık ve net bazen de kapalı ifadelerle anlatmaya 

çalışmıştır. Aklın özelliği bilgidir. Onun olgunluğu müdebbir ve bilen olmasıdır. Ona 

bu gücü veren Allah’tır.494 Ona göre akıl, gizli durumlar üzerine hüküm sahibi 

değildir, ancak müfred külli manalarda tasarrufta bulunur ve bunlardan sonra 

                                                
490 Age, s.267-268.; 281-283.    
491 Sûfiler için bilgi kaynağı olarak akıldan önce kalp gelir. Ancak bu, aklın gereksizliği anlamına 
gelmez. Akıl sadece bir araçtır. Kalp, akıldan faydalanır, akıl, kalbin dokunma duyusu gibidir. Öte 
yandan akıl, ilk yaratılan olması bakımından da bazı sûfilerce değeri daha da yüceltilmiştir. Bkz. 
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname, Haz. M. Faruk Meyan, Bedir Yay., İst. 1997, c. I., s. 550-
560, 561, 563-565.; Erol Güngör, Age, s. 104.; Gazali, Mişkâtu’l-Envâr, s.10-13.; İhya, c. I., s.215-
216., c.III, s. 8-28.   
492 Büddü’l-Ârif, s. 146-147. 
493 Sicilya Cevapları, s.22. 
494 Büddü’l-Ârif, s. 147-148. 
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terkipler yapar ve sanatını icra eder.495 “Akıl, ilimleri düzenleyip koruyan (dâbıt) bir 

mahlûktur. İlimlerin ölçütüdür (mizan), onları sınırlar ve kaydeder. Doğrusunu 

yanlışından ayırır. İnsan ise, halifedir. Duyusal ve hayali bütün sûretlerin koruyucusu 

olan, bunların ölçütü, bunları sınırlayan, muhafaza eden bir mahlûktur. O, en büyük 

mizan, en bariz halifedir. Mizanların mizanı, halifelerin halifesidir. Akıl, onda bir 

parça (ba’z)’dır, ilim onun ihtiva ettiklerinden bir cüz’dür.” Aklın ve ilmin sınırlılığı 

yanında İbn Seb'in’e göre insan, bu ikisinin de ölçütü olması hasebiyle onlardaki 

acziyetten uzaktır. Çünkü insan, en büyük olanıdır. Her ikisi de insanın mahiyetinden 

birer cüz’dür.496 İbn Seb'in’in akıl ile ilgili bu görüşleri onu farklı kılmaz. Zira bunlar 

hemen her düşünürün kabul ettiği şeylerdir. 

Öte yandan İbn Seb'in filozofların teorilerini ve ittisalin keyfiyeti 

konusundaki görüşlerini ise benimsemez. Ona göre akıl sadece bilgi aracı değil, aynı 

zamanda ilahi olandandır. Bu konuda o, “Allah’ın ilk yarattığı akıldır, Allah akla 

demiştir ki kabul et, o da kabul etmiştir, reddet reddetmiştir.” demektedir. İbn 

Seb'in’e göre ittisalin imkânı aklın bu yönüyle sabit olmaktadır. Yani ilahi olanın 

mahlûku olması aslına aracısız ve direkt bir şekilde ittisal etmesiyle 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle filozofların aklın üst ve alt olan diğer akıllar ve 

sonuçta faal akılla biten akıllar silsilesiyle olan ilişkisi biçimindeki teorilerini hatalı 

bulmaktadır. İbn Seb'in, filozofların aklın, faal akılla ittisali görüşünü,497 Allah ile 

ittisal olarak görmemektedir. Filozofların bu görüşü ilahi olmayanda bitmektedir. 

Dolayısıyla bu şekilde elde edilen bilgi sûfi bilgiden daha alt derecededir. Onların bu 

vuslatı muhakkik olan İbn Seb'in’in Allah ile olan vuslatı derecesine 

ulaşmamaktadır.498 

Netice itibariyle İbn Seb'in aklı hakikate ulaştırmada önemli görmektedir. 

Hatta ilahi olandan olması Allah’a ulaşmayı sağlaması özelliğini elde etmesine neden 

olmuştur. Fakat mutlak olarak akıl hakikate ulaştıramaz. Bu açıdan Gazali’ye benzer 

bir yaklaşım sergilediğini söyleyebiliriz. Çünkü Gazali de aklı hakikate ulaştıran tek 

                                                
495 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.331. 
496 İbn Seb'in, Risale (1), s.195. 
497 Faal akılla ittisal konusunda bkz. Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s. 76-78.; Risale fi’l-Akl, s. 130-
136.; M. Kasım Özgen, Fârâbî’de Mutluluk ve Ahlak İlişkisi, İnsan Yay., İst., 1997, s. 60.  
498 Büddü’l-Ârif, s. 147-148.; Ketture, Önsöz, Büddü’l-Ârif içinde,s.13. 
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yol olarak görmez ve nesnelerin üzerindeki perdeyi açacak güçte bulmaz; ama 

bununla beraber onun işe yarar olduğunu da belirtir.499  

Öte yandan İbn Seb'in filozoflar için bilgi aracı olan mantık ilminin de hakiki 

manada bir ilaç olmadığını fakat kısmen işe yarayabileceğini söylemektedir. Onun 

için asıl çare Allah, Resul’ü, ameli salih ve bunlarla ilgili olan şeylerdir. Nefsin 

hikmet yönü (akıllar: Heyulani, Bilfiil Akıl, Müstefad, Faal Akıl…vs) madde ile 

sınırlıdır ve mantık da bu mertebededir.500 Maddeyle ilişikli olan şeyler de İbn 

Seb'in’e göre vehimdir. Vehim de hakikate ulaşmayı engeller.501 

 

2. Nefs  

Nefs de birçok kişi tarafından bilgiye ulaştıran vasıtalardan kabul 

edilmektedir. Ancak İbn Seb'in onu bir bilgi aracı olarak görmez. İbn Seb'in’de nefs, 

tasavvufi anlamda kullanılmış olup akıl gibi ilahi olanın mahlûkudur. Feyzin bir 

parçası, külli nefsten ve buna benzer şeylerden doğan bir cüz değildir.502 Akılla 

benzerliği yönünden nefs hakiki bilgiye ulaştıramaz. 

 

3. Duyular 

Bilgiye ulaştıran bir diğer vasıta da duyulardır. İbn Seb'in için duyular birer 

vasıta olarak görülse de bunların sonuçları vehim olduğundan kesin bilgiye 

ulaştıramazlar. Hatta İbn Seb'in hakikate ulaştıramadığı için duyulardan kaçınılması 

gerektiğini söyler.503 Bütün bu vasıtaların sonuçları vehimseldir. Vehim de Hakk ile 

hakka tâbi olanın arasını kopartır.504 Bu nedenle, vehimden, histen, hayalden ve 

âdetten uzak durulmalıdır.505 Vehim maddesel olan tüm şeylerle birliktedir. Akıllar, 

ilim, kıyas, tanım, nefs, zaman, mekân, âded, izafet, varlığın kısımlandırılması, bütün 

bunlar vehimler kabilindendir.506 Vehim kötüdür. Kim, vehim çizgisinden ayrılırsa 

ve Hak noktasına bağlanırsa, durumu övgüye şayandır.507  

                                                
499 Gazalinin bu konudaki fikirleri için bkz. Gazali, Munkız, s. 65, 112. 
500 Büddü’l-Ârif, s.96. 
501 İbn Seb'in, Risale (5), s.305 
502 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde,s.13. 
503 İbn Seb'in, Risale (2), s.261. 
504 İbn Seb'in, Risale(1), s.198. 
505 İbn Seb'in, Risale (2), s.261.; Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.341. 
506 İbn Seb'in, Risale (5), s.305; Kitabu’l-İhata, s.145.; Y. Şeref, Age, s.124. 
507 İbn Seb'in, Risale (1), s.195.; Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.354. 
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İbn Seb'in duyulara yönelik bu anlayışıyla Gazali’ye yaklaşmaktadır. Çünkü 

Gazali’de de duyularla elde edilen bilgi yanıltıcıdır. Zira hissiyatın ve vehmin hakim 

olduğu yerlerde gerçek bilgiye ulaşılamaz. Gazali için vehimsel olan mahsusatlar akıl 

ölçüsünden geçirilerek bilgi haline gelebilir.508 Gazali’yle bu benzerliği açısından 

Meşşaî filozofların çizgisinden uzaklaşan İbn Seb'in buradan şimdi ele alacağımız 

keşf ve ilham ile sûfilere yaklaşacaktır.  

 

4. Keşf ve İlham 

Buraya kadar şu değerlendirme kaçınılmaz olmuştur. İbn Seb'in aklı, nefsi, 

duyuları hakikate tam manasıyla ulaştıran araçlar olarak görmemektedir. Öyleyse 

hakikate ulaştıran vasıta hangisidir? O, bu konudaki delillerini Kur’an’dan getirir. 

İnsan Allah’ın halifesidir. Allah Âdem’e isimleri öğretmiştir ve emaneti insan kabul 

etmiştir. Allah’a ulaştıran yol zatın keşfine dayanmaktadır. Daha doğru bir ifade ile 

Allah’ın insanda yerleştirmiş olduğu sırrı (öz) keşfetmektir. “Nefsini bilen Rabb’ini 

bilir” hadisine İbn Seb'in, “Rabbi’ne benzemek” ifadesini de ekler. Dolayısıyla vuslat 

(ittisal) filozofların esas ve öncüllerine dayanmayan içsel tecrübeden ibarettir. Zira 

filozofların yolu burhanîdir. İbn Seb'in’in yolu ise belli bir keşfe dayalı, kendisiyle 

hakikatin belirginleştiği ve bununla sûfinin İlah’ının kendisine şah damarından daha 

yakın olduğunu hissettiği tecrübî bir yoldur. Allah insandan ayrı değildir. O’na her 

hangi bir nazariye ile ulaşabiliriz. Ancak onun varlığını tahkik ve keşfedersek O, 

daima bizde olur.509  

 İbn Seb'in Allah’ın varlığını tahkik etmenin ve onu keşf etmenin yollarından 

birini bize göstermiştir. Bu yol sûfilerin de çokça tekrarladıkları şu sözde ifadesini 

bulur: “Allah’ı Allah’la bilmek”. İbn Seb'in, Allah’ı bilmenin Allah’la olacağını 

bunun O’nun dileğinde ve kudretinde olduğunu söyler.510 Bu durum da mevhibeleri 

yani Allah vergisi şeyleri önemli kılar. 

                                                
508 Gazali’nin fikirleri için bkz. Gazali, Munkız, s.27.; A. Bingöl, Agm.,İAD., c. XIII., s.301 
509 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde,s.13-14. 
510 Büddü’l-Ârif, s.190-191.; Allah’ı Allah ile bilmek fikrini Kelâbâzî, et-Taarruf li Mezhebi ehli’t-
Tasavvuf adlı eserinde şöyle bir rivayetle izah eder: Bir adam sûfi birine “Allah’ın varlığına delilin 
nedir” diye sorar. Sûfi, “Allah”tır der. Adam “Akıl hakkında ne düşünürsün?” Sûfi, “Akıl acizdir, aciz 
olan ancak benzerine delil olur. Allah aklı yarattığında ona “Ben kimim?” dedi. Bunun üzerine akıl 
sustu. O zaman Allah onu vahdaniyet nuruyla süsledi ve akıl da o zaman “Sen Allah’sın” dedi. Akıl 
Allah’ı ancak Allah’la bilir. Bkz. Atıf el-Irakî, Sevretu’l-Akl fi’l-Felsefeti’l-Arab, Daru’l-Mearif, 
Kahire, 1999, s. 123.   
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Dolayısıyla İbn Seb'in’de bilgi vasıtalarının başında keşf ve ilham 

gelmektedir.511 Onun bu konudaki ifadeleri de bu keşf ve ilhamın sembolizmini 

yansıtmaktadır. Muhakkiki Hakk’a götüren araçlar onun ifadesiyle mu’tedil bir 

gönüldeki vucûdi kaziyyeler ve zâti haberler, zâtın aynından bakan ruh, muhit 

(kuşatıcı) öz, basit kemâl, mutlâk kelime, muzaf olmayan huzur, zamandan 

münezzeh, mücerred hüviyet, mekânsızlıkta inniyetleri sabitleştiren şeref, ayan 

olanın gözünün aydınlattığı gözdür.512 Yine İbn Seb'in “Büddü’l-Ârif”te “Senin 

(filozofun) söylediklerin feyizle, kelimeyle, fasılla, mastarla, imkanla ve istifade ile 

olurken, benim söylediklerim ilimle, imdadla, ikameyle, nizamın şekillenmesiyle, 

yasaklanmış parıltıyla, hasret çekilen takdisle olur.” demektedir.513  

İbn Seb'in’in bu ifadeleri onun için keşfin ne derece önemli olduğunu 

göstermektedir. Her ne kadar bu durumu açıklarken kullandığı dil çok kapalı olsa da 

ifade etmek istediği çok açıktır. Ona göre her bilgi akılla bilinmez, bu tür bilgilere 

insanlar çabayla ve gayretle değil de Tanrı’nın yardımı ve ilahi hediyeyle ulaşır. Bu 

şekilde görülmeyeni görür, bilinmeyeni bilir ve kazanımla olmayan şeyleri 

görürler.514 

Yukarıda da söylediğimiz gibi İbn Seb'in’e göre akıl bilgi vasıtasıdır ama 

sınırlıdır. Hakikate ulaştıramaz. O şeriata göre solda kalandır. İkinci plandadır. Ona 

sunulan her şey önce sağa yani şeriata sunulmalı, onun dediği doğruysa doğru 

yanlışsa yanlış olmalıdır.515 Yine, akıl, nefsin kontrolündedir. Nefs iyiye yönelirse 

akıl iyi sonuçlar verir; kötüye yönelirse kötü sonuçlar verir.516 Aklın burhan üzere 

kabul ettikleri elbette alınmalıdır. Bu İbn Seb'in’in bir ilkesidir.517   

Şeriat bilgi kaynağı olarak İbn Seb'in için en doğru kaynaktır. Onun “Allah’ın 

söylediklerini yap ve Peygamber’in ahlakını kendine örnek al.” sözleri bunu açıkça 

                                                
511 Büddü’l-Ârif, s.289-291 
512 Şerhu Ahd, s.70-71. 
513 Büddü’l-Ârif, s.292. 
514 Age, s.42. 
515 Age, s.169. ve 179. 
516 Age, s.96. 
517 Age, s.288-289; 262. Bu konuyla ilgili olarak “Ahd” şarihinin yorumu dikkate değerdir: Akıl, 
Şar’i’in (Peygamber) emri altına girince ancak onunla akleder. Göz, ancak onunla görür, kulak ancak 
onunla işitir. Cisim ancak onunla tasarrufta bulunur. Zatındaki her şey onunla sebat bulur. Şari’, 
Hakk’ın lisanı ve görmesidir. Çünkü o, Allah’la konuşur, kısacası zatı, Allah’ındır. Şeriat için 
belirlenmiş zat, zorunlu olarak Allah’a döner. Bundan dolayı, şerîate tabi olan ancak, şeriatle düşünür, 
dinler, görür ve tasarrufta bulunur. Şeriat onun kulağı, gözü eli ve ayaklarıdır. Hakk şariin zatıdır. 
Dolayısıyla Hakk tabi olanın gözü, kulağı, eli ve ayaklarıdır. İşte Peygamber’in, “Eğer onu seversen 
işiten kulağı….” hadisinin anlamı budur. Şerhu Ahd, s.101. 
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göstermektedir.518 Belki de şu ifadeler şeriatın kaynaklığını göstermede yeterlidir: 

“Ey kardeşim! Doğru yolda gitmen, peygamberi takip etmen, şeriatı sağına aklı 

soluna alman gerekir. Şeriatın kabul ettiğini kabul et, men ettiğinden de uzak dur. 

Solundaki her şeyi sağındakine sun, eğer sağındaki onu kabul ederse o Allah’ın 

katında makbuldür, kabul etmezse makbul değildir. Allah ve Resul’ünün hoş 

gördüklerini hoş gör.”519 

İbn Seb'in’e göre şeriatın yani Allah ve Peygamber’inin verdikleri, üçüncü bir 

vasıtayla ilme dönüşür. Bu vasıta da mürşittir. Zira o şöyle demektedir: “Hakk’ın ve 

Şari’in (peygamber) bilgisinin “Vâris” (mürşit) olmaksızın bir ilim ve hal olarak 

oluşacağını düşünen hata etmiştir, sapmıştır, maksattan çıkmıştır ve muhali talep 

etmiştir. Elbette her şey Allah’ladır (Allah sayesindedir), ancak Allah sebepler 

kılmıştır ve sebeplerin anlaşılmasında sebepler kesintiye uğrar. Her şey Allah iledir. 

Allah fazileti ve mertebeleri yaratmıştır. Fazileti ve mertebeleri anlamada fazilet ve 

mertebeler kaybolur. Her şey Allah sayesindedir.”520  

Keşf ve ilhamı bilgi vasıtaları olarak gören İbn Seb'in, insanın bu yolla elde 

edeceği bilgilerin ancak mürşitle açıklık kazanacağını söylemektedir. Bu noktada bu 

tür bilgilere çabayla ve gayretle değil de Tanrı’nın yardımı ve ilahi (esintilerle) 

hediyeyle ulaşılacağını, böylece görülmeyenin görüleceğini, bilinmeyenin 

bilineceğini ve kazanımla olmayan şeylere vakıf olunacağını belirtmektedir.521  

İbn Seb'in’in bu noktada sûfilerden farklı olmadığı görülmektedir. Her ne 

kadar sûfileri mukarreb düzeyine ulaşamamış olarak görse de buradaki ifadeleri onu 

sûfilerden ayırmaya yetmemiştir. Keşf, müşahede, feyz ve ilham gibi bilgi vasıtalar, 

seyru sülukta mürid için vazgeçilmez olan mürşid (veya şeyh, vâris) gibi unsurlar 

tasavvufun en önemli ilkeleridir.522 İbn Seb'in’in değindiği bu noktaların onu bir 

sûfiden ayıracak yönünü bulmak bizce zor görülmektedir.  

 

 

 

 

                                                
518 Büddü’l-Ârif, s. 275-277.; 122-123.; 289-290 
519 Age, s.169. ve 179. 
520 Age, s.359-360.   
521 Age, s.42. Mürşidin önemine ve tasavvufi eğitimdeki rolü için bkz. Büddü’l-Ârif, s. 362. 
522 Mutasavvıfların bu konudaki yaklaşımları için bkz. H. K. Yılmaz, Age, s. 193-195, 234-236. 
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IV. METAFİZİK (İLM-İ İLAHÎ) 

İbn Seb'in’in ilimler tasnifini sunarken, bu konuda orijinal bir yaklaşım ortaya 

koymadığını vurgulamıştık. O, metafizik ilminin konusunun Allah’ın varlığı, birliği 

ve sıfatlarına dair olduğunu söylemişti. 

İbn Seb'in metafizik ilmine genelde İlm-i İlahi demektedir. Burada o, ilahi 

olanın bilgisini kast etmiş, ilahi olanı sırf maddeden soyut olması anlamıyla almamış, 

her maddeden soyut olanın Metafizik ilmine dâhil edilmediğini söylemiştir. Buna 

Matematik örneğini vermiştir. O bu konuda şöyle der: İnsanların çoğu, Matematiği 

İlahiyat ilminden zanneder ki bu yanlıştır. Matematik, tahlil ve taksim ilmidir. Her ne 

kadar Fizik ilminden üstte olsa da –zira Matematiğin konusu maddeden soyuttur- ona 

Metafizik ismi vermemek gerekir. Çünkü Matematiğin konusu maddeden soyuttur, 

bu açıdan vehmîdir, vücudî değildir. Varlıkla ilgili olarak Matematik için bir varlık 

söz konusu olmayıp bu durum Fizik ilmi için geçerlidir. Fakat bu ilme (Metafizik) 

gelince bunun için kesinlikle tabiattaki vehmi ve vücudi olmayan varlık söz konusu 

değildir. Çünkü bu ilmin konusu mutlak anlamda varlıktır. Genel olarak buna denk 

gelen ise Bir’dir. Bu da ilim, âlim ve malumun tekliğini ifade eder.523  

 Dolayısıyla bu açıdan İbn Seb'in’e göre İlm-i İlahi (metafizik=ilahiyat) 

“Vahdet” bilgisidir. Bundan kast edilen, tevhiddir. Muvahhid de sırf vahdet dışındaki 

bütün bilinenleri silen neticenin sahibidir. Vahid’e delalet eden her ilmin Bir’le bir 

bağlantısı vardır. Bu dereceye yani muvahhid derecesine ulaşan, maksudu idrak 

etmiştir. Öyleyse ilmi ilahi İbn Seb'in’e göre Allah’ı bilmek ve onun tevhidini idrak 

etmektir.524  

İbn Seb'in’in bu yaklaşımı muhakkiklerin bu konuda sûfilerle benzerlik 

göstermesine neden olmuştur. Zira ona göre İlm-i İlahi bir nevi bir vuslattır ve bu, 

muhakkikin de sûfinin de gayesidir. Sûfilere göre, İlmi İlahi’den kasd edilen fenadır, 

idraki idrakten aciz olmak idraktir, mutlak varlık haktır, mukayyed varlık onu 

bildiğinde yok olup gider. Onlar varlığı mutlak, mukayyed ve mukadder olarak 

bölerler. Onlara göre haz ancak ittisalden sonra olur. İbn Seb'in sûfilerin kudemaya 

(filozoflar) göre hakka en yakın olduğunu söyler. Zira kudemanın öncülleri ilmî iken 

sûfilerinki hulki (ahlaki veya fıtri)dir. Sûfilere göre maksud, vecd ve fena, mutlu 

                                                
523 Büddü’l-Ârif, s.38. 
524 İbn Seb'in, Vasiyyetu İbn Seb’in li Eshābihi, s.314.   
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bunları bulup elde edenlerdir. Onlara göre İlm-i İlahi, fikir, zikri ekber, rahmani 

rahmetin esintilerine maruz kalmak, duyuların durgunluğu, kalbe varid olanla amel, 

ruhanî kuvvelerin tasarrufu, Allah dışındakilerden kalbi arıtmak, onun zikriyle kalbi 

süslemek ve amelde ciddiyettir.525 Sûfilere ait olarak İbn Seb'in’in bu anlattıkları 

mukarreblerin görüşlerinden çok da farklı değildir. 

İbn Seb'in İlmi İlahi’nin çeşitli yollarla öğrenildiğini söyler. İlm-i İlahi’den 

bir kısmının öğrenilerek, bir kısmının miras yoluyla, bir kısmının insanların 

fikirlerinden elde edilerek, bir kısmının hal ve zevk şeklinde bulunarak, bir kısmının 

da bunların hepsiyle elde edildiğini ve kazanıldığını belirtir.526   

Ancak, bazı konularda, bazı kişilerden Allah’a sığınılması gerektiğini de 

vurgular. Bu kişiler, ona göre, Aristo ve onun ilahiyat konusundaki şüpheleridir. 

Diğer ilimlerde ise onun az doğruları olsa da, çoğunlukla hataları vardır. Yine, 

Meşşaîler’in şüpheleri, Fârâbî’nin şaşkınlığı, bazı konularda İbn Sina’nın 

çarpıtmaları, Gazzali’nin zayıflığı ve sıkıntıları, İbn Saiğ’in tereddütleri, İbn Rüşd’ün 

değiştirmeleri, Sühreverdi’nin “Telvihat”ı ve Eflatun mezhebini aşılaması, Razi’in 

karmaşıklığı, Cafer-i Sadık’ın rumuzları, “Risalet” ricalinin (sûfi) bazısının 

şatahatları -ki bunlar sözde kalmış kişilerdir- İbn Meserre’nin Kur’an’ın bazı sure ve 

ayetleri üzerindeki yorumları ve varlık, oluş, tevhid, vitr gibi İbn Kasi’nin mezhebi 

üzerindeki düşünceleri, İbn Burcan’ın mezhebi ve Niffari’nin fikirleri, bütün bunlar 

sakınılması gereken şeylerdir. İbn Seb'in’e göre bu sıralanan şeylerden Allah’a 

sığınmak gerekir. Zira ona göre, bunlar tam manada kurtuluşa erememişlerdir. 

Bazıları, bazı şeylerden tatmışlarsa da, asıl olandan gafil kalmışlardır. Bunlar, 

söyledikleriyle çelişkiler içerisine düşmüşlerdir.527 İbn Seb'in bunların hatalı 

oldukları noktaları açıklamaz, bunu da zaman yokluğuna ve yolculuk sıklığına 

bağlar. Ancak ileriki bölümlerde onun bazı metafizik konularda eleştirilerinin 

gerekçelerini görebileceğiz.  

Öte yandan İbn Seb'in’in İlm-i İlahi konusunda filozofların doğruya yakın 

olduklarını ifade eden cümlelerini de görebilmekteyiz. Yalnız burada İlm-i İlahi 

kavramını İbn Seb'in Tanrı’nın bilgisi anlamında kullanmış olsa gerektir. Zira 

metafizik konularda İbn Seb'in’in filozoflara eleştirisi, filozofların diğer konulardaki 

                                                
525 Age, s.314. 
526 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s.14 
527 Age, s.14-15-16. 
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görüşlerinden daha fazladır. Ancak her zaman olduğu gibi, gaye açısından onlardan 

bir şeyin kabul edilmemesi ve onlara ilgi duyulmaması gerektiğini söyler. Zaten bu 

durumu da o, yanlış anlaşılmaktan korkarak şöyle izah etmiştir: “Ben İlm-i İlahi 

konusunda onların dediğini tam olarak kabul etmiyorum. Zira ben onları ruhanî 

cevherler, mücerred akıllar, nazari ilimler, ilmi malucya konularında kınıyorum. Ben 

onları İlm-i Evvel (Metafizik) konusunda hakikat kendi bildikleridir zanlarından 

dolayı kınıyor ve itham ediyorum.”528  

İbn Seb'in’e göre ayrıca “filozofların nefs konusunda dokuz noktada, heyulani 

akıl konusunda üç noktada, müstefad akıl konusunda beş noktada, faal akıl 

konusunda beş noktada, dokuz akıl silsilesi konusunda beş noktada, külli aklın her 

konusunda, ilk sebep konusunda üç noktada ve faal akıl ve sudurun keyfiyetinin 

birçok noktasında tartışmaya açık yerleri de vardır.”529  

Fakat bu eleştiriler İbn Seb'in’in hak sahibine hakkını vermesinden 

kaçınmasını gerektirmemiştir. O, delile dayanan şeyleri kabul edeceğini ve hakikatin 

inkâr edilemeyeceğini söyler.530  

Filozoflar İlm-i İlahi konusunda gerçeğe ulaşmamışlarsa o halde İbn Seb'in’e 

göre bu konuların hakikatine nasıl ulaşılacaktır. O, buna “Bütün bu konuların 

hakikatine ancak nübüvvetle ulaşılabilir.” diyerek cevap verir.531 İbn Seb'in’in bu 

yaklaşımını bilgi anlayışında görmüştük.  

A. VARLIK VE ÇEŞİTLERİ 

İbn Seb'in tabiat ve varlıkların derecelerini ele aldığı bölümlerde filozofların 

görüşlerini aktarmadan öteye geçmez. Bu bölümde varlıkların derecelerini, varlıkla 

ilgili kavramları (varlık, heyula, suret, kadim, âlem, dört unsur ve bunların 

özellikleri, tabiat, doğa, nefs) Aristo, Eflatun, Hipokrat, İbn Sina ve Gazali’nin 

görüşlerine dayanarak sadece aktarır. Bazı konularda da örneğin mebde (ilke) 

konusunda İbn Sina ve Gazali’yi eleştirir, onları safsata yapmakla suçlar. Fakat 

ayrıntılara girmediği ve kendi görüşünü sunmadığı için bu bir ithamdan öteye 

gitmez.532 

                                                
528 Büddü’l-Ârif, s.195,196. 
529 Age, s.145-146.   
530 Age, s.195,196,197. 
531 Age, s.196,197. 
532 Age, s.112-119. 
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İbn Seb'in’de varlığın ne anlama geldiğini söylemeden önce onun varlığı 

izahta kullandığı zat, inniyet, hüviyet, mahiyet ve hakikat kavramlarına değinmek 

istiyoruz.  

İbn Seb'in’de hakikat, zatında değişim olmayan şeydir, bulunduğu durumdan 

farklı bir duruma geçmeyen, zamana bağlı olarak değişmeyen, kendisine zaid olma 

bağlamında illetlenmeyen, olduğu durumun dışındaki bir duruma çevrilmeyen ve 

çevrilemeyen şeydir. Bir şeyin mahiyeti için söylendiği gibi zatı, varlığı ve kendisi 

için de söylenir. Bazen hakikat, nefsin sıfatı için kullanılır. Bazen, illeti olmayan, 

illeti kendinde olan zatıyla kaim olan için de söylenir. Hakikat mecazın zıddı olarak 

da anlamlandırılır. Hepsinden önemlisi Hakikatu’l-Evvel olarak söylendiğinde 

maksudu yani Allah’ı ifade eder.533 Öyleyse hakikat genel bir kavramdır. Var 

olanların gerçekliklerini varlıklarını ifade eder.  

İbn Seb'in’de zat ve inniyet kavramlarına baktığımızda onların aynı anlamda 

kullanıldığını görmekteyiz. Zat, kendisine işaret edilen şeydir.534 İnniyet de varlık 

anlamındadır.535 Nitekim İbn Seb'in Allah’ın zatını belirtmek isterken “Âniyetu’l-

Mutlaka” ifadesini kullanır.536 Ayrıca Allah, “İnniyetu’l-Ûla” yani İlk İnniyet’tir.537 

Bu ifadeyle de Allah’ın zatına işaret etmiştir. O halde zat ve inniyet varlığın dış 

dünyadaki varlığını ifade eder.  

İbn Seb'in mahiyet kavramını ise açık bir şekilde söylemese de onu bir şeyin 

zihindeki varlığına işaret etmesi anlamında kullanır.538 Hüviyet kavramı ise İbn 

Seb'in’de net değildir. Bilinmektedir ki, hüviyet bir şeyin dış dünyadaki varlığını 

(inniyet) ifade etmektedir.539 Ancak İbn Seb'in’de bu kavram bazı yerlerde inniyetle 

aynı anlamda kullanılsa da daha çok mahiyetle eş anlamlı kullanılmıştır. Örneğin ona 

göre, Allah inniyet ve hüviyeti bir olandır.540 İnniyet bir şeyin varlığını ifade 

ediyorsa burada hüviyet de o şeyin zihindeki varlığını (mahiyet) ifade etmiş 

olacaktır. Diğer taraftan İbn Seb'in mümkünü, hüviyeti aniyetinden başka olan; 

                                                
533 Şerhu Ahd, s.80-81.  
534 Büddü’l-Ârif, s.205. 
535 Şerhu Ahd, s.84, 88. 
536 Büddü’l-Ârif, s.205. 
537 Age, s.55. 
538 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.216. 
539 Atay, Fârâbî ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, Kült. Bak. yay., Ankara, 2001, s.13-14. 
540 İbn Seb'in, Risaletu’l-Kavsiyye, s.39.  
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vacibi ise hüviyeti aniyetiyle aynı olan olarak tanımlamıştır.541 Bu ifade de 

yukarıdaki tespitimizi gerektirmektedir. Öyleyse İbn Seb'in’de hüviyet daha çok 

mahiyet anlamında kullanılmıştır. Fakat diğer taraftan onu, hüviyeti inniyet 

anlamında kullanırken de görmekteyiz.542  

İbn Seb'in’de bu kavramları netleştirdikten sonra onun varlıktan neyi kast 

ettiğini görebiliriz. Ona göre gerçek manada tek bir varlık vardır o da Allah’tır. O, 

bunu her şeyin kendisinde hazır olduğu kaziye olarak tanımlar. Hakk, her şeyle 

beraberdir. Ezel ve ebedde her şey onun ilmindedir. İlmi kendisidir. Ona zamanlar 

atfedilmez. Her şey, bu kaziyede vardır.543 

İbn Seb'in’in düşünce sisteminde varlıkların varlığı ancak Allah’la olur. 

Akledilen ve hissedilen her şey, varlıktır, mertebedir. Akıl, mertebedir, duyular 

mertebedir. Mertebeler ise gidicidir, sabit olan ise Varlık’tır. Sâbit, gerçektir. Gidici 

olan vehimdir ve bâtıldır. Bâtıl olmasından dolayı mertebelerin varlığa ârız oldukları 

açıktır. Tahkikte araz iki zamanda kalmaz. O, ebediyen bâtıldır. Şayet, arazı ikinci 

zamanda kendisi gibi bir araz, üçüncü zamanda da bir başkası takip ederse, onun bâki 

olduğu vehmedilir. Bunu iyice artırdığımızda böyle bir şeyin vehim olduğu görülür. 

Çünkü araz, tam olarak idrâk edilemez ve tercih edilmez. Ancak, peşinden gelen 

zamanla algılanır. Öte yandan, akledilen ve hissedilen her şey, sabit olana nisbet 

edilir, gidici olana nispet edilmez. Çünkü bunların bu şekilde sabit varlığa nisbeti 

haktır. Gidici mertebelere nisbeti ise, vehimdir. Dolayısıyla, Hakk’ın varlık olduğu, 

vehmin ise gidici ve bâtıl mertebeler olduğu ve helâk olacağı sabit olmuştur.544 

Öyleyse İbn Seb'in’de sabit ve fani olmak üzere iki varlık mertebesi 

görülmektedir. Fani olan her şey sabit olana nispet edilir ve zaten varlığını da ondan 

alır. Yine fani olanlar varlığa arız olmuştur. Arazlar birbirlerine dayandırılarak bir 

silsile oluşturamazlar. Zira fani olana dayandırma söz konusu olmaz, eğer bir 

dayandırma olacaksa bu baki olana yapılır. İbn Seb'in’de gerçek varlık sabit iken bu 

varlığın dışında olan diğer fani varlıklar ise vehim olarak görülür. Bundan dolayıdır 

                                                
541 Age, s.10-11. 
542 İbn Seb'in’in hüviyeti inniyet anlamında kullanması ile ilgili olarak şu ifadesi önemlidir: Vacibu’l-
Vücud, tümeldir ve hüviyettir. Mümkinu’l-Vücud ise tikeldir (Cüz’) ve mahiyettir. Rububiyyet, tümel 
olan hüvviyyettir, yani Vacibu’l-Vücud’tur. Ubudiyet ise tikel ve mahiyettir, yani Mümkinu’l-
Vücud’tur. Hüviyete nisbet edilen her hakikat, tümel; mahiyete nisbet edilen her hakikat ise tikeldir. 
İbn Seb'in, Risale (1), s.193-194.   
543 Age, s.194. 
544 Age, s.193-194. 
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ki,  zaman, mekân, aded, izâfe, varlığın kısımlandırılması, vehimler kabilindendir.545 

Çünkü bunlar sabit değildir.  

İbn Seb'in’e göre, gerçek varlık Allah’tır. O’nun varlığı bâkidir. Onun vasfı, 

niteliği, tanımı, resmi, zâtına nazaran yoktur. Sadece O, varlıktır. Varlıkla da 

vasıflandırılamaz ama ancak var olana nazaran böyle olur.546  

Gerçek varlık Allah olduğuna göre diğer varlıkların bir hakikati yok mudur? 

İbn Seb'in onların bizzat hakikatleri yoktur der. Hakikat açısından ortak olan yönleri 

ise onları vareden yönüyledir.547  

İbn Seb'in varlığı bu şekilde baki ve fani olmak üzere ikiye ayırıp hakikati tek 

bir varlık olan Allah’a verince varlıkla ilgili kısımlandırması da buna göre 

şekillenmiştir. Bu konuda onun diğer İslâm filozoflarından pek de ayrılmış olduğunu 

söyleyemeyiz. Zira o da varlığı, Vâcibu’l-Vücûd ve Mümkinu’l-Vücud olmak üzere 

ikiye ayrır. Onun bu ayırımının ayrıntılarına girmeden önce bu yaklaşımının farklı 

varlık kısımlandırmalarına yansımalarını belirtmek istiyoruz. 

Bunlardan birincisi, varlığın hakiki ve mecazi olarak ayrılmasıdır. Burada 

hakiki varlık vacip olan varlığı, mecazi olan varlık ise mümkün varlığı ifade eder.548 

İkincisi, varlığın nur ve zulmet ifadeleriyle açıklanmasıdır. Hak zahirdir, 

nurdur, apaçıktır. Oluş ise tamamen zulmettir. Oluştaki zulmet ancak nur tarafından 

kaldırılır. Burada nur Vacibu’l-Vücud’u, zulmet ise Mümkinu’l-Vücud’u ifade 

eder.549 

Üçüncüsü, varlığın mutlak ve mukayyed (ve mukadder) olarak 

kısımlandırılmasıdır. Mutlak varlık Allah’tır. Mukayyed varlık ise mümkün varlıktır. 

Mukadder ise gelecekte meydana gelecek olan her şeydir. Bu da bir yönüyle 

mukayyed varlık sayılır.550  

Şimdi İbn Seb'in’in bu varlık taksiminin ortaya çıkışında asıl olan kavramlara 

tekrar dönelim: İbn Seb'in varlığı Vacibu’l-Vücud ve Mümkinu’l-Vücud olmak üzere 

ikiye ayırmıştı. Ona göre Vâcibu’l-Vücûd, Allah’tır. O, kendiyle kaim, başkası da 

                                                
545 İbn Seb'in, Risale (5), s.305. 
546 İbn Seb'in, Risale (1), s.193-194. 
547 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde,s.16. 
548 İbn Seb'in, Risale (7), s.358. 
549 Age, s.360-361. 
550 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.328. 
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onunla kaimdir. Onunla kaim olan Mümkinu’l-Vücud ise âlemdir. Bu varlık grubu 

kendiyle kâim olamadığı gibi, başkası da onunla kaim olamaz.551 

İbn Seb'in’e göre vacibin özellikleri şunlardır: Vacip sabittir değişmez, 

yokluk ve sebep onu öncelemez. Varlık onu önceleyerek ona illet olmaz. Vacip olan 

Hak’tır. Hak mutlu kılar, mutlu kılan illetli değildir. Hakkın illeti ve ilkesi yoktur. 

Vacip değişmez ve çeşitlenmez. Vacibin mahiyeti ancak ilmi kadimle bilinebilir. 

İlmi kadim de vacibe döner.552  

Mümkün ise vacipten sonradır, vacibin mümkünden önce olması doğal bir 

biçimdedir. Mümkün illetlidir ve vacip için olan şeylerin tersi mümkün için 

geçerlidir. Mümkün olgunluğu istediği için vacipten daha aşağıdadır. İnsani nefse 

baktığımızda zaman içerisinde iyileştiği ve ilk manasından olgun manasına 

dönüştüğü görülür. Ama Hakk yani vacip kemalini istemez. Öte yandan dokuz akıl, 

nefsi natıka bunların hepsi kemali ister ve ona doğru hareket eder. Çünkü bunlar 

mümkün varlıklardır. Mümkünün mahiyeti vacipten alınmadır. Mümkünün varlığı 

ancak bu vacipledir. Mümkünün ilmi haktan kendisine olan feyizdir. Bu nedenle bu 

ikisi arasında bir nispet olmaz.553  

İbn Seb'in’de her hangi bir varlığı ifade etmese de muhal kavramına da dikkat 

çekmek gerekir. Muhal vacibin zıddıdır.554  

İbn Seb'in’in vacip, mümkün ve muhal konusunda anlattıkları büyük oranda 

kendisinden önceki filozoflara dayanmaktadır ve bu konuda o filozoflarla aynı 

kanaati paylaşmıştır.555 

“Ahd Risalesi”nin şarihi İbn Seb'in’in bu kavramlara dair görüşlerini özet 

mahiyette sunar. O, söz konusu kavramların farklı kullanımlarını da izah eder. Bu 

bağlamda imkân, birşeyin nefyini veya isbâtını eşit olarak hükme bağlayan bir 

olasılıktır. Örneğin, olmasını takdir ettiğin olası bir hüküm konusunda onun olabilir 

hükümlerden olduğunu, olmasının ve olmamasının olası olduğunu söyleriz. O zaman 

mümkün, olabilir (câiz) anlamına gelirken, imkân ise olabilirlik (cevâz) anlamına 
                                                
551 Şerhu Ahd, s.111.; İbn Seb'in, Risale (1), s.193-194.; İslâm filozoflarının bu taksimatı için bkz. İbn 
Sina, Risaletu’l-Arşiyye, s.45-46, 57-58.; Uyunu’l-Hİkme, s. 86-87-91. Necat, s. 224-229.; Fârâbî, 
Uyunu’l-Mesail, s. 118. 
552 Büddü’l-Ârif, s.332-334.; İbn Sina’nın aynı görüşleri için bkz. Şifa, İlahiyat, s.37.   
553 Büddü’l-Ârif, s.332-334: 
554 Age, s.332-334   
555 Age, s.336.; İslâm filozoflarının vacip ve mümkün konusundaki görüşleri için bkz. İbn Sina, 
Risaletu’l-Arşiyye, s.45-46, 57-58.; Uyunu’l-Hİkme, s. 86-87-91. Necat, s. 224-229. Şifa, İlahiyat, s. 
37-37-42.; Fârâbî, Uyunu’l-Mesail, s. 118.; Gazali, Tehâfüt el-Felâsife, 40-44.    
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gelir. Bu durumda imkân, vacib ile muhalin arasındadır. Vacip ise yokluğunun muhâl 

olması zorunlu olarak gerekli olandır anlamını taşır. Muhal ise, varlığının muhal 

olması zorunlu olarak gerekli olandır anlamını taşımaktadır.556  

 Mümkün, varlığı ve yokluğu olası olandır. Âlemin, varlığından önce ve şu 

anki bekâsı ve varlığının yenilenmesi imkân kaziyesi içerisindedir. Özetle, Hakk’ın 

yaptığı her fiil, onun bütün fiilleri (yaptıkları) imkân dâhilindedir. İmkân, âlemin 

tamamının hakikatidir. Mümkün, kendisiyle var olmadığı ve iki durumundan birisini 

seçemediği için onun vukû bulması, onun nefsinin sıfatlarını tercih eden bir fâile 

bağlı olduğunu gösterir. İmkân, imkân olması hasebiyle aklın hükmünde birdir, 

mahlûk olması hükmü bağlamında ise çoktur. Buna, imkânlar denir. Şöyle denir: 

Allah’ın tam kelimelerine sığınırım. Allah’ın kelimesi, kelime olması bağlamında 

bir, çok olan mahlûkatındaki eseri bağlamında çoktur. Öyleyse, imkân için 

mümkünün çok sayıda olması bağlamında çok, mutlak makulü bağlamında ise birdir 

deriz. İmkânlar, zâtlarıyla fâil olana bağlı olunca fâil Vâcibu’l-Vücûd olur. Mümkün, 

ancak onun kudreti, isteği, ilmi, hükmü ve emri sayesinde zâhir olur. Mümkün 

konusunda vâki olan her şey, tabiatı gereği Hakkın sıfatlarına, zâtının varlığına, 

zâtıyla kâim olmasına delâlet eder. Çünkü mümkün konusunda vâki olan her şey, 

Hakk’ın zâtından sâdır olmuştur. Mümkünün varlığı ancak Allah’ın kudretiyle olur. 

Kudret, onun varlığı için zaruri bir şarttır.557  

Şarihin bu kavramlarla ilgili anlattıkları, İbn Seb'in’in diğer eserlerindeki 

ifadeleriyle doğru orantılıdır. Bir de şarihin İbn Seb'in’in elimizde olmayan veya 

ulaşılamayan eserlerine hâkimiyetini de kabul edersek bu görüşlerin İbn Seb'in’e 

aidiyeti kesinlik noktasına ulaşmaktadır. Bize açılım sağlaması bakımından da 

önemlidir. 

Elbette İbn Seb'in’e göre bütün âlem Kasdu’l-Evvel558 sayesindedir. O mutlak 

olarak âlemde faildir. Hiçbir cevher bekasını kendisinden alamazken bekanın 

kendindenliği sadece Kasdu’l-Evvel’den kaynaklanır. Dolayısıyla mümkünün kendi 

                                                
556 Şerhu Ahd, s. 64-65. 
557 Age, s.64-65. 
558 İbn Seb'in’deki Kasdu’l-Evvel ve Kasdu’s-Sani kavramları İhvan-ı Safa’ya dayanmaktadır. 
“Resail”de, Kasdu’l-Evvel, Allah’ın ibda, icad, ihtira, beka, temam, kemal, büluğ gibi fiilleriyle 
yapılan veya var edilen şeyler için kullanılır. Kasdu’s-Sani ise heyulanın eksikliği ile gelen ya da 
heyuladan kaynaklanan şeyleri ifade eder. Kanaatimizce bu, ikinci biçim yaratılmaları izah için 
kullanılmıştır. Bkz. İhvan-ı Safa, Resail, c. IV., s. 15. İbn Seb'in bu kavramlardan birincisini bazen 
Allah için de kullanmıştır.  
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başına hakikati yoktur. Onun hakikati vacip sayesindedir.559 Mümkün varlık, mutlak 

vacip (Vacibu’l-Mutlak) ile var olur. Bu vacip varlık Hayru’l-Mahz’dır.560 

Dolayısıyla mümkün ancak vâcibden müsteâr olarak zât ve varlığa sahiptir. 

Kendisinden olduğu vâcibden de ayrılmaz. Öyleyse mümkün vehimseldir veya zihin 

dışında kendisi için muhberi olmayan haber olmak dışında hakikatı yoktur.561 

Mümkün için ancak Vacibu’l-Vücud’tan gelen bir aniyet (varlık) vardır. 

Vacibu’l-Vücûd, kendisi sayesinde var olan şeyden ayrılmaz ve heyetinde 

güçlendirdiği, benzettiği ve ikame ettiği şeyden ayrılması düşünülemez. Zira, eğer 

Vacibu’l-Vücud, mümkün varlıklardan kaldırılacak olursa, mümkünlerin varlığı ve 

zatı da ortadan kalkacaktır. Sanki bu durum, ikisi arasında zorunlu bir durum 

gibidir.562 İbn Seb'in bu noktada vahdet anlayışına geçecektir. Onun vahdet anlayışı 

mutlak bir boyuta dayanır ve herhangi bir vahdet anlayışına benzemez. Fakat varlığın 

vacip ve mümkün olarak ayrılmasından nasıl bir varlık tekliğine gittiği ise ilginç bir 

noktadır. Bu konu onun felsefesinin temelini oluşturur. Bundan dolayı onun vahdet 

anlayışını ayrı bir başlık altında inceleyeceğiz.  

Burada mümkün ile ilgili önemli bir duruma dikkat çekmek istiyoruz. İbn 

Seb’in, Peygamber’in “sâbıka nuru (öncelik nuru)”nu anlatırken, Peygamber’in Hz. 

Adem’den önce, var olacağını, O’nun “Âdem, su ve çamur arasındayken, ben Nebi 

idim.” sözünü aktararak anlatır. Bunu söylerken Peygamber’in Mümkinu’l-Vücûd 

olduğunu belirtir. Onun bu ifadesi mümküne yeni bir anlam daha katmış olmaktadır. 

Bu da henüz var olmamış ama var olma potansiyeline sahip olma anlamıdır.563 Bu 

noktada Gazali’nin mümküne verdiği varlığın gelecekte imkânsız olmayan yani 

varlığı bilfiil değil bilkuvve olan anlamını benimser gözükmektedir.564  

Sonuçta İbn Seb'in için vacip, varlığı zorunlu olandır. Muhal var olmaması 

zorunlu olandır. Mümkün ise  1. Bilfiil varlık (yani var edilmiş olanlar) 2. Bilkuvve 

                                                
559 Büddü’l-Ârif, s.285.   
560 Age, s.318. 
561 Şerhu Ahd, s. 66. 
562 Age, s.84 ve 88. 
563 İbn Seb'in, Risâle fi Envâri’n-Nebi, s.205. 
564 Gazali, Tehâfüt el-Felâsife, s. 42.; S. H. Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazali Metafiziğinin 
Karşılaştırılması, s. 238-239. 
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varlık (yani henüz var edilmemiş olup, var edilmesi muhtemel olanlar) olmak üzere 

iki anlama sahiptir.565 

İbn Seb'in bu yaklaşımıyla adeta bu konuda filozofların fikirlerini derlemiş 

olmaktadır. O mümküne hem İbn Rüşd’ün bilfiil anlamını vermesini hem de 

Gazali’nin bilkuvve anlamını vermesini kabul etmektedir. İbn Rüşd, dışarıda bir 

anlamı olmayan sözün, manasız olacağını ve bunun gerçeğin tanımına aykırı 

düşeceğini savunurken566, Gazali ise böyle bir şeyin olmasının herhangi bir sakınca 

oluşturmayacağını belirtmiştir.567 Gazali’nin bu konuda İbn Sina’yla aynı fikirde 

olduğunu belirtmek mümkündür.568 İbn Seb'in ise hem Gazali’nin hem de İbn 

Rüşd’ün tanımlarını kabul etmiştir.   

 

B. TANRI 

1. Allah’ın Zatı 

İbn Seb'in’e göre, Vacibu’l-Vücud Allah’tır. Mümkinu’l-Vücud ise O’nun 

dışında olan her şeydir. İbn Seb'in’in bu yaklaşımı filozoflardan farklı değildir.569 

Onun Tanrı için kullandığı kavramlara baktığımızda İslâm filozoflarıyla ciddi bir 

benzerlik görmekteyiz. “Vacibu’l-Vücud”, “Hayru’l-Mahz”, “İlletu’l-Ûla”, “Vahid”, 

“Sebebu’l-Evvel” ve “Hakk” gibi isimler bunlardan bazılarıdır.570 Ama o, bunların 

dışında kendisine has bazı isimler de kullanmıştır. Örneğin “el-Kelimetu’l-

Camiatu’l-Mania” ve “Büdd” bunlardandır. 

İbn Seb'in’e göre de Allah’ın tanımı ve resmi yoktur. Çünkü Allah’ın cinsi ve 

faslı yoktur. O’nda bir terkip ve O’na bitişen bir araz yoktur. Fakat O’nun ismini 

açıklayan sözler olabilir. Örneğin O, varlığı zorunlu olan varlıktır ki, varlığını 

başkasından alması imkânsızdır. Kendi dışındaki varlıklar ancak O’ndan, O’nun 

                                                
565 İmkân ile ilgili önemli bilgiler ve filozofların görüşleri için bkz. H. Atay, Fârâbî ve İbn Sina’ya 
Göre Yaratma, s. 39-66.; İbn Sina’da Varlık Nazariyesi, Kült Bak., Yay., Ankara, 2001, s.133-161.   
566 İbn Rüşd, Tehâfüt et-Tehaffüt, çev. K. Işık – M. Dağ, Kırkambar Yay., İst., 1998, c. I., s.125-126.  
567 Gazali, Tehâfüt el-Felâsife, s.42. 
568 Atay, Fârâbî ve İbn Sina’ya Göre Yaratma,  s. 65-66. 
569 İbn Sina, Şifa, İlahiyat, s. 37.; Atay, Fârâbî ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, s.67. 
570 İbn Rüşd’ün kullandığı benzer isimler için bkz. Nuri Adıgüzel, İbn Rüşd’ün Varlık Felsefesi, 
AÜSBE, Basılmamış Doktora Tezi, s.128.; Aristo, Metafizik, s.147, 506.; Fârâbî, el-Medinetu’l-
Fazıla, s.15-16.; İbn Sina, Necat, 229.; Sühreverdi, Nur Heykelleri, “Şihabettin Sühereverdi ve Nur 
Heykelleri” içinde, s. 108. 
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varlığından feyiz bulur ve meydana gelir. O sayısal olarak, ölçü olarak, ilintiler 

olarak çoğalmayan bir varlıktır.571  

İ.Seb’in’e göre Allah’ın inniyeti ve hüviyyeti birdir.572 O’nun inniyeti 

(varlığı=zatı) “inniyetlerin ilki, hüviyetlerin sonuncusu, kâinatın zahiri, ebediyetlerin 

bâtınıdır.”573 “Gerçek manada Allah’tan başka diri yoktur.”, “gerçek manada bir 

yoktur, ancak Allah vardır, hak vardır, küll vardır, hüve hüve (aynılık) vardır, 

kendisine nispet edilen vardır, cami’ vardır, eys vardır, asıl vardır, bir vardır.”574 

İbn Seb'in bütün bu kavramları Allah için kullanmaktadır. 

 

2. Allah’ın Sıfatları 

İbn Seb'in, Allah’ın sıfatları konusunda İslâm dünyasında genel olarak kabul 

edilen zati ve subuti sıfatlarını benimser. Fakat onun üzerinde daha çok durduğu 

sıfatlar Allah’ın zatıyla ilgili olan sıfatlardır. Muhakkak ki, İbn Seb'in de Allah’ın 

kelam, basar, semi gibi sıfatlarını kabul etmektedir. Burada bilinenleri tekrar etmek 

istemiyoruz. Ancak onun üzerinde sıkça durduğu ve eserlerinde sürekli vurguladığı 

birkaç sıfatı ele alacağız. İbn Seb'in sıfatlar konusunda filozoflardan çok 

etkilenmiştir. Allahın zatıyla ilgili bölümde de gördüğümüz üzere bu etkilenim bazen 

aynı cümlelerde kendisini gösterir. Şimdi ele alacağımız sıfatlarda da bu benzerlik 

görülecektir. 

 

a. Bir’dir 

İbn Seb'in’e göre “Hakk farklılaşmaz ve her yönüyle birdir.”575 Ona göre 

Allah’ın birliğindeki bir, sayı değildir. Çünkü sayı mürekkeptir. Mürekkebin cüzleri 

vardır. Hakk ise vehim, akıl ve hisle cüzlere bölünmez ve parçalanmaz. Bu apaçık bir 

durumdur. Bu durumdaki varlık birdir, vahdeti bizatihidir. Bütün diğer zatlar 

illetlidir. Çünkü her birisi bir diğeri için dayanaktır. Öncesinde bir ilk ve varlık 

                                                
571 Büddü’l-Ârif, s.39.; Allah’ın bu sıfatları için bkz. Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s. 15-16, İbn Sina, 
Şifa, İlahiyat, s.43-47.; Risaletu’l-Arşiyye, s. 46-48. 
572 İbn Seb'in, Risaletu’l-Kavsiye, s.39.; İbn Sina, Şifa, İlahiyat, s. 344-345.; Risaletu’l-Arşiyye, s.47. 
573 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s.10. 
574 Age,s.10.; Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s.7. 
575 Büddü’l-Ârif, s.172.; İbn Seb'in “Hakk” kavramını bazen gerçek ve hakikat, bazen de Allah için 
kullanmıştır. Bu ifadedeki bu ayırıma dikkat edilmelidir. Büddü’l-Ârif, s.228.; Risaletu’l-Fakiriyye, 
s.4. 
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vardır. Varlığı müştaktır, çeşitleri çoktur, özel ve umumi manaları vardır.576 

Dolayısıyla Allah birleşik değil basittir.  

İbn Seb'in “bir” üzerinde çokça durmuş ve bu konuda filozoflardan 

yararlanmıştır. O da birin, bölünmeyen ve parçalanmayan şeyden bir araya geldiğini 

yani cüzlerden bileşik olmadığını, birin sayıların ölçeği olup onunla ölçüldüğünü 

söylemiştir.577  

İbn Seb'in’de gerçek ve hakiki “bir” Allah’tır ve O, dışındakine dönmez, 

benzerini bulmaz, hilâfi da yoktur.578  

 

b. Maddeyle İlişkili Değildir  

Zât (Allah), maddeden uzaktır.579 O, bâtını ifade ederken, varlıklar zâhiri 

ifade eder.580 Allah maddeden uzak olunca O’nun için öncelik ve sonralık da olmaz. 

Onun katında mekân da yoktur. Zamanı ve mekanı yaratan O’dur, bunları yarattıktan 

sonra bir tertip ve derecelenme meydana gelmiştir. Varlıklar bundan sonra zahir 

olmuştur.581 Dolayısıyla O’nun dışında varolan her şey O’ndan sonra var olmuştur. 

O, hiçbir varlığa ihtiyaç hissetmez. Bu nedenle maddeye bağlı değildir. İbn 

Seb'in’deki Allah’ın maddeden uzak olması filozoflarda “sırf akıl” kavramıyla ifade 

edilir. İbn Seb'in Allah’a akıl demez. Ama filozoflar O’nu akıl ile ifade ederler. 

Örneğin İbn Sina “Vacibu’l-Vücud, sırf akıldır (aklun mahd). Çünkü o, her yönden 

maddeden ayrıdır.” diyerek bunu gösterir.582    

İbn Seb'in’e göre Allah’ın sıfatları da maddesel değildir. Zira Allah’ın gözü, 

kemiyeti ve eksik sıfatı yoktur çünkü O’nun eşi ve benzeri yoktur.583  

Bundan dolayı İbn Seb'in Allah’ı kendisinden önceki düşünürlerin de ifade 

ettiği gibi584 nur olarak isimlendirir. O, nurun yüce bir hal olduğunu, Kur’an’da da 

                                                
576 Büddü’l-Ârif, s.204.; Kindi, Kitabun fi’l-Felsefeti’l-Ûla, “Felsefi Risaleler” içinde, s. 176-183.;  İbn 
Sina, Şifa, İlahiyat, s.43.; Risaletu’l-Arşiyye, s.46.; Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s.20-21. Sühreverdi, 
Nur Heykelleri, “Şihabettin Sühereverdi ve Nur Heykelleri” içinde, s. 107-108.  
577 Büddü’l-Ârif, s.190, 204.; Aristo, Metafizik, s.245-251.; İbn Rüşd, Telhisu ma Ba’de’t-Tabia, 
Muessetu İntişaratu Hikme, Tahran, s. 98-101. 
578 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.226 
579 Benzer fikirler için bkz. Kindi, Kitabun fi’l-Felsefeti’l-Ûla, s. 178-179. 
580 İbn Seb'in, Risale (1), s.193. 
581 Büddü’l-Ârif, s. 138. 
582 İbn Sina, Şifa, İlahiyat, s. 356.; Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s. 15, 21. 
583 Büddü’l-Ârif, s.183. 
584 Sühreverdi, Hikmetu’l-İşrak, “Felsefe Metinleri” içinde, s.508, 509-510.; Sühreverdi, Nur 
Heykelleri, s. 110 ve 82. 
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“Allah yerin ve göklerin nurudur.”585 ayetinin geçtiğini hatırlatır. Bu konuda 

hadislerden de yararlanan İbn Seb'in, Ebu Zerr’in Peygamberimize:”Rabbini gördün 

mü?” diye sorduğunda, O’nu nur olarak gördüm.” diye cevap verdiğini aktarır. İbn 

Seb'in, bu ayet ve hadislere dayanarak Allah’ın, nur olduğunu söyler. Nurun sözlükte 

ışık anlamına geldiğini, o zahir olunca kendisi ve kendisi dışındaki duyulur ve makul 

olanların da zahir olduğunu belirtir. Nurun, beş duyuyla idrak edildiğini, vehmin ona 

ulaştığını, delilin ona delalet ettiğini ve aklın bedihiliğiyle bilindiğini ifade eder.586  

Dolayısıyla nur, ruhların tabiatıdır. Hatta O, gerçek manada varlıktır. O, kâşif 

ve zahirdir. Bu nedenle Kur’an’da ona Nur denilmiştir. Çünkü o, gösterir. 

Mutluluğun yolu onunla görülür.587  

Nuru birçok kişinin farklı şekillerde yorumladığını söyleyen İbn Seb'in onun 

nebi, akıl, ilim, mürşit, tarikat, kâşif haller, mevhibeler, müşahedeler gibi anlamlarda 

kullanıldığını belirtmektedir. Örneğin Ebû Talib el-Mekki, “Ancak, onun nuruyla 

görülür…” diyerek, nuru Allah için kullanmıştır. Gazali de, “Mişkât”ta, nuru çeşitli 

bölümlere ayırmıştır.588 Muhakkiklerin ise, nuru ihata, gelişimin özü, kesin kaziyye 

(kaziyyetu’l-câzime), basit kutsallık (takdisu’l-basit), kuşatan ve dışarıda bırakan (el-

aynu’l-câmiatu’l-mânia yani Allah), umumu’l-vâhid, imtidâu’l-kasir, vucudu’l-

gâibu’l-hâzır, anlamlarında kullandığını söylemiştir. Filozoflara gelince onlar, nuru, 

mufarık zâtlar (feleklerin nefsleri gibi), Allah, heyula, idea, soyut sûretler, âhiret gibi 

şeyleri ifade etmek için kullanmışlardır. Fakat en çok Allah için kullanmışlardır. 

Mecusilerin ve Berahime’nin nuru Tanrı için, Yahudilerin melekler âlemi, Hakk’ın 

huzuru ve sıfatları için, Hristiyanların lâhuttan kinâye ve özellikle onun 

yeryüzündeki nuru olan İsa için kullandıklarını aktarır.589 İbn Seb'in bu kadar farklı 

görüşü sunarken kendisinin Allah için nur kavramını kullanmasına dayanak 

oluşturmak istemiştir. Zira bu alıntılara dikkat edecek olursak nurun en çok Allah 

için kullanıldığını görürüz. 

 

 

 

                                                
585 Nûr Suresi, 24/35 
586 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nuriyye, s.185. 
587 Age, s.185-186. 
588 Gazali, Mişkâtu’l-Envâr, Matbaatu’s-Sıdk, Mısır, 1322, s. 3-5. 
589 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nuriyye, s.185-187. 
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c. Sabittir Değişmez  

İbn Seb'in’e göre Allah sabit bir meliktir. Her yönden yücedir. Âlemin hepsi, 

cismanî olsun ruhanî olsun fakirdir, tek zengin O’dur.590 Dolayısıyla O, başkasına 

muhtaç değildir. Muhtaç olsaydı değişirdi. Filozofların söz ettiği mücerred zâtların, 

çeşitli açılardan olgunlukları (kemal) gelişme gösterir, bu nedenle sürekli olarak 

artmayı kabul ederler. Sabit olan ise, bir hâl üzeredir. Artmayı ve eksilmeyi kabul 

etmez, başkasına muhtaç değildir.591 Olgunluğu isteyen her ne ise değişkendir ve 

zayıftır. 

 

d. Zahir-Bâtın, Evvel-Ahirdir 

İ.Seb’in’e göre; Hayy, Âlim, Mürid, Kâdir olan Allah, her zâhirin zahiri 

olduğu için zâhir, her mananın manası olduğu için Bâtın, varlıksal mertebedeki 

önceliğe bilfiil sahip olduğu için Evvel, her şeyin hakiki anlamda kendisine 

dönmesinden dolayı Âhirdir.592 

 

e. İlim ve İrade Sahibidir  

İbn Seb'in, Allah’ın, kuşattıklarını bildiğinden dolayı her şeyi bilen (âlim) 

olduğunu söyler.593 Ona göre, Allah’ın haber verdikleri değişmediği gibi ilminde de 

değişme olmaz.594  

İbn Seb'in’e göre Allah istediğini diler. Onun dilemesine hiçbir şey kısıtlama 

koyamaz. Bu konuda o, şu açıklamaları yapar: O, dilerse seni yok eder ve daha önce 

olduğun gibi bırakır. Onun taallukunda senin zatın yoktur, ancak sen onun ilminde 

varsın. Eğer o isterse –filozofların dediğinin tersine-595 seni olduğun hal üzerine 

bırakır. O, senin ma’lumun, âlimin ve ilmindir. Sana düşen ise ubudiyet görevidir.596 

İbn Seb'in Allah’ın iradesi, bir diğer ifadeyle meşieti ile ilgili olarak, Eş’ari 

ekolünün anlayışından Allah’a sığındığını, filozofların da bu konuda söylediklerinin 
                                                
590 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s.4. 
591 İbn Seb'in, Mülāhazāt alā Büddü’l-Ārif, s.257.; Büddü’l-Ârif, s.172.; İbn Sina, Şifa, İlahiyat, 355. 
592 İbn Seb'in, Risale (1), s.190 ve 193.; Risale (2), s.260. 
593 İbn Seb'in, Risale (1), s.190. 
594 İbn Seb'in, Risâle fi Envâri’n-Nebi, s.205.; Fârâbî ve İbn Sina’nın Allah’ın ilmi konusundaki 
görüşlerinin karşılaştırmalı yorumları, Külli olarak cüziyyatı bilme konusu, Allah’ın ilminde 
değişimin olup olamayacağı konularında bkz. Atay, Fârâbî ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, s.74 -82.  
595 Filozoflar Allah’ın ilim ve irade sıfatlarını bir görürler. Hatta Fârâbî ve İbn Sina, bu sıfatı Allah 
için kullanmaktan bile kaçınırlar. Bu konuda karşılaştırmalı fikirler için bkz. Atay, Fârâbî ve İbn 
Sina’ya Göre Yaratma, s.82-89.  
596 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.328. 
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kötü olduğunu ifade eder. Mu’tezile için de aynı ifadeleri kullanan İbn Seb'in, bu 

konuda sûfi ve muhakkiklerin görüşünün doğru görüş olduğunu belirtir.597 Allah’ın 

iradesiyle ilgili çok fazla ayrıntı vermeyen İbn Seb'in, yukarıdaki ifadelerle sınırlı 

kalmıştır. Bu ifadeler de onun, iradeyi, mutlak bir irade olarak gördüğünü gösterir. 

İbn Seb'in’in ilim ve irade sıfatını ele alışı filozofların yaptığı gibi ontolojik 

açıdan değildir. O, bu iki sıfatı daha çok insanın filleri bağlamında ele almıştır. 

Filozoflar, ilmi, varlıkların oluşundaki ana sıfat olarak görürken, İbn Seb'in böyle bir 

şeyi kabul etmez. O, Gazalici anlamda598 kelami bir sıfat izahına girmiştir. Zaten 

kelami mezheplere dikkat çekmesi bu durumu göstermektedir.  

 

f. Rahmet Sıfatı  

İbn Seb'in’e göre, Rahmet sıfatı, Allah’ın irade ve kudret gibi sıfatlarına 

benzer. Sonsuzdur ve bütün varlıkları kapsar. Aftan daha geniştir. Günahkâr ve 

günahkâr olmayanları içine alır. Onun zati sıfatlarındandır. Çeşitli açılardan kudret 

ve irade sıfatlarıyla ilişkilidir. Afuv, ğufrandan daha geniştir. Çünkü afuv, büyük 

küçük bütün günahları kapsar. Ğufran ise sadece günahlarla ilgilidir. Bazen, rahman, 

afûv, gufran eşanlamlı kullanılır. Fakat her afûv ve gufran rahmetken, bütün 

rahmetler, afuv ve gufran değildir. Rahmet, rıdvandan geniştir. Her kendisinden razı 

olunana merhamet edilmişken, bütün rahmet edilenler kendisinden razı olunanlar 

değildir. Allah, rahim, afuv, gafur, züntikam, şedidu’l-ikâbtır. Affeder, karşılığını 

alır, razı olur, azab eder.599  

İbn Seb'in Allah’ın yüce sıfat ve güzel isimlerinin olduğunu600 mahlûkatın, 

O’nun sıfatlarının hükmü arasında gidip geldiğini söyler. Bu bağlamda Vaidiyye ve 

Mürcie’nin yanlış olduğunu, çünkü Vaidiyye’nin, Allah günahlara mağfiret etmez 

dediğini; Mürcie’nin de Allah’ın günahtan dolayı muaheze etmediğini söyler. Buna 

birincisinin, tevhidin resmini, ikincisinin ise sorumluluğu geçersiz kıldığını dayanak 

getirmiştir. İbn Seb'in’e göre bu iki mezhep, iki yüce sıfatın ve iki güzel ismin 

hükmünü atıl bırakmıştır. Onlar, Allah’ın şu sözünü okumadılar mı? “Hâ, mim. Bu 

kitabın indirilişi, o çok güçlü, her şeyi bilen Allah’tandır. O, günahkârları bağışlayan, 

                                                
597 İbn Seb'in, Risaletu’l-Elvâhi’l-Mübareke, s.277. 
598 Gazali, el-İktisad fi’l-İ’tikad, Daru’l-Kutubi’l-İlmiye, Beyrut, 1983, s. 64 -70. 
599 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s. 316. 
600 A’raf Suresi, 7/180.; Haşr Suresi, 59/24.; İsra Suresi, 17/110.; Tâhâ Suresi, 20/8. 
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tevbeyi kabul eden, cezalandırılması şiddetli, bol lütuf sahibi Allah’tır ki, ondan 

başka tapılacak yoktur, dönüş de O’nadır.”601 

 

g. Her Şeydedir ve Her Şey Allah’ta Toplanır  

İbn Seb'in’e göre Allah tüm varlıklarda bulunur. Bütün varlıklar da O’nda 

toplanır. Fakat Allah’ın eşyada bulunması maddi anlamda düşünülmemelidir.  

Allah’ın her şeyde bulunması konusunda İbn Seb'in şunları söyler: “Yine, 

burhanla doğrulanmıştır ki, İlk Sebep bir biçimde bütün eşyada mevcuttur. Fakat 

hiçbir eşya bir biçimde İlk Sebep’te bulunmaz. Çünkü İlk, bütün eşyada mevcuttur. 

Bütün her şey O’nu güçleri ölçüsünce kabul eder. Eşyadan bir kısmı İlk Sebeb’i 

teklik (vahdaniyet) kabulüyle, bir kısmı çokluk kabulüyle, bir kısmı dehrî (zamansal) 

bir kabulle, bir kısmı zamansal bir kabulle, bir kısmı ruhanî bir kabulle, bir kısmı da 

cismanî bir kabulle kabul eder.”602  Bu kabullerin nasıl olduğu İbn Seb'in tarafından 

izah edilmemiştir. 

Allah’ın her şeyde bulunması İbn Seb'in’de bazen beraber bulunma olarak da 

ifade edilmiştir. Zira bir risalesinde Allah, her şeyle birliktedir fakat hiçbirşey 

O’nunla birlikte değildir. Her şeyin kendisi olduğu gibi bir şey olmayanın da 

kendisidir.603  

Diğer taraftan İbn Seb'in’e göre her şey Allah’ta toplanır. O, bu durumu şu 

cümleleriyle özetler: “Eşya O’nda toplanır. Fakat onları O’nunla bulamazsın.”604  

İbn Seb'in’in, Allah’ın bu sıfatıyla ilgili olarak dikkatli cümleler kullandığını 

görmekteyiz. Allah’ın her şeyde olması ve her şeyin de Allah’ta toplanmasını 

maddesel anlamda ele almadığını da çeşitli vesilelerle vurgulamaktadır.605   

İbn Seb'in bu düşüncesini bir kavramla ifade eder. Bu kavram “el-Kelimetu’l-

Hakku’l-Câmiatu’l-Mânia” yani “Kuşatan ve Dışarıda Bırakan Hakk Kelime”dir. Bu 

sözün işaret ettiği mana İbn Seb'in’e göre, “Lâ ilâhe illallahtır.” Hükmü, O’nun 

dışındaki her şeyin fani ve helâk olmasıdır.606 Hakikati ise Allah’ın dışındaki her 

şeyin bâtıl olduğudur. Allah’ın “Camia” olması her şeyin varlığını vermesi, her şeyin 

                                                
601 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.316- 317; Ayet için bkz. Zümer Suresi, 39/1-2-3; 
602 Büddü’l-Ârif, s.148. 
603 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.216. 
604 Age, s.216. 
605 İbn Seb'in, Risale (1), s.193. 
606 Kasas Suresi, 28/88 
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mahiyeti ve “eli” olması, her şeyin O’nunla varlık bulması ve herşeyden önce 

olmasından dolayıdır.607  

İbn Seb'in’in, Allah’ı “Camia” kelimesiyle vasıflandırması konusunda “Ahd 

Risalesi”nin şarihi şunları söyler: İbn Seb'in “Camia” kelimesini çok kullanır, bu 

kelimenin anlamı birçok şeyi barındıran demektir. Bu şeyler de, konu, mahmul veya 

farklı mahiyetteki şeyler olabilir. Allah her şeyin “büdd”ü ve varlığıdır, her 

mahiyetin içinde bulunduğu mahiyettir.608 O, her şeyin hakikatı, mahiyeti ve 

varlığıdır. O, barındıran (camia) hakikattir. Dolayısıyla, O her şeyin hakikatinde var 

olan bir hakikattır. O, her zata bizzat müstehak olan zattır. O, her şeyle örtüsüz ve 

kapalılık olmaksızın varlığıyla beraberdir. Çünkü örtü ve kapalılık belirttiğimiz hak 

sahipliği ve ilişki bağlamında her şeyi müşahedeyle mülahazadan gafil ve cahil olma 

anlamına gelir.609  

Sonuçta İbn Seb'in’e göre maddesel olmamak kaydıyla Allah her varlıktadır 

ve her varlığı kuşatması bakımından tüm varlıklar O’nda toplanır. Tek gerçek varlık 

Allah olup dışındaki tüm varlıkların da hakikatte gerçeklikleri olmayınca onun bu 

yaklaşımının panteizm olmadığı anlaşılacaktır. Bu durum onun vahdet anlayışında 

daha net bir biçimde ortaya çıkacaktır. Çünkü Allah’ın bu sıfatı, İbn Seb'in’in 

Vahdeti Mutlaka anlayışının temelinde yer alan önemli bir unsurdur. 

 

h. Faildir  

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, İbn Seb'in’e göre Allah her 

varlığın varlık sebebidir.610 Tüm varlıklar varlığını O’ndan alır. Hiçbir cevher, 

bekasını kendisinden almadığı gibi, bir bakilik söz konusu olsa da bu Kasdu’l 

Evvel’den kaynaklanır. Çünkü mümkünün kendi başına hakikati yoktur. Onun 

hakikati vacip sayesindedir. Zira sebeplinin varlığı ancak illetine bağlıdır.611 Allah 

sebep, varlıklar ise sebeplidir. 

                                                
607 İbn Seb'in, Risale (2), s.260. 
608 Şerhu Ahd, s.81. 
609 Age, s.81-82. 
610 Age, s.81-82 
611 Büddü’l-Ârif, s.285. 
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İbn Seb'in’in Allah’ın sebep olması konusunda söyledikleri filozofların 

görüşlerinden çok uzak değildir.612 Çünkü ona göre de Allah her şeyin illeti, faili, 

gayesi ve suretidir. İbn Seb'in buradaki suretin, ne şekil ve sınırlandırılmış bir suret, 

ne de nevi olan bir suret olduğunu vurgular. Çünkü O, suretle vasıflandırılamaz. 

Onun dışındaki bütün varlıklar varlığını O’nun varlığından edinmiştir. Bu açıdan O, 

sanki bütün varlıkların suretidir. Bu nedenle onun varlığı nevi ve şahısları barındıran 

bir cins gibi olur. İbn Seb'in, Allah’ın cins veya şahısla nitelendirilmesinin uygun 

olmadığını, ancak burada yapılanın bir benzetme olduğuna da dikkat çekmiştir.613  

İbn Seb'in varlıklar arasında kendisine sebep dediğimiz şeylerin olabileceğini 

ancak bunların gerçek sebepler olmadığı kanaatindedir. Örneğin babalar, insan için 

varlık sebebidir. Fakat bu sebeplilik mecaz yöndendir. Asıl sebep Allah’tır. İnsanın, 

babaların ve her şeyin varlığındaki sebep, Allah’tır. O, mümkün kulun mahiyeti için 

zati sebeptir. Dolayısıyla, babalar, arızi sebepler, Allah ise asıl sebeptir.614 

Allah her şeyin sebebi olurken O’nun bir sebebi olabilir mi? İbn Seb'in’de bu, 

imkânsız bir durumdur. Zira Allah üzerinde bir zorunluluk yoktur, O tek Hak’tır, 

hüküm sahibidir, emredici ve kâdirdir.615 Şayet vacib olanın illeti başka bir vacip 

olsaydı teselsül gerekirdi. Dolayısıyla vacibin herhangi bir illeti yoktur.616 

Allah’ın failliği:  

İbn Seb'in’de Allah hakikati, onun fiilleri sonucu ortaya çıkan her şey ise 

mecazı ifade eder. Bu nedenle ona göre, mecazın hakikatle birlikte olması, arızidir. 

Hakikat, Hakk olduğundan, Hak da kendisinin en önemli zati sıfatı olması açısından 

Allah’a döner. Mecaz ise, Allah’ın fiillerinin sonucu olan şeyler için kullanılır. 

Allah’ın zatının sıfatı kadim iken fiilinin sıfatı hadistir.617 Dolayısıyla fail olan Allah 

hakikati ve baki olanı, fiil veya mef’ul olan varlıklar ise mecazı ve hadis olanı ifade 

eder. 

                                                
612 Aristo, Metafizik, s. 147, 99. 4a.; Kindi, Risale fi Hudûdi’l-Eşya ve Rusûmihâ, “Felsefî Risaleler” 
içinde, s.185. İbn Rüşd, Tehâfüt et-Tehâfüt, c.I., s. 261-262.; İbn Sina, Şifa, İlahiyat, s. 340-342.; 
Necat, s. 251.; Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s. 15. 
613 Büddü’l-Ârif, s.224. 
614 Şerhu Ahd, s.93-94.; Benzer ifadeler için bkz. Kindi, Gerçek ve Mecazi Etkin Üzerine, “Felsefî 
Risaleler” içinde, s. 197-198. İbn Rüşd, Telhisu ma Ba’da’t-Tabia, s. 29-30. 
615 Büddü’l-Ârif, s.360. 
616  Sicilya Cevapları, s.96-99.; İbn Sina, Şifa, İlahiyat, 38-39. 
617 İbn Seb'in, Kitabun fihi Hikem ve Mevâiz, s. 29-30. 
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İbn Seb'in’de “büdd” ile isimlendirilen Allah, asıldır, her asıl ve fer için 

“Mukavvim Suret” ve “Mütemmim Suret”tir.618 O, fail illettir, her evvelin evveli ve 

failidir, her ahirin ahiri ve faili, her zahirin zahiri ve faili, her bâtının bâtını ve 

failidir. O, O’dur. Hüviyet başkası değildir. O’nu önceleyen bir vacip yoktur. Her 

mecaz O’nunla yerini bulur. Allah’ın dışındakiler için hakikat ancak Allah sayesinde 

olur.619  

Dolayısıyla İbn Seb'in’e göre âlemde mutlak fail olan tek bir varlık vardır o 

da Allah’tır. Allah her şeyin failidir.620  

İbn Seb'in’de mutlak fail Allah olunca, O’nun dışındakilerin mutlak bir 

failliği söz konusu değildir. Zira Allah’ın dışındaki her şey vehimden ibarettir. 

Vehimler (evhâm) her ne kadar bir yönüyle kendisine dayanılan olursa da aslında 

onlar Allah’a dayanmak zorundadırlar. Vehimler İbn Seb'in’de daha önce de 

söylediğimiz gibi Allah’ın dışında olan her şeydir. Yani onun ifadesiyle biz bu 

vehimleriz.621 Bu nedenle O şöyle der: Şunu bil ki; zât, şey, hak, vücûd, emir, kıdem, 

hudûs, mekân, zaman, izâfet ve âded, yüce olana (el-âlâ) nisbet edilir ki, bu yüce 

olan varlık, her hâliyle yücedir.622  

İbn Seb'in’de Allah’ın failliğinin mutlaklığı şu cümleyle izah edilebilir: “Eğer 

O’nu kaldırırsak, kulun varlığı ortadan kalkar.”623 Bu mutlak failliğin dayandığı 

temel ilke, İbn Seb'in’de “La ilahe illallah” kelimesidir. Bu da, Allah’tan başka fail 

olmadığı, her şeyi Allah’ın yarattığı, her şeyin O’nunla varlık kazandığı, O’nun 

                                                
618 Ahd Şârihi bu kavramları şöyle izah eder: “Mukavvim Sûret”, bir şeyin mahiyetinin kendisinden 
(mukavvim sûret) dolayı var olmasıdır. Örneğin, “Cisim için mukavvim sûret nedir?” denir. Buna 
cevap, “Bir kısmını bir kısmına bağlayan cevherlerdir.” denir. Mütemmim Sûret ise kendisine 
yüklenilen arazlardır. Yine şöyle denir: “Sedir için mukavvim sûret nedir?” Cevap olarak tahta, fâil ve 
onun dörtgen biçimi. Mütemmim Sûret ise, onun üzerine uzanma olur. Bu bağlamda, mukavvime, üç 
illet için kullanırken, dördüncü illet, mütemmime olmaktadır. Eğer sûret, birşeyin kendisiyle o şey 
olduğu şey ise, cisim için mukavvim olan sûret, cevherler ve arazlar olmaktadır. Meselâ, “İslâm’ın 
mukavvim sûreti nedir?” denirse, şöyle deriz: beş ilke ve sekiz amel, mütemmim sûreti ise, kendisiyle 
elde edilen mutluluktur. Yine, “İnsanın mukavvim sûreti nedir?” denilirse, şöyle deriz: Hayat ve 
düşünmedir, mütemmim sûreti ise hikmet, marifetullah ve mutluluktan hasıl olan şeydir. Özetle 
mukavvim suret, öyle bir varlığa söylenmektedir ki, onun sayesinde bir şey, o şey oluyor. Sanki 
mukavvim sûret, o şey için ilk kemâl olurken, mütemmim sûret ise onu takibeden ilintiler olmuş ve 
sanki mütemmim suret, o şey için ikinci kemâl olur. Dolayısıyla, mukavvim suret de bir şey için o 
şeyden ayrılmayan zâti durumlar olmuş olur. Şerhu Ahd, s.69 
619 Büddü’l-Ârif, s.361-362. 
620 Age, s.285.; Risaletu’l-Fakiriyye, s.4.; Allah’ın her şeyin mutlak faili olduğuna dair daha önce 
anlattıklarımıza benzeyen ifadeler İçin bkz. Şerhu Ahd, s.103.; 118. 
621 İbn Seb'in, Risaletu’l-Elvâhi’l-Mübareke, s.276. 
622 Age, s.277. 
623 Şerhu Ahd, s.93-94. 
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zorunlu asıl olduğu, her şeyin hakikatinin, mahiyetinin ve varlığının hakikati olduğu 

anlamına gelir.624 

Bu noktada Allah’ın failliği, mef’ulünden veya fiilinden ayrılmayan bir faillik 

olmaktadır.625 Örneğin, sözün konuşanla ve konuşandan olması gibi. Konuşan sözü 

kesince söz kesilir. Çünkü onun hakikati ancak içinde bulunduğu mevzuyla vardır.626  

İbn Seb'in’in Allah’ın failliğini bu şekilde belirtmesi bize İbn Rüşd’ün 

sözlerini hatırlatmaktadır. Çünkü İbn Rüşd, faili fiili açısından ikiye ayırmaktadır. 

Birincisi failin iliştiği eserin, fiilin varoluşu anında kendisinden çıktığı fail çeşididir. 

Bir yapının var olmasıyla artık ustasına gerek duymaması gibi. Burada eser var 

olunca artık faile ihtiyaç kalmaz. İbn Rüşd bu failliği eksik görür. Çünkü bu fail 

eserini var eder ama onu korumak için başka bir faile ihtiyaç duyar. İkinci faillik ise 

kendisinden, esere ilişik olan yalnızca bir fiilin çıktığı ve bu eserin de ancak fiilin 

kendisine ilişmesiyle var olduğu failliktir. Bu failin özelliği fiilin o eserin varlığıyla 

bulunmasıdır. Başka bir ifadeyle fiil var olunca eser var, fiil yok olunca eser yok 

olur. Kısaca her ikisi sürekli olarak birlikte bulunur. İşte İbn Seb'in, İbn Rüşd’ün de 

belirlediği gibi, bu ikinci failliği Allah için uygun görmüştür. Zaten bu faillik İbn 

Rüşd tarafından üstün bir faillik olarak kabul edilmektedir.627 

Allah’la mef’ulü arasında ister ruhanî, ister cismanî olsun, fiili dışında bir 

vasıta yoktur.628 Aracı failleri sadece mecazi olarak kabul eden İbn Seb'in âdet dediği 

alışkanlıklardan uzak durulmasını belirtir. O, bu konuda şu sözleri sarf eder: “Hakkı 

hak ile ara. Âdetlerini boş ver, onlara yapışıp kalma!”629  

İbn Seb'in’de occasionalist (vesilecilik=aranedencilik) yaklaşımlar olduğunu 

gösteren bu fikirlerin ayrıntılı açıklamalarını öğrencisi ve aynı zamanda şarihi şöyle 

izah etmektedir: Allah’ın kul üzerindeki failliği hakiki faildir. Kılıcın demir üzerinde 

fail olması ise mecazi failliktir. Denilse ki, bu mecazilik nasıl olur, biz görmekteyiz 

ki, silâh sahibi bu silâhla düşmanı ortadan kaldırmakta, silahı olmayan da bu silahtan 

etkilenerek ölmektedir. Bu durum apaçık bir failliktir. Deriz ki: Bu durum, demir 

veya silahta kılınmış olan âdet yönüyledir. Yoksa onun bizatihi tabiatındaki faillik 

                                                
624 Age, 81,82. 
625 Age, s.81-82. 
626 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s.10-11.; Risale (7), s.361. 
627 İbn Rüşd’ün bu görüşleri için bkz. Tehâfüt et-Tehâfüt, c. I, s.296-297, 386. 
628 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s. 328. 
629 Sicilya Cevapları, s.102. 
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değildir. Çünkü şayet kılıçla yapılan darbe esnasında kesme yaratılmazsa, kılıç, kılıç 

olarak kesemez. Şayet, yaralanma esnasında ölüm yaratılmazsa, düşman ölmez. Zira 

biz, yaralanmışların yaşadıklarını, bir tokat yiyenin öldüğünü, hiçbir darbesi 

olmayanın bile öldüğünü âdette (alışkanlıklarımızda) görürüz. Dolayısıyla, ölüm, 

Allah’ın yaratmasıdır, darbenin bizzat kendisinde değildir. Aynı şekilde, bir kılıcın 

bir vakitteki darbesinin kesmediğini, başka bir vakitte kestiğini görmekteyiz. Şayet 

kesme onun kendi sıfatı olmuş olsaydı, bu değişiklikler olmazdı. Şayet, kesmeme 

kendi sıfatı olsaydı, asla kesmeyecekti. Dolayısıyla, öldürme ve kesme Allah’ın 

yaratması ve fiilidir. Darbeyi vuran kişiye gelince, mahlûkun fiilinin ve tesirinin 

olmadığı bilinmelidir. Bazen silahsızlar silah sahibi olanları yener.630 

İbn Seb'in’de var olanlara failliğin verilmemesi, Aristocu temel bir ilkeyi 

reddetmesine dayanmaktadır. İbn Seb'in’e göre cismanî olanda tabiatın bir failliği 

yoktur. Tabiat, asıl hareket ettirici değildir. Zira İbn Seb'in, “Kim tabiatın bir 

etkinliği var derse, o, cahildir. Kim onun için bir etkinlik kılarsa, o, ahmaktır. 

Tabiatın bir fiili, bir hareketi ancak izafi olarak ve başkasından dolayı olabilir.” 

Eğer bu etkinlik başkasından geliyorsa, “bu başkası”, Allah’ın dışında biri 

değildir.631  

Bu açılardan bakıldığında İbn Seb'in, Gazali’yle bir benzerlik içerisindedir. 

Bilinmektedir ki Gazali de sebeple sebepli arasındaki ilişkiyi zorunlu bir ilişki olarak 

görmemektedir. Bunu adet veya alışkanlık olarak nitelemektedir. Bu ilişki Allah’ın 

ezeli takdiri gereği sebep ve sebeplinin birbiri ardına yaratılmasından 

kaynaklanmaktadır. Bunların birbiri ardına gelmesi, bizde, bu durumun sanki 

zorunluymuş gibi olduğu fikrini uyandırmaktadır.632 Dolayısıyla boyun 

kesilmeksizin ölümü yaratmak Allah’ın kudretinde olan bir şeydir.633 Bu fikirler 

eşyada kendisine faillik sağlayacak bir tabiatı ortadan kaldırmış olur. Çünkü Gazali 

de tabiatın bir ilke olmadığını söyler. Ona göre eğer tabiat bir ilke olursa her eşyanın 

farklı özelliklerini hangi ortak tabiat sağlayacaktır.634  

Gazali’nin bu ifadeleriyle, yukarıdaki açıklamaların benzerliği hatta 

örneklerin bile aynı olması iki filozofun bu konuda ne derece yakın fikirde 

                                                
630 Şerhu Ahd, s.103-104. 
631 Büddü’l-Ârif, s.299-302, 303. 
632 Gazali, Tehâfüt el-Felâsife, s.170, 176-177. 
633 Age, s.166. 
634 Age, s.168-169.; Benzer ifadeler için bkz. Munkız, s.54. 
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olduklarını göstermektedir. Öte yandan İbn Seb'in gibi Eş’ari görüşü hakikatten 

tamamen uzak gören birinin, Eş’arilerin de hararetle savunduğu635 bu görüşü 

benimsemesi de dikkate değer bir noktadır. 

Öte yandan İbn Rüşd’ün bu anlayışa karşı çıktığı da bilinen bir husustur. O, 

zorunsuz âlemi, başıboş bir kralın yönettiği âlem olarak görür. Bu kralın ne bir 

kanunu ne de bir düzeni vardır. Âlemde düzen ve zorunluluğun bulunması 

yaratmanın hikmetini gösterir. Yine bu düzen ilmin olmasını sağlar. Bu nedenle 

zorunsuz bir âlem olamaz.636 Dolayısıyla o, âlemdeki sebep sonuç ilişkilerini bir 

alışkanlık olarak görmez. Çünkü İbn Rüşd, Aristo’yu takiple, varlıklarda tabiatı etkin 

bir güç olarak kabul eder.637 Yani ateşin pamuğu yakması ateşteki yakma tabiatından 

dolayıdır.638  

İbn Seb'in, Gazali gibi sebep sonuç ilişkisinin gerekli ve zorunlu bir ilişki 

olmadığı639 kanaatindedir. O, buna adet veya alışkanlık der. Ancak onun düşünceleri 

bu noktada durmaz. Daha da ileriye giderek bu alışkanlıktan bile uzak durmayı ve 

mutlak faile yönelmeyi uygun görür. Zira İbn Seb'in “Ahd Risalesi”nde âdetlerden 

yani alışkanlıklardan uzak durulmasını vurgulamaktadır. Gazali, bu fikirleri 

mucizelere yer açmak ve belki de filozoflara tepki göstermek için yapmışken İbn 

Seb'in ise bunu vahdet anlayışının bir gereği olarak yapar. Onun bu yaklaşımını 

şarihi bize ayrıntılarıyla izah etmektedir.  

 “Ahd Risalesi”nin şarihi İbn Seb'in’in âdeti kötü anlamda kullandığını, 

çünkü başka eserlerinde “âdet helak edicidir.” dediğini, dolayısıyla “Ahd 

Risalesi”nde kullandığı “hikmetu’l-adet” ifadesinin âdeti yok eden hikmet şeklinde 

anlaşılması gerektiğini belirterek, âdeti olumsuz bir durum olarak açıklamaktadır. 

Şarih diyor ki, adet, bir araya getirilene, bağlara isnad edilir. Şeriat bunu kendinden 

atar. Çünkü şeriatın ilk vazifesi, “Lâ ilâhe illahlah”tır. Bu ifade, Allah’tan başka fail 

yok demektir. Âdet ise, ekinin yağmur ve suyla bağlantılı olması gibi, varlığın 

varlıkla irtibatıdır. Allah’ın tek fail olması, bunu ortadan kaldırır. Yağmur ekini 

büyütmez, baba evladın varlığında zati bir adet (sebep) değildir. Ekmek büyütmez, 

                                                
635 Majid Fakhry, Occasionalizm, “The Encyclopedia of Relegion” içinde, Macmillan Publishing 
Company, New York, 1987, v. XI., s. 35.  
636 İbn Rüşd, Tehâfüt et-Tehâfüt, c. II., s. 643.  
637 Age, c. II., s.631-638. 
638 Age, c. II., s.654. 
639 Gazali’nin bu konudaki meşhur ateş ve pamuk örneği için bkz. Tehâfüt el-Felâsife, s.166. 
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benzer şeylerden birisi diğerinde etkide bulunamaz. Dolayısıyla, âlemin hepsi, tek bir 

kaziyye, hudûs ve muhtaçlıkta benzer, bir kısmı bir kısmına fayda ve zarar vermez. 

Âdetin yok edilmesi, şeriatın ilk vazifesidir. Âdet, bir vehimdir. Bu vehim, eşyanın 

birbirinden olması, birbirine ihtiyaç duyması, birbirine sebep olmasıdır. Allah’tan 

başka failin olmaması, bunları ortadan kaldırır ve bütün varlıkları tek bir Allah’a 

bağlar. Sonuçta, bütün hâdisler, failinden ayrılamaz olup, fail onların mukavvim ve 

mütemmim sureti ve dolayısıyla, mahiyeti olur. Sonuçta Allah tüm varlıkların 

mahiyeti ve “büdd”üdür. O’ndan başka varlık yoktur, mahiyet yoktur. Dolayısıyla, 

âdet de zihinde kaziyeleri birbirine bağlayan kalbin haberidir. Âdet, kalpteki bir 

haber olup, kalbi, vahdet-i vücûdiyyeyi mülahazadan meneder. Çünkü vahdeti 

mülahaza, ebedi saadet ve kemaldir. Dolayısıyla, âdet bunu, mutluluğu ve kemali 

engeller. Şeriat ise âdeti ortadan kaldırır, mutluluğu, kemali, yüceliği, sürekli bekayı, 

samedî müşahadeyi sağlar. Şeriat, kendisiyle âdetin yok edildiği ve mutluluğun elde 

edildiği hikmettir.640  

Şarihin bu ifadeleri adeta İbn Seb'in’in muhtelif cümlelerinin bir araya 

getirilmiş halidir. 

Öyleyse, İbn Seb'in’de aracı failler bile söz konusu olamamaktadır. Mutlak 

failin Allah olması, onun vahdet anlayışından kaynaklanmaktadır. Bu mutlak failliğin 

İbn Seb'in’de kulun fiilleri ve insanın özgürlüğü konusunda nasıl bir sonuç ortaya 

çıkaracağı ise her ne kadar malum olsa da beraberinde va’d ve vaid sorununu da 

getirecektir.  

Allah’ın mutlak failliği konusunda Şarihin yaptığı açıklamalar ve İbn 

Seb'in’in farklı ifadeleri onun şu sözleriyle özetlenebilir: “Bütün âlem Kast-ı Evvel 

ile vücuda gelmiş ve onun ile kaim ve daim bulunmuştur. Mutlak surette âlemde fail 

O’dur. Baki olan bir cevher ve yok olmayan bir nesne varsa bunun bu yok 

olmamaklığı kendisinin hususiyet taşıyan bir cevher olmasından değil, yalnız ve 

yalnız o kast ve iradedendir, o kast ve irade sayesindedir. Çünkü mümkün, hakikatini 

vacibe borçludur. Vacipsiz mümkün vücut bulamaz. Malule vücut illetten gelir. 

Malüle vücudu illet verir.”641 

 

 
                                                
640 Şerhu Ahd, s.112-113. 
641 Sicilya Cevapları, s.113. 
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3. Allah’ın, Sıfatlarıyla İlişkisi 

İbn Seb'in’de Allah’ın sıfatları konusu onun vahdeti mutlaka fikri etrafında 

şekillenmiştir. O, Allah’ı farklı isimlerle ifade etmiştir. Bu isimlerin kimler 

tarafından kullanılmış olduğu onun için çok önemli değildir. Ona göre önemli olan 

bu isimlerin Allah’a layık olup olmadığıdır. İbn Seb'in Allah’ın sıfatlarıyla ilgili 

olarak yukarıda belirttiklerimizin yanı sıra diğer bazı sıfatlarına da değinmiştir. 

Ancak biz burada en çok vurguladıklarını ele aldık.  

İbn Seb'in de filozoflar gibi642 Allah’ı Hayru’l-Mahz olarak isimlendirir: 

Allah mutlak iyi olduğundan dolayı mutlak iyiyi de o verir. O, iyinin kaynağıdır. 

Ancak mümkünden iyi talep edilirse, onu veremez. Çünkü o, kendisiyle kaim 

değildir. Mümkün varlıktan gelen iyi, ma’dumdur. Çünkü ona ait iyi yoktur. Bu 

nedenle hakiki iyi Allah’tandır. O, sırf iyidir (Hayru’l-Mahz).643  

Öte yandan İbn Seb'in Allah’ın burada saymadığımız diğer sıfatlarını da 

kabul eder. Ona göre de Allah, Vâhid, Vâcib, Mürid, Ezeli, Ebedidir.644 O’nun,  

gözü, kemiyeti ve eksik sıfatları yoktur. O’nun eşi ve benzeri olamaz. O işiten ve 

bilendir.645 Allah için varlık, vahdaniyet ve kemâl zorunludur. Varlığı, teşbihi 

nefyetmeyi gerektirir. Çünkü teşbih; temyiz, değişim ve birleşimi gerektirir. 

Vahdaniyet ise ortağı nefyetmeyi gerektirir. Zira ortak; birleşme, ayrışma, girme 

(hulûl) ve yer değiştirmeyi (intikal) gerektirir. Kemâl de, noksanlıkları nefyetmeyi 

gerektirir. Çünkü noksanlıklardan bazısı fiilleri, bazısı kemâli, bazısı da idrâki 

engeller.646  

Dolayısıyla İbn Seb'in’e göre, Allah’ın sıfatları bir benzerliği ve ortaklığı 

barındırmaz. Sıfatları diğer varlıklarınkine benzemediği gibi bu konuda onlarla ortak 

sıfatlara da sahip değildir. Bu sıfatlarını başkasıyla paylaşmaz.647  

İbn Seb'in’e göre Allah’ın sıfatları zatına zaid değildir.648 Allah birdir, birlik 

onun zatına eklenmiş değildir.649 Zaten İbn Seb'in’in mutlak vahdet anlayışı, 

sıfatların zata zait olmasını kabullenecek bir anlayış olamaz. Bu konuda onun tam bir 
                                                
642 Örneğin bkz. İbn Sina, Şifa, İlahiyat, s.355.; Necat, s.229. 
643 Şerhu Ahd, s.111. 
644 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.220. 
645 Büddü’l-Ârif, s.183.; Bu sıfatlar için bkz. Gazali, el-İktisat fi’l-İ’tikad, s. 53-101. 
646 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.239. 
647 Benzer yaklaşım için bkz. İbn Sina, Şifa, İlahiyat, s.355.; İbn Rüşd, Tehâfüt et-Tehâfüt, c. II., 
s.556-558. 
648 Şerhu Ahd, s.81-82. 
649 Büddü’l-Ârif, s.228.; Risaletu’l-Fakiriyye, s.10-11.   
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tutarlılık gösterdiğini görmekteyiz.  O, bu konuda çoğu zaman benzerlik gösterdiği 

Gazali’den ayrılmaktadır. Çünkü Gazali diğer kelamcılar gibi sıfatların zattan ayrı 

olduğunu savunmaktadır.650 Filozoflar ise sıfatların zata zait olmasını kabul 

etmezler.651 Bu açıdan İbn Seb'in filozoflarla aynı kanaati paylaşmaktadır. Ancak her 

zamanki gibi onun kaygısı filozoflarınki ile aynı değildir. İbn Seb'in filozoflardan 

kabul ettiği fikirleri hep vahdet anlayışını temellendirmek için kullanmıştır. 

İbn Seb'in, Allah’ın sıfatları konusunda görüş belirten diğer ekolleri 

eleştirmiştir. Kelamcıların sıfatlar konusunda yanıldıklarını belirten İbn Seb'in, 

“Kelâmcılara yönelme! Onların durumu kısaca şudur: Allah, insanın bir hayalidir. 

Bu hayal, onun kadim olma durumudur. Şeriat onların akıllarınca anladıklarıdır.” 

ifadeleriyle eleştirmektedir.652  

Öte yandan her ne kadar filozofların sıfatlar konusunda bazı görüşlerini 

benimseyip onların kullandığı kavramları kullanmışsa da onları eleştirmekten geri de 

kalmamıştır. İbn Seb'in, filozofların ”Ālemu’l-akıl”, “Ālemu’n-Nefs”, “Ālemu’t-

Tabia”, “el-Evvel”, “el-İllet”, “el-Vâcib bi Zâtihi” sözlerine iltifat edilmemesi 

gerektiğini söyler. Ona göre bunlar, vehimlerin faraziyelerinden ibarettir. Filozoflar, 

yüce varlıkla ilgili bazı vehimsel idrâklara sahiptirler. Örneğin, onlara göre Allah, 

dışındakilerden yücedir, bununla beraber O, kendi vasfına muktedir değildir.653 

Onlara göre, Allah, İllet’tir, Sebebu’l- Evvel’dir. Bu O’nun mutlak yüceliğine işaret 

eder. Yine onlara göre, O’nun durumu mertebeseldir, yüce olan rütbece yüce, orta 

olan rütbece ortadır.654  

Hakim Aristo’nun, Hakku’l-Evvel için, ilmiyle nefsinde kendisine ait haz, 

ferahlık ve sürur olduğu şeklinde sözler sarf ettiğini söyleyen İbn Seb'in, bu görüşün 

saçma olduğunu belirtir. Aynı şekilde ona göre Aristo, cirmi’l-aksa için ilk hareket 

ettiricinin Allah olduğunu söylemesinde de hatalıdır.655 Fakat İbn Seb'in filozofların 

bu fikirlerini çürütme çabasına girişmez ve ayrıntılarına girmez.  

                                                
650 Gazali, el-İktisat fi’l-İ’tikad, s. 84-90.; Munkız, s.56. 
651 İbn Sina, Şifa, İlahiyat, s.368.; İbn Rüşd, Tehâfüt et-Tehâfüt, c. I.; s. 351. 
652  İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.219. 
653 Filozofların sudur anlayışı bağlamında Allah’ın yaratmasında iradenin olmadığı şeklindeki bir 
eleştiriyi ifade etmiş olsa gerektir.  
654 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.219. 
655 Büddü’l-Ârif, s.323. 
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Sûfileri savunmakla beraber, onların “Tevhidu’z-Zât”, “Tevhidu’s-Sıfat”, 

“Tevhidu’l-Ef’âl”, sözlerini vehim olarak görür. Bunlar, İbn Seb'in’e göre, çok yanlış 

ve vehmin en derin noktalarıdır.656  

İbn Seb'in’in sûfilerle ilgili bu eleştirisi onu, sûfilerin vahdeti vücud 

anlayışından ayırmaktadır. Çünkü sûfilerdeki vahdeti vücut anlayışında zat, sıfat ve 

fiiller açısından tevhidin üç mertebesi vardır. Bunlar yukarıda İbn Seb'in’in 

eleştirdiği mertebelerdir. Tevhidu Ef’al, arifin, insan, melek ve şeytandan sadır olan 

bütün fiilleri masavidan soyutlayıp onları Allah’a izafe etmesidir. Bu Vahdet-i 

Kusud’a tekabül eder. Tevhidu’s-Sıfat, arifin bütün sıfatları masavidan soyutlayıp 

Allah’a izafe etmesidir. Bu Vahdet-i Şuhud’a karşılık gelir. Tevhidu’z-Zat ise varlık 

olarak sadece bir tek zatı ve onun muhtelif mertebelerdeki tecellilerini görmek ve 

böylece masivadan varlığı nefyetmektir. Bu da Vahdet-i Vücud’tur.657 Burada İbn 

Seb'in bu üç durumu kabul etmeyerek bunların ötesinde bir vahdet anlayışına 

yönelmiştir. Bu vahdet anlayışı ise mutlak bir vahdettir. İbn Seb'in’de vahdeti 

mutlaka olarak ifadesini bulan bu yaklaşımı şimdi ele alabiliriz. 

4. Vahdet-i Mutlaka 

İbn Seb'in’in felsefesi, Vahdet-i Mutlaka fikri etrafında şekillenir. Eserlerinin 

birçok yerinde bunu görmek mümkündür. Onun vahdeti öyle bir noktadadır ki, 

kendisini bile tanıttığında vahdetle ilgili kavramlarla tanıtır.658 Bu nedenle vahdet 

fikrinin ortaya konması zorunluluk arz eder.  

İbn Seb'in varlığı vacip, mümkün olmak üzere ikiye ayırmıştı. Bu ayırım 

birçok İslâm filozofunda görülmektedir. İbn Seb'in’in farklılığı bu ayırımdan tekliğe 

yani vahdete geçmiş olmasıdır.659 Hatta bu vahdet öyle bir vahdettir ki Allah’tan 

başka bir varlığın hakikatini ortaya koymaz. Onun varlık ayırımı, ileride de 

göreceğimiz üzere, âlem ayırımına da yansımaktadır. 

İbn Seb'in’de çokluk ve kısımlandırmalar her zaman kötü görülmüştür. 

Tanrı’nın sıfatları konusunda sıfatların zattan ayrı olmamasında da bunu görürüz. Bu 

                                                
656 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.218. 
657 O. Türer, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, İsmail Fenni Ertuğrul, “Vahdeti Vücut ve İbn Arabi” den 
alınma, s. 246-247.; K. Akdeniz, Age,s.293. 
658 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 22. 
659 İbrahim Medkur, fi’l-Felsefeti’l-İslâmiyye, s. 56-57. 
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derece önemli bir yer edinen vahdet-i mutlaka fikrinin İbn Seb'in tarafından çok 

farklı şekillerde altyapısı desteklenir. 

İbn Seb'in “Risâletu’l-Fakiriyye”de vahdet-i mutlaka fikrini Aristo başta 

olmak üzere birçok filozof, fakih ve kelamcıdan yararlanarak açıklama gayretine 

girer. Bu risalede onun vahdet fikrine temel teşkil eden en önemli kavramları, “fakr” 

başta olmak üzere “adem”, “ma’dum” ve “i’dam”dır. Bu son üç kavram, aslında 

“fakr”ın açılımlarıdır.660 Bu kavramlarla ilgili açıklamaları büyük oranda Aristo 

metafiziğinde geçen “yoksunluk” ve “yoksun olma” kavramlarına dayanmaktadır.661  

İbn Seb'in’in bu kavramlardan hemen sonra vahdet fikrini dayandırdığı diğer 

önemli bir kavram da “aynılık / aynı” (huve huve) dir. Burada da aynı şekilde 

Aristo’dan aktarımlar yapmıştır.662  

İbn Seb'in’in “Risâletu’l Fakiriyye”sinde “fakr” kavramını tek başına ele 

almak onun vahdet anlayışını ortaya koymak için yeterli olmaz. Bu kavramdan 

hemen sonra “aynı” (Huve Huve) kavramını açıklaması ve peşinden bu iki kavramı 

karşılıklı olarak ele alması, vahdeti mutlakasını anlamamıza yardımcı olur. Burada 

İbn Seb'in’in yaptığı, mümkünleri “fakr” ile temsil etmek ve “aynı” fikriyle aslında 

yok farz edilen bu mümkünlerin Allah’la vahdetini sağlamaktır. “fakr” durumunda 

olan mümkün, “ğına” durumunda olan ise Allah’tır. Ancak bir nevi yok anlamına 

gelen ve bu manaya vurgu yapan İbn Seb'in, mümkünleri yok kabul etmekteyken, 

hakiki varlık anlamını verdiği ve bir nevi mutlak varlık kabul ettiği Allah’ı da tek 

gerçek varlık olarak görmektedir. Bu noktada o, “aynı” kavramını devreye sokarak, 

eğer tek gerçek Allah ise O’nun dışında kalan varlıkların durumu ne olacaktır 

sorusunu ele almaktadır. Onun buna verdiği cevap ise “aynı” yani “vahdet” 

olmaktadır.663  

Burada İbn Seb'in’in “fakr” ve “aynı” kavramlarına verdiği anlamları saymak 

istemiyoruz. Ancak kısaca ifade etmek gerekirse, “fakr”, ihtiyaç duyulan şeyin 

kaybedilmesidir. “adem”le eşanlamlıdır. Mahz değildir. “Ğına”nın zıddıdır. “Fakr” 

selbdir (olumsuzluk), “ğına” icabdır (olumluluk). Melekenin (sahiplik) zıddıdır. 

“Hâdis”in mahiyetidir. Mukayyed varlıkta ona ait olan bir şeyi ondan nefyetmektir, 

                                                
660 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 4 -10. 
661 Aristoteles, Metafizik, 278-279. 
662 Age,  255-256 
663 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, 3-12. 
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ona ait olmayan bir şeyi, onun için var kabul etmektir. Hakk’ın kendisiyle 

vasıflanmadığı şeylerdir, çünkü hak bizatihi zengindir (gani),dışındakiler de bizatihi 

fakirdir.664 

“Fakr”ın içeriğini oluşturan ve onunla aynı anlamları veren “adem” ise etkide 

bulunmaz, etkilenmez (fiil ve infial değildir). Ona işaret edilmez. O genel olarak 

sabit olmayandır. Duyu onu idrak etmez. Vehim onu kavrayamaz, delil ona işaret 

etmez. Bu kavram, “fakr” ve “adem” için söylenebilir ki, hepimiz de buna dahiliz. 

“mutlak adem” ise ortaya çıkması mümkün olmayandır.665 

“Ma’dum” (Yok / Var Olmayan) ise yok olandır. Çünkü onu varlıktan ayırt 

etmektedir. Yine, şöyle denir: “Ma’dum”, bir şey olmayandır (leyse bişey‘). Bu 

ifade, sürekli ters çevrilme (döndürme) biçiminde olmaktadır. Çünkü bir şey 

olmayan ma’dumdur, bir şey olan ma’dum değildir. Yine, şöyle denir: “Ma’dum”, 

var olmayandır (leyse bi mevcut). Çünkü var olmayan “ma’dum”dur, var olan 

“ma’dum” değildir. Bu, tanımlamalar, Mu’tezile’ye göre doğru değildir. Çünkü, 

onlara göre, “adem” bir şeydir. Dolayısıyla, onlar, “ma’dum”u bir şey olmakla 

vasıflandırırlar. Bu ifadeler, dinden çıkma ve âlemin kıdemini kabul etmedir.666 

                                                
664 Age, s. 3-4. 
665 Age, s. 4 -5.; İbn Seb'in ademin (yoksunluk) diğer anlamlarını şöyle anlatır: 1) Bir varlığın doğal 
olarak sahip olabileceği niteliklerden birinden yoksun olması: Bitkinin hislerden yoksun olması gibi 
2) Bir şeyin doğal olarak kendisinin veya cinsinin sahip olması gereken şeyden yoksun olması: Âma 
insan gibi. Zira doğası gereği, türü ve cinsi gereği onda olması gereken görmeden yoksun kalmıştır. 
Bir de, cinsinin tabiatı gereği kendisinde olması gereken bir şeyden yoksun olma vardır ki, buna 
yarasa örnek verilebilir. Çünkü burada hayvan cinsinin doğasına aykırı olması anlamında görmede bir 
yoksunluk vardır. 3) Doğası gereği kendisi için olan bir şeyden yoksunluk iki çeşittir: a) Yeni doğmuş 
çocuğun görmeden yoksunluğu. b) Anne karnındaki çocuğun görmeden yoksunluğu gibi. Bu ikisi 
zamana bağlı olan yoksunluktur ve geçicidir. Dolayısıyla, yoksunluk (adem) bir şeyin zatına nisbet 
edilebilir, ya da bir şeye izafeten nisbet edilebilir. Mesela; zaman, cins, veya başka bir varlıktan dolayı 
ona yoksunluk nisbet edilir. 4) Herhangi bir şeyin birinin zorla elinden alınmasına da yoksunluk denir. 
5) Başına olumsuzluk takısı gelen ne kadar kelime varsa, o kadar türden yoksunluk ve yoksunluklar 
vardır. Örneğin, büyüklük ve küçüklüğü doğası gereği kabul etmeyen şey için “eşit olmayan“ deriz. 
Yine, doğası gereği kesinlikle rengi kabul etmeyen bir şey için de “renksiz” deriz. Örneğin, nokta için 
“rengi yok” deriz. Bu yoksunluk için bir isim yoktur (ma’dum ve adem gibi). Bkz. İbn Seb'in, 
Risaletu’l-Fakiriyye, s. 7-8. Burada anlatılanların hemen hemen aynı ifadeler için bkz. Aristo, 
Metafizik, s.278-279. 
666 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 8; İbn Seb'in madumun çeşitleri de şöyle sıralar. Ma’dumlar 5 
çeşittir: 1) Var olmayan, varlığı muhal olan ma’dum: Örneğin, Allah ‘ın ortağının var olması, 
kelamının yaratılmışlığı, diğer sıfatlarının mahluk olması gibi. Bunlar, ma’dumdur, var olmaları doğru 
değildir. Yine, bir yerde iki zıddın birleşmesi, bir zamanda iki farklı mekanda bir şeyin olması da buna 
örnektir. 2) Vardır ama bitecektir, sona erecektir: Örneğin, başlangıçtan günümüze kadar, âlemde olan 
her şey, bir gün sona erecektir. 3) Var olmayandır ama var olabilir, var olup olmayacağı bilinemez: 
Örneğin, Allah‘ın takdirine dahil olan şeyler. İkinci ve üçüncü âlemlerin yaratılması. Bunlar, Allah‘ın 
kudretinin taalluk edebileceği şeylerdir. 4) Var olabilir, fakat var olmayacaktır: Öldükten sonra 
dünyaya geri dönme gibi. Zira Allah, şöyle buyurmuştur: “Geri çevrilselerdi yine o yasaklandıkları 
fenalığa mutlaka döneceklerdi.” (En’am / 28). Fakat onlar döndürülmemiştir. Yüce Allah, onların 
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İbn Seb'in’in “fakr” ile ilgili olarak anlamını verdiği bir diğer kavram ise 

“i’dam” (Yok Etme) dır. “İ’dam”, bir mana değildir. Bundan dolayı, bir faile ilişmez. 

Şunu söylemek doğru değildir: “Âlemin yaratılmasından önce, ezelde Allah 

yaratıcıdır. Allah, yaratmadan uzak değildir.” Mu’tezile şöyle demiştir: “İdam” 

Allah’ın mekânsızlıkta yarattığı bir manadır, âlem onunla yok edilecektir. Bu bir 

hatadır. Çünkü “i’dam”, failin bir şey yapmamasıdır. Bu, bir nefiydir. Bir mananın 

varlığını içermez. Eğer, “i’dam”, bir mana olsaydı onun ezelde Allah’la beraber 

subutu gerekli olurdu, bu ise muhaldir. Varlığı, ezelde muhal olunca, varlığının ezel 

olmayan bir durumda da muhal olduğu ortaya çıkar. Şu söz de doğru değildir: 

“İ’dam, bir faile ilişir.” Çünkü muhdes bir mana olmayan, faile ilişmez.667 

İ.Seb’in’in, “adem”, “i’dam”, “ma’dum” gibi “fakr”la ilgili olarak anlattıkları, 

kendisine has görüşleri olmayıp genelde felsefi aktarımlardan ibarettir. Kendisi de bu 

durumu ifade etmekte, bu aktarımları vahdet fikrini ortaya koymak için birer ön 

açıklama olarak yapmaktadır. Aslında o, “fakr” ile ilgili yirmibeş hikmetten daha söz 

eder ki, bunlar genelde tasavvufi anlamlardan öteye geçmez.668 Ancak birinci 

hikmette yukarıda anlattıklarını vermesi, yani filozofların görüşlerini sunması dikkat 

çekicidir. Zira o, filozofları eleştiren, hatta onlara hakaretler yağdıran biridir. Daha 

da ilginç olanı ise onları hakikate ulaşamayanlar olarak görmesidir. Fakat İbn Seb'in 

öyle bir özelliğe sahiptir ki, onun, kimi reddettip kimi reddetmediği pek net olarak 

anlaşılmaz. Zira burada “filozofların öncülleri doğru, fakat sonuçları yanlıştır” 

ifadesini hatırlarsak, İbn Seb'in’in bu yaklaşımının aslında bir tutarlılık göstermiş 
                                                                                                                                     
döndürülmelerinin mümkün olabileceğini haber vermektedir. 5) Var olmayan, fakat var olabilir ve 
kesinlikle olacaktır: Örneğin, haşr, neşr, kıyamet, hesap, sevap, ikab v.b. İbn Seb'in de bu ifadelerinin 
filozoflardan alındığını söylemektedir. Fakat bunların bir kısmının ve ancak bir yönden doğru 
olduğunu da belirtir. İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s.8. 
667 Age, s.8-9. 
668 İbn Seb’in, buraya kadar “fakr”la ilgili anlattıklarını, fakra dair birinci hikmet olarak sunar. Bunun 
dışında fakrı, izah eden toplam 25 hikmet sıralar. Her birinde “fakr”ın bir yönü açıklanır ve bu 
açıklamalar genellikle tasavvufi bağlamdadır. Fakat burada cümleler arasındaki felsefi noktaları tesbit 
edeceğiz. İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 12-22.; “Fakr”ın  25 hikmetinden bazıları: 3. Hikmet: 
Fakr, bâtıni hilafet, melik ise zahiri hilafettir. 4. Hikmet: Fakr, tasavvufun bir çeşididir ama en 
hayırlısıdır. 5. Hikmet: Tasavvufi riyazetlerdir: İrade, ibadet, mücahede, tevekkül gibi… 6. Hikmet: 
Fakr, fakir olanın sağına şer’îatı, soluna aklı, ortasına da ilmi komasıdır. Bunların her birisi, edeb, 
himmet ve hakikatle harekete geçer. 7. Hikmet: Fakr, maddeden soyutlanma, mücerred zatlara 
ittisaldır. Fakat bu farklı bir anlamdadır. 10. Hikmet: Fakr, fakire ilmi kazandırır. Fakir bu ilmi tedbir 
eder, onunla tedbir edilir. 11. Hikmet: Fakr, talep edilen iyiliklerle eş anlamlıdır. 17. Hikmet: Fakr, 
kuşatan ve  dışarıda bırakandır (Cami’ Mani’). 16. Hikmet: Fakr, zayıf demektir ki , o, eziyetleri 
taşıma, terk etme ve rahatın  varlığıdır. 19. Hikmet: Sadece mutluluk ve sebeplerini, ibadet ve 
hükümlerini istemektir. 22. Hikmet: Gizli sırrı korumaktır. 23. Hikmet: İlimle birlikte olan ilk 
olgunluktur, marifetle birlikte olan son olgunluktur. 24. Hikmet: Kendisiyle sadece Allah’ın 
istendiğidir. İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s.12-22. 
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olduğunu söyleyebiliriz. Zira İbn Seb'in filozofların sonuçlarını değil öncüllerini 

kullanır.669 

İbn Seb'in’in “fakr” kavramından sonra üzerinde durduğu ve onu vahdeti 

mutlakaya götüren bir de “aynılık / aynı” (huve huve) kavramı vardır. Bu kavramın 

netleştirilmesinde yine filozofların görüşlerinden yararlanır. “Aynı” kavramını İbn 

Seb'in Vahdet-i Mutlaka’yı izah etmede kullanır. Fakat bu izah çok net değildir. 

Onun bize tavsiyesi bütün bu kavramlardan sonra anlaşılan durumun Vacibu’l 

Vücud’a uygulanması şeklindedir. Zira o şöyle der: “Huve huve”nin durumu açıktır 

ki, bir yönüyle bir, bir yönüyle iki olan eşyalar için söylenebilir. Bunları bil, düşün. 

Eşya için mukavvim ve mütemmim durumlara bak. Sonra, onları “huve huve”ye 

nisbet et. Sonra sendeki mufarıkı maddeden soyutla. Mufarık olması yönüyle, onun 

hüviyetini arıt. Onu alametinden soyutla, onun mahiyetini Vacibu’l-Vücud’da tahkik 

et ve ona “huve huve”yi hamlet.670  

İbn Seb'in bu şekilde vahdete geçiş yapar ve bu geçişin anlaşılmasını genelde 

muhataba bırakır ve onu bu konuda düşündürür: Hareket ettirip, hareket ettirilmeyen 

muharrik üzerinde düşün. Bir yönden hareket ettiren ve başka bir yönden hareket 

ettiren muharrik üzerinde düşün. Hareket ettiren ve dışındakileri bir yönüyle hareket 

ettirmeyen ve bu konuda bunun kendisi için mümkün olmadığı şey üzerinde düşün. 

Her şeyin yanında gerekli olan ve onda zahir olanın üzerinde, her şeyle birlikte 

olması gereken ve onda zahir olanın üzerinde düşün. Bunu anla. Genel (amme) ve 

özel (hasse) zatlar üzerinde düşün. Hüviyyeti, aniyetinden başka olan şey 

(mümkünler) üzerinde düşün. Aniyeti ve hüviyeti bir olan üzerinde düşün (Allah). 

Bizatihi malulünde etkide bulunan üzerinde düşün ki – bu ma’lul en yakın maluldür. 

Her şeyde gerekli olan ve onda zahir olan (Allah) üzerinde düşün. Her şeyin yanında 

                                                
669 Age, s.11. 
670 Age, s.10. İbn Seb'in “aynı”yı (huve huve) şöyle tanımlar: Örneğin, birinin diğerine arız olduğu iki 
şey, insan ve tabibi ele alalım. İnsana tabip arız olur. Mutlak insana, tabip insan arız olur. Bundan 
dolayı,  tabip insan, mutlak insanın aynısı olur. Mutlak insan da tabip insanın aynı olur. Durum böyle 
olunca, insanlık ve tabiplik bir şeyde aynıyla bulunur ve o da kendisine işaret edilen olur. Galen için 
hem insan, hem tabip insanın ikisi de doğru olur. Buna benzeterek mutlak insanın tabip insan olduğu 
da doğru olur ve tabip insan mutlak insanın aynısı olur. Bundan dolayı, bu söz külli bir çerçeve 
oturtulursa, o zaman doğru olmaz. Yani, bütün insanlar, bütün tabip insanların aynıdır, bütün tabip 
insanlar, insanın aynıdır gibi. Çünkü “O, bilaraz odur.” Önce cüz’i durumlar için tahkikle bu durum 
olur, sonra cüz’i durumlara benzetilerek külli durumlar doğrulanır. Dolayısıyla, külli mana, sanki 
işaret edilen olur. Fakat “huve huve” (o, odur veya o) ise, kendisine bir denen her şey için söylenir. 
Unsuru bir olan bu şeyler -ister sayıyla isterse sûretle ilgili olsun- ona o denir. Aynı şekilde, süreçte 
bir olan şeyler de böyledir. İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 9-10.; Benzer ifadeler için bkz. Aristo, 
Metafizik, s. 255-256. 
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gerekli olan ve onda zahir olan (Allah) üzerinde düşün. Her şeyden sonra gerekli 

olan ve onda zahir olan hakkında, her şeyle birlikte olan ve onda zahir olan, 

herşeyden önce gerekli olan ve onda bütün yönleriyle zahir olan (Allah) üzerinde 

düşün. Her şeyin “büdd”ü olan ve mahiyetinde zahir olan hakkında, her şeyin 

mahiyeti olan ve her mahiyette zahir olan (Allah) hakkında düşün. Kendisinden 

başkasının olmadığı, başka mahiyetin, başka aniyetin olmadığı varlık (Allah) 

hakkında düşün.671  

İbn Seb'in bu tefekkürü muhatabına öğütledikten sonra neticeyi çok çarpıcı 

olarak söyler: “Sonuçta, sadece O’nu bulursun. Vahdeti, zatına ve varlığına zaid 

olmamış bir şekilde bulursun.” İşte bu şekilde İbn Seb'in’de Allah her şeyde 

bulunmaktadır. Bu, Allah’ın sıfatlarından biridir.672 Fakat Allah’ın bu durumu 

açıklanırken O’nu mümkün varlıklarda olabilecek duruma benzetemeyiz. Yani bu 

vahdet, maddi bir vahdet değildir. O’nun durumu sözün konuşanla ve konuşandan 

olmasına benzer. Konuşan sözü kesince söz kesilir. Çünkü sözün hakikati ancak 

içinde bulunduğu mevzuyla vardır. Ve yine O’nun zatına bakıldığında, her şeyin 

O’nda bilkuvve ve bilfiil bulunduğunu görürsün.673 Dolayısıyla İbn Seb'in’de her şey 

tek bir varlık olmaktadır. O da her şeyin “büdd”ü olan “Bir/Tek Hak” (El-Hakku’l-

Vahid/El-Hakku Vahde) tır. Bu tek hakikate ulaşan ise İbn Seb'in’e göre kemale 

ulaşmıştır.674  

Böylece İbn Seb'in’de, varlık, sadece Allah’tan ibarettir. Bu durum onun 

“Sadece varlık vardır.” (Leyse illel eys fekad) ve “Huve Huve” (Allah)675 sözünde 

noktalanır. Allah’ın dışında kalan “Âlem (ise) maddeden mufarık olanlar olsun, 

mufarık olmayanlar olsun bütün içindekileriyle birlikte ölüdür.” “Hakiki manada tek 

diri Allah’tır.”676  

Öte yandan İbn Seb'in’e “Varedilenlerin gerçekliği hiç yok mudur?” sorusu 

sorulursa o, buna şöyle cevap verir: Mutlak Vahdet ve Vacib Varlık’ı (Vücudu’l-

Vacib) takib eden (varlıklar) bir yönüyle ademdir, başka bir yönden de varlıktır. 

Ancak mutlak ve hakiki manada bir varlıktan söz edilirse O’da Bir olan Allah’tan 

                                                
671 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s.10-11.   
672 “Allah’ın Sıfatları” bölümüne bakınız. 
673 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s.10-11. 
674 Age, s.11. 
675 Dolayısıyla İbn Seb'in “Huve Huve”yi Allah’ı kast ederek de kullanmış olur. 
676 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 11-12.; Kitabu’l-İhata, s.149. 
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başkası değildir. O, Haktır, Külldür, Huve Huve’dir, kendisine nisbet edilendir, 

kuşatandır(cami’), varlıktır (eys), asıldır, birdir (vahid), asahtır (en gerçek ), öyle 

gerçektir ki ح ,ص, �َ� ….? Samedtir. Onu töhmet altında bırakamayız, onu 

vehmedemeyiz.677 

Dolayısıyla İbn Seb'in, mutlak ve hakiki manada tek varlığı Allah olarak ifade 

eder. Diğer varlıkların gerçekliği ise ancak mecazidir ve mukayyettir.  

İbn Seb'in varlığı bu yönden tek görür. “Sanki sen sensin, sen yokluksun ve 

sanki sen O’sun O ise varlıktır”678 diyerek Allah’ı her varlıkta görülen bir “büdd” 

olarak kabul eder.679 

İbn Seb'in’deki vahdet, her ne kadar Vahdet-i Vücut kavramıyla eş anlamlı 

kullanılsa da herhangi bir Vahdet-i Vücud değildir. Bu konuda o vahdetin 

doruklarına ulaşmıştır.  O, Allah’ı, teklikte en uç noktada olmasından dolayı, 

neredeyse vahdetten bile âri olan bir biçimde görür. Bunu  “hâlis, saf vahdet” 

(Vahdetu’n-Nakıyyeti’l-Hâlise) olarak tanımlar. Bu, en yüce bir ubudiyettir ve 

Allah’tan herhangi bir vahdetin basitliğini kaldırır ve O’na ayrıcalıklı bir vahdet 

verir.680 Bu vahdete başkası ortak olamaz. Bu sadece Allah’a aittir.681  

İbn Seb'in’deki vahdet-i mutlaka’nın onun varlık ayırımından 

kaynaklandığını söylemiştik. Bu, onun farklı bir yönünü oluşturur. Ona göre, Mutlak 

Varlık, Allah’tır. Mukayyed varlık, benim, sensin. Mutlak zikredilince, her şey 

zikredilir. Mukayyed zikredilince hiçbirşey zikredilmez. Ne zikreden, ne zikredilen 

kalır. Mukadder de mukayyed gibi olduğundan dolayı, hiçbirşeydir (Lâ şey’). Sen ve 

ben, hiçbirşeyiz.682  

İbn Seb'in bütün yaratılmışları hiçbir şey olarak kabul edince “Öyleyse, beni 

‘neyi gördüysem, sonrasında Allah’ı gördüm.’ ‘neyi gördüysem beraberinde Allah’ı 

gördüm’, ‘neyi gördüysem öncesinde Allah’ı gördüm’ sözlerime götüren gafletten 

dolayı tövbe ediyorum.” ifadelerinden dahi pişmanlık duymakta ve Allah’a atfettiği o 

nadide vahdeti şu sözleriyle anlatmaktadır: “Şimdi ise biz, şöyle diyoruz. O, O, O 

(Huve). Sonra, “O” diyoruz ve susuyoruz. Sonra, işaret ediyoruz. Sonra, bırakıyoruz. 

                                                
677 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 11-12. 
678 Büddü’l-Ârif, s.95. 
679 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.226. 
680 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, s.189. 
681 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.239. 
682 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.328. 
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Sonra, lâ, sonra illel Hak el-Mâhz (sırf haktan başka bir şey yoktur.) sonra lâilahe 

illallah, sonra da buradaki beraberlikten dolayı bile tövbe ediyoruz.”683 

İşte İbn Seb'in’deki vahdetin ulaştığı zirve bu derece tekliği, yalnızlığı ve aynı 

zamanda çokluktaki birliği göstermektedir.  Onun ulaştığı bu dorukta Allah’tan başka 

failin olmadığını ifade eden “La ilahe illallah” cümlesindeki harfsel ve 

olumsuzlamadan kaynaklanan kelime birlikteliği bile kabul edilmemektedir. Zaten o, 

Kelime-i Tevhid’i vahdetin ilk basamakları olarak görmüştü. Allah’tan başka failin 

olmaması, her şeyi Allah’ın yaratması, her şeyin onunla varlık kazanması, O’nun 

zorunlu asıl olması, her şeyin hakikatinin, mahiyetinin ve varlığının hakikati olması, 

barındıran hakikat olması, her varlıkta bulunan hakiki varlık olması, örtüsüz ve 

kapalılık olmaksızın varlığıyla her varlıkla beraber bulunması, Kelime-i Tevhid’in 

zahir ve ilk anlamlarıdır.684 İbn Seb'in’in duruşu bu anlamlarla sınırlı değil bunların 

çok çok ötesindedir.  

İbn Seb'in vahdet’in çokluk yönünü ise şöyle izah eder: 

Vacibu’l-Vücud tümeldir ve hüviyettir. Mümkinu’l-Vücud ise tikeldir (Cüz’) 

ve mahiyettir. Rububiyyet tümel olan hüvviyyettir, yani Vacibu’l-Vücud’tur. 

Ubudiyet ise tikel ve mahiyettir, yani Mümkinu’l-Vücud’tur. Hüviyete nisbet edilen 

her hakikat, tümel; mahiyete nisbet edilen her hakikat ise tikeldir.685  

Bu noktaya kadar İbn Seb'in filozoflarla aynı yoldadır. Bu noktadan sonra 

gelen sözleri onun vahdetinin çokluk yönünü izah eder: Tümelin varlığı cüzde, cüzün 

varlığı tümeldedir. Dolayısıyla tümel cüz’le birleşir (ittihâd). İkisi asılda ortaktır, ki o 

da varlıktır. İkisi furûda ayrılır, ki o da, çokluk ve temyizdir.686 İbn Seb'in tümelin 

tikelle asılda birleşmesini vahdet-i vücut’un veya onun savunduğu vahdet-i 

mutlaka’nın temeline koyar. Füruda ayrılmalarını ise çokluğun veya kesretin 

temeline koyar. Ancak bu iki durumu kavramak herkes için mümkün değildir. Zira o, 

avama ve câhile, arazın galip geldiğini bunun da kesret ve çokluk olduğunu; havâs ve 

ulemaya ise aslın galip geldiğini bunun da vahdet-i vücûd olduğunu söyler. Kim 

asılla birlikte olursa, yer değiştirmez, değişmez, ilmi ve hakikati üzerine sabit olur. 

Kim de furûyla birlikte olursa, değişir, dönüşür, unutur, câhil olur.687  

                                                
683 Age, s.328. 
684 Şerhu Ahd, s.81,82. 
685 İbn Seb'in, Risale (1), s.193-194.   
686 Aynı yer.   
687 Aynı yer. 
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İbn Seb'in’deki vahdeti şu sözlerle özetlemek mümkündür: Sen, maddelerden 

mufarıksın ve mufarık zâtların mübdiisin. Yönler seni kuşatmaz. Kıyas, senin vasfına 

ulaşamaz. Burhan için ilke ve illet gereklidir ama senin illetin ve ilken yoktur. Ey 

Büdd! Ey Hakk! Öncelik, sonralık, yakınlık, uzaklık, yön ve yönelme, işaret, mesafe, 

(zihni, hissi) benim içindir ve bana aittir. Sen bunlardan münezzehsin. Benimle senin 

aranda mesafe yoktur. Çünkü sen, hüviyetimin hüviyeti, âniyetimin âniyetisin. Hatta 

senin âniyetin vardır, benimki yoktur. Hüviyetin vardır, benimki yoktur. Hatta sen 

varsın, ki benim bu sözlerim bile suçtur.688  

İbn Seb'in’in vahdet anlayışıyla ilgili bazı konuları ele almadan önce, onun 

Hallac gibi bazı vahdetçilerin söyledikleri sözlere benzer ifadeler kullandığına dikkat 

çekmek istiyoruz. İbn Seb'in’in, kendisini bir risalesinin sonunda “el-ahiru’l-evvel” 

olarak isimlendirmesi,689 başka bir yerde de “Ben, O’yum, O, bendir” ifadesini 

kullanması buna örnek verilebilir. Hatta o burada “Ene’l-Hakk” ifadesi ve benzer 

ifadelerin tanrılaşma anlamında olmayıp nasıl anlaşılması gerektiğine dair izahlar da 

yapar. Bu nedenle “O, evveldir ben evvelim, O ahirdir ben ahirim, O zahirdir ben 

zahirim, O bâtındır ben bâtınım. O bâtınların bâtınıdır” demekten çekinmemiştir.690 

Ancak İbn Seb'in’in vahdeti mutlaka fikrine baktığımızda, burada bir tanrılaşmanın 

olduğunu söylemek bizce mümkün değildir. Bu ifade Tanrı’nın mutlak varlık olması 

ve mutlak vahdete sahip olmasının bir sonucu olmanın ötesinde aynı zamanda bir 

gereğidir.  

İbn Seb'in Allah’ın vahdetini varlıkların var oluşu için zorunlu bir durum 

olarak görür. Zira Allah, her varlıktaki Varlık’tır. Her şeyle beraberdir. Ne zaman bu 

şeyden çıkarsa, başkasına hükmeder. Onun bu hükmünde bir icâd (var etme) vardır. 

Ancak içinde olduğu şeyde teşbihle (benzeme biçimiyle) vardır. Çünkü O, suda su, 

ateşte ateş, tatlıda tatlı, acıda acıdır. Ne zaman ki, hükmü bir şeyden diğerine 

geçerse, kendisine ait bir icâd, içinde olduğu şeyde bir teşbih (bu şeye benzeme) 

vardır. Örneğin, O, lambayla olunca nur sûretindedir ve ondan kendisine benzeyen 

bir çok lamba yakılır. İcâd, her şeyle birlikte ve bu şeylerin sûretiyle olanındır. 

                                                
688 İbn Seb'in, Risale (2), s.261-262. 
689 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.246. 
690 Age, s.245. 
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Normal şartlarda Allah’ın bu lambalarla birlikteliği olmamış olsa biterler. O, her 

şeyin varlığıdır. Birlikte olduğu her varlığı bilir.691 

Allah’ın tüm varlıklarda bulunması ve onlarla birlikteliği, Allah’ın sıfatları 

bölümünde de değindiğimiz üzere, zamansal, mekânsal, mertebesel ve cinsî bir 

birliktelik olmayıp özel, farklı ve değişik bir yakınlıktır.692 

İbn Seb'in Allah’ın her şeyi kuşatmasını çok önemli bir kavramla netleştirir. 

Buna o “İhata” der. İhata’da tüm varlıklar Allah’ta toplanır. Bu durum zıtları 

birleyerek olur. Zira İbn Seb'in’e göre, ihatada çift, tekle karışmıştır. Cumartesi, 

Pazar olmuş, muvahhid Ahad’ın aynısı olmuştur. Zamanda akıp giden, hazır olmuş, 

ayanda ilk olan, ahir olmuş, batın zahir olmuş, mü’min kâfir olmuştur. Kötü, veli 

olmuş, fakir zengin olmuştur. Bunlar hikemi birlerdir, vehmi hâdisler değildir.693 

Tüm zıtlar, başka bir ifadeyle varlıklar, Bir’de toplanınca, İbn Seb'in’de vahdet ancak 

şu cümlelere sığabilmiştir: “Ben inniyetlerin inniyeti, hüviyetlerin hüviyeti ve 

mahiyetlerin mahiyetiyim. Bütün bu azalan ve çoğalanlar, “bir” manadır. Bu da 

“ben”dir (ene.)”694  

İbn Seb'in Allah’ın kuşatması anlamına gelen ihatayı, mıknatısa, (diğer) 

varlıkları da demire benzetmektedir. Bu ikisini barındıran ilişki varlığın hüviyetidir. 

Bunları birbirinden ayıran ise varlıkların vehimliğidir.695 İbn Seb'in’in bu son sözleri, 

aynı zamanda varlıkların birliğinin ve çokluğunun nasıl izah edilebileceğinin başka 

bir ifadesidir. 

İbn Seb'in’deki vahdet anlayışı, tasavvufun “Allah’ın Allah’la bilinmesi” 

ilkesini izah etmede önemli bir rol oynar. Bu konuda onun öğrencisinden gelen şu 

açıklamalara bakmamız gerekir. Bu konuda İbn Seb'in’in tevbe ile ilgili ifadelerini 

yorumlayan öğrencisi “Allah’ı Allah’la bilme” ilkesine şu şekilde bir açılım getirir: 

Kul, mahiyetiyle, varlığıyla ve cümlesiyle Allah’a tövbedeki rücuyla dönerse, tövbe 

ve tövbe eden, Allah’la ve Allah’tan olan ve Allah dolayısıyla var olan bir hakikat 

olur. O zaman, rücû, kabulün kendisi olmuş olur ve rücu ve kabul de, rahmet ve 

rızanın kendisi olur. Hatta Allah’a daha yakın olur ve sanki orada hiçbir engel 

yokmuş gibi olur. O zaman, örtü kalkmış olur ki, vâhid olandan hiçbirşey gizli 

                                                
691 İbn Seb'in, Risale (1), s.192. 
692 Şerhu Ahd, s.92-93. 
693 İbn Seb'in, Kitabu’l-İhata, s.143. 
694 Age, s.147. 
695 Age, s.145. 
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kalmaz. Kuldaki tevbenin yaratıcısı Allah’tır, dolayısıyla kul Allah’a Allah’la 

dönmüş olur. Arada, Allah’ın sıfatlarından başka bir vasıta olmamış olur. Onun sıfatı 

da zatına zaid değildir. Dolayısıyla, Hakk, tövbenin varlığında bizatihi tövbe edendir. 

Onunla bizatihi birlikte olan ondan ayrılmaz. Tövbe eden Allah’tan ayrı değildir. 

Allah, en büyük istenendir. O, kendisi için istenen iyidir. Matlubunu kazanmış sadık 

tövbekâr, bu şekilde sırf iyiye ulaşmıştır. Böylece Allah’ın nimetini, rahmetini, 

rızasını kazanan mutlu ve kâmil bir kişi olmuştur.696  

“Ahd Risalesi”nin şarihi, vahdet-i mutlaka bağlamında, Allah’ın “Allah, 

muhsinlerle beraberdir.”,697 “Sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmiş olur.”698 ve 

“Allah, emrine galibtir.”699 ayetlerini yorumlamış ve bu ayetlerin ancak vahdetle 

açıklık kazanacağını ifade etmiştir. Burada şarihin bunlara getirdiği izahlar, tevbe ile 

ilgili izahlarla aynı mantıksal süreci takip eder.700  

“Ahd” şarihi, mutasavvıfların çokça kullandığı “….Eğer onu seversem işiten 

kulağı, gören gözü…. olurum” hadisinin de ancak vahdeti mutlaka bağlamında doğru 

bir şekilde anlaşılabileceğini söyler. Bu durumu o şu ifadeleriyle anlatmaya çalışır: 

Şari’ (Peygamber), Hakk’ın lisânı ve görmesidir. Çünkü o, Allah’la konuşur, kısacası 

zatı, Allah’ındır. Şeriat için belirlenmiş zat, zorunlu olarak Allah’a döner. Bundan 

dolayı, (şeriate) tabi olan ancak, şeriatle düşünür, dinler, görür ve tasarrufta bulunur. 

Şeriat onun kulağı, gözü eli ve ayaklarıdır. Hakk şariin zatıdır. Dolayısıyla Hakk tabi 

olanın gözü, kulağı, eli ve ayaklarıdır. İşte Peygamber’in, “Eğer onu seversem işiten 

kulağı….” hadisinin anlamı budur.701  

Yine farklı bir açıklamayla şarih şunları söyler: Kul ve diğer bütün varlıkların 

hepsi, mümkün varlıktır. Bu konuda hepsi eşittir. Mümkün varlığın işitmesi, görmesi, 

aklı, mümkün olmasından dolayı sözkonusu değildir. Varlığı ancak Vacib’in 

verdiğidir. Vacib’in verdiği ondan ayrılmaz. Öyleyse, Vacib, mümkün kulun 

                                                
696 Şerhu Ahd, s.85. 
697 Ankebût Suresi, 29/69.; Benzer ayet için bkz. Nahl Suresi, 16/128 
698 Fetih Suresi, 48/10. 
699 Yusuf Suresi, 12/21. 
700 Şerhu Ahd, s.92-93. Yine muhsin ve rahim olan kulun zatı, ihsan ve rahmet olur. İhsan ve rahmet, 
Allah’ın sıfatıdır, sıfat mevsûftan ayrılmaz, mevsûf Allah’tır, Muhsin ve rahim kul Hakk’tan ayrılmaz, 
Hak’tan ayrılmayan onunla beraberdir, Hak’la beraber olan rahmete kavuşmuş, kâmil ve mutlu kişidir. 
Allah’ın sıfatları kulda zahir olunca, Allah onu seçer, şereflendirir, olgunlaştırır ve onu halife kılar. Bu 
ifadeler Allah’ın “Allah, muhsinlerle beraberdir.” sözünün anlamını ifade eder. (Ankebût, 29/69; 
Nahl, 16/28). Yine, Allah’ın “Sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmiş olur.” (Fetih, 48/10) ve 
“Allah, emrine galibtir.”(Yusuf, 12/21) ayetleri bu şekilde açıklık kazanır. Şerhu Ahd, s.92-93. 
701 Age, s.101. 
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işitmesi, görmesi, eli, ayakları ve özetle varlığı olmuş olur. Bütün âlem, imkanıyla bu 

konuda birdir. Bu nedenle “Allah, veli kulun veliliği hak ettiği vakitte onun işitmesi 

ve görmesidir” denemediği gibi “velinin varlığında mahiyet ve hakikat bağlamında 

vardır ve diğer mümkün varlıklarda mecaz olarak vardır” da denemez. Yoksa, 

Allah’ın mümkünlerle beraber olan varlığı bazılarında hakiki, bazılarında da mecazi 

olmuş olur. Allah, varlığında farklılaşma ve çeşitlenme olmaktan münezzehtir. 

Bilakis, O, veli ve veli olmayanın mahiyeti için mukavvimdir. Bütün varlıklara tek 

bir biçimde Hakk sahibi olması bağlamında O, her mahiyetin mahiyetidir. O zaman 

O, bütün işitmelerin işitmesi, bütün görmelerin görmesidir. O, bunda süreklidir. 

Çünkü O’nun varlığı mümkünlerde bir zamanda onları güçlendirici, bir zamanda 

onlardan ayrılan değildir. Mümkünler, O’nun zatıyla müstakil ve sürekli ona 

muhtaçtır. Allah, onların varlığı için sürekli bir biçimde mukavvim ve 

mütemmimdir.702  

O zaman şu soru sorulabilir. “Veli olanla olmayan arasındaki fark nedir?” 

Şarih buna şu şekilde cevap verir: Veli, Allah’a yakın, diğeri ise O’na uzak olandır. 

Burada ikinci bir soru daha sorulur: “Peki Allah her şeyle birlikte ise bu yakınlık ve 

uzaklık nasıl olmaktadır, bu, vahdete ters bir durum değil midir?” Şarih velinin 

ittisali bildiğini, Hakk’ın kendisine sahip olduğunu gördüğünü ancak veli olmayanın 

ise bunu bilmediğini söyleyerek cevap verir. Fakat burada ontolojik bir uzaklaşmanın 

söz konusu olmadığını sadece epistemolojik yönünden bir uzaklaşmanın olduğunu da 

vurgulamadan geçmemiştir. Velinin hem ilim, hem de varlık yönünden Allah’a yakın 

olduğunu, bütün yönleriyle işitmesini, görmesini, mahiyetini hep Allah’a bağladığını 

ve bunun farkında olduğunu ekler. Bundan dolayı veli, kâmil ve mutlu iken diğeri 

bunun tersidir ve bundan dolayı hatalı ve şakidir. Yoksa Hakk’ın her ikisine olan 

yakınlığı tek bir biçimdedir.703  

Bütün bu anlatılanlara baktığımızda İbn Seb'in’deki vahdeti mutlaka fikrinin 

kendi felsefesi içerisinde tutarlılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan o, birçok 

tasavvufi konunun çözümlenmesinde bu anlayışını mihenk taşı olarak kullanmıştır. 

 

 

 
                                                
702 Age, s.101-102.   
703 Aynı yer. 
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Değerlendirme 

İbn Seb'in’in vahdeti mutlaka fikrine baktığımızda aklımıza ilk olarak İbn 

Arabî ve vahdeti vücut anlayışı gelir. İbn Arabî ve İbn Seb'in karşılaştırmasını ele 

alacağız. Buna geçmeden önce Batı felsefesindeki panteizm konusuna kısaca 

değinmek istiyoruz. 

Batı felsefesinin önemli isimlerinden Spinoza (1632-1677) ve onun panteizm 

anlayışı dikkate değer bir husustur. Aslında batıda panteizm Spinoza’dan önce, Jhon 

Scottus Eriugena (810-877), Giardano Bruno (1548-1600) ve Jakop Boehme (1575-

1624) gibi filozoflarda görülmüştür. Ancak hiçbiri Spinoza kadar panteizmi mantıki 

sonucuna götürmede başarılı olamadığı için704 akla ilk gelen Spinoza olmaktadır. 

Ayrıca bu yaklaşım, çeşitli şekillerde Fichte (1762-1814), W.J. Schelling (1775-

1854) ve Hegel’de (1770-1831) devam etmiştir.705 

Panteizm tanrı âlem ikiliğini kaldıran, tanrının her şey olduğunu, dolayısıyla 

ne tabiatın ne de insanın müstakil varlıklar gibi görülebileceğini, onların sadece ilahi 

varlığın farklı tarzlardaki açılımlarından ibaret olduğunu ileri süren dini ve felsefi bir 

doktrindir.706 Ancak panteizm farklı şekil ve yaklaşımlarla olumlu ve olumsuz 

içeriklere sahip olmuştur. Bunda şu eleştirilerin etkisi vardır:  

1. Panteizm aşkın tanrı anlayışını reddederek ateizme yardımcı olmuştur.  

2. Panteizm “Tanrı her şeydedir.” demek suretiyle varlık dereceleri arasındaki 

ayırımı ortadan kaldırmıştır.  

3. Panteizm sonlu olanla sonsuz arasındaki bağlantıyı sağlam bir temele 

oturtamamış, belli bir birliğe ulaşmada başarılı olamamıştır.  

4. Panteizm kötülük problemini daha karmaşık hale getirmiştir. Bu akım ya 

kötülüğü kökten yadsımış ya da kötü ile iyinin farkını en aza indirgemiştir. Bu 

nedenle günah, ahlaki sorumluluk ve kötülükle mücadeleyi gereği kadar 

açıklayamamıştır.707 

Burada İbn Seb'in ile panteizmin önemli temsilcisi Spinoza’yı 

karşılaştırmamız tezimizin sınırlarını zorlayacaktır. Ayrıca bu karşılaştırmanın başlı 

başına ele alınması ve ayrıntılarıyla incelenmesi gerekmektedir.708 Bu nedenle 

                                                
704 Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, İİFV yay., İzmir, 1999, s.187. 
705 Age, s.189. 
706 Age, s.186.; Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma yay., İst., 2002, s. 812. 
707 Cevizci, Felsefe Sözlüğü, s.812. 
708 Bu karşılaştırma için bkz. Y. Şeref, Age, s. 209-211. 
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panteizm konusunu burada noktalayıp İbn Seb'in’i çağdaşı olan İbn Arabî’yle 

karşılaştırmamız daha uygun olacaktır. Zira İbn Arabî, İbn Seb'in’in eleştirilerine 

maruz kalmamıştır. İbn Seb'in’in ona yönelik ilgisi, eserlerinde onun şiirlerine 

atıflarda bulunmasından belli olmaktadır.709 

İbn Arabi (1164-1240) İbn Seb'in’den önce ve onun doğum yeri olan 

Mürsiye’de doğmuş, İşbiliye, Sevilla, Tunus, Fas, Mısır, Kudüs, Mekke, Bağdat, 

Halep, Anadolu ve Şam gibi bir çok yeri gezmiştir.710 

İbn Arabî’nin eklektik bir yol takip etmesi, kapalı, şairane ve hayal mahsulü 

bir dil kullanması, İslâm filozoflarının kullandığı kavramlarla (Bir, Külli Cevher, İlk 

Akıl, Feyz, Hakikat) felsefesini açıklaması, Allah’ı mutlak fail olarak görmesi, Zat 

sıfat birlikteliğini savunması711 ve en önemlisi de vahdet fikri açısından İbn Seb'in’le 

benzeşen yönleri vardır.  

Elbette İbn Seb'in ve İbn Arabî’nin vahdet anlayışlarını ayrıntılarıyla ele 

almak güç bir meseledir. Ancak biz genel hatlarıyla konuyu ele almaya çalışacağız. 

Her şeyden önce İbn Seb'in’in vahdeti mutlaka anlayışı, İbn Arabî’nin vahdeti vücut 

anlayışı kadar derin ve karmaşık değildir. İbn Arabî’nin bu konuda daha derin ve 

kendisine özgü bir felsefesi olduğunu söyleyebiliriz. Her iki mutasavvıfın vahdet 

anlayışlarının isimleri farklı olunca içerikleri de farklılık gösterir. Ayrıca İbn 

Seb'in’in, vahdet anlayışını ortaya koyarken İbn Arabî’nin felsefi tasavvufunun 

kavramlarından çok fazla yararlandığını da söyleyemeyiz. 

Vahdeti mutlaka ile vahdeti vücud anlayışlarının her ikisi de ilahi birliği ifade 

etmesine rağmen, her ikisinin farklı başlangıç noktaları kabul edip, sonuçlarını da 

başka açılardan ifade etmeleri onların farklılığını ortaya koymaktadır.712 

İbn Arabî ve ekolü için İbn Seb'in’in “Leyse ille’l Eys” (Sadece Varlık vardır) 

ifadesi, İbn Arabî’nin “Var olan varlıklar, Varlık’ın hoş kokusunu asla 

koklamamıştır”713 ifadesi kadar doğrudur. Dolayısıyla ikisinde de var olan varlıklar, 

                                                
709 İbn Seb'in, Risale (5), s. 301, 303. 
710 A. E. Afifi, Muhyiddin İbnu’l-Arabi’nin Tasavvuf Felsefesi, Çev. Mehmet Dağ, AÜİF, yay., 
Ankara, 1975, s. 15-16. 
711 Age, s. 17-19, 40-47. 
712 N. Scott Jhonson, Ocean and Pearls: İbn Seb'in, Shushtari and the Doctrine of Absolute Unity, 
Sûfi: a Journal of Sûfism, London, 1995, sy.25., s. 26. 
713 İbn Arabi, Fusûsu’l-Hikem, çev. Nuri Gencosman, Meb. Yay., İst. 1992, s. 69. 
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sadece alma yeteneğine sahip (bilkuvve) olup yalnız Varlık’ın sayesinde, sırf o var 

olduğu için gerçeklik kazanır.714  

İbn Arabî ile İbn Seb'in mutlak varlığın nasıl tecrübe edildiği konusunda 

ayrılırlar. İbn Arabî’ye göre Allah’ın özü ve varlığı bakımından bakılırsa hiçbir şey 

gerçek olarak kalmaz. O, özünde araştırılamaz ve istenemez. Araştıran ve isteyen 

sadece O’nun tanıklarının, görüntülerinin bilgisini araştırır ve ister. Ve bütün bunlar 

neticede Allah’tandır fakat O’nun kendisi değildir. Allah gizli bir hazinedir. Ancak 

açıktır da. Dolayısıyla Varlık (Allah) açık olmakla ister istemez çoktur. İbn Arabî 

ekolüne göre ilahi isimler sûfi tefekkürün objeleridir. Dolayısıyla bunlar, Varlık’ın 

ve bilginin arabirimleridir. İbn Arabî, ilahi isimlerden yoksun olan Tanrı’nın 

bilgisine güvenilemeyeceği, çünkü bunun bir bilgi olmadığı görüşündedir. Allah 

kendisini, kendisine ait isimler aracılığıyla gösterdiği biçimde bilinir. Ve âlem, bu 

yansımaların (mazhar) yeridir, inkâr edilemez. Fakat ne olduğu konusunda net bir 

şey de söylenemez. Sûfinin ulaştığı en üst mertebe, tüm yaratılmışların yok olduğu 

yer değildir. Fakat bu duraklardan birinde yaratılmışlarla Allah’ın tecellileri elde 

edilmekte ve bu noktada şeyler sanki gerçekmiş gibi olmaktadır. Âlemin dereceleri 

arasındaki yolculukta İbn Arabî, bu dünyanın realitesinin inkârını ifade eden 

düşüncenin hatalı olduğunu söyler. Dolayısıyla İbn Arabî’de evren Varlık’ın 

tecellileri hariç hiçbirşeydir.715 

Bu açıdan bakılınca İbn Arabî’de var olanların bir gerçekliği söz konusudur. 

Fakat bu gerçekliğin mahiyeti farklıdır. Ona göre, varolanların durumu kendileri 

bakımından madum, Hakk’ın Varlığı açısından ise mevcuttur. Âlem anlar ile değişir. 

Allah âleme sürekli tecelli eder. İlk tecellinin aslına dönmekle, âlem madum, ikinci 

tecellinin meydana gelişi ile tekrar mevcut olur. Fakat ikinci tecellinin hızla meydana 

gelişinden dolayı her iki tecelli arasındaki ayırım görülemez. Bu hakikati 

bilmeyenler, âlemi devamlı varmış gibi sanırlar. Hâlbuki âlemin tümü devamlı 

değişkendir.716 

                                                
714 N. Scott Jhonson, Agm, s. 27. 
715 Agm, s. 27.; İbn Arabi’nin Vahdet-i Vücud anlayışı için bkz. İbn Arabi, Fusûsu’l-Hikem, s. 48-49, 
97.; Mehmet Bayraktar, İbn Arabi’de Oluş ve Varoluşsal Çeşitlenme, AÜİF Dergisi, Ankara, 1981, 
sy. XXV., s. 349-358. 
716 İbn Arabi, Fusûsu’l-Hikem, s. 22-23, 76.; Ferit Kam, Vahdet-i Vücûd, sad., Ethem Cebecioğlu, DİB 
yay., Ankara, 1994, s. 129-130. 
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Bu biçimdeki vahdet anlayışı ile İbn Seb'in’in vahdetinin farklılığı açıktır. İbn 

Seb'in’deki vahdet, görünen ile görünmeyen varlık arasına farklılık koymaz. O, Sırf 

Varlık’ın mistik birleşmeyle bilinebileceğini iddia eder. Var olan varlıklar tecelli 

terimi -Varlık’ın isimleri (esma)- içinde kabul edilmez, sadece vehim olarak görülür. 

O, esma üzerinde durmaz ve sadece Allah’ı görür. Böylece onda çokluk ve teklik 

arasında bir gerilim yoktur. “Sadece Varlık vardır.” (Leyse illel Eys). İbn Seb'in’in 

birlik görüşü daha çok vecdi ifadelerle açıklanmıştır.717   

Dolayısıyla İbn Arabî’de Allah, var olan her şeyin varlığıdır. İbn Seb'in’e 

göre ise Allah var olan her şeydir.718 İbn Arabî’de Allah’ın dışındaki varlıkların 

varlığından söz edilirken, İbn Seb'in’in vahdet anlayışının en uç noktalarda 

bulunduğu ve sadece Allah’ın (Allah’u fakad) var olduğu görülmektedir. 

Anlatılanlara bakıldığında İbn Seb'in’in vahdeti mutlaka anlayışının 

panteizmle yakınlığı düşünülmemelidir. Hatta vahdeti vücudun panteizme yakınlığı 

vahdeti mutlakadan daha fazla olabilir. Çünkü İbn Seb'in’in bu düşüncesinde 

varolanlara bir varlık veya gerçeklik katma kaygısı yoktur. Dolayısıyla Allah’ın her 

şeyi ihtiva ettiği, her şeyde olduğu, varlıkların onun tecellisi olarak görülmesi diye 

bir durum söz konusu olamaz. Burada İbn Seb'in’in ileri sürdüğü, Allah’ın “el-

Camiatu’l-Mânia” yani her şeyi kuşatması ve her şeyde olması sıfatı ile ilgili bir 

durum tartışılabilir. Ancak bilinmelidir ki, İbn Seb'in bunu maddi anlamda ele 

almamıştır. Bir de var olanların vehim olduğu düşünülünce Allah’ın vehimlerde 

bulunması veya onlara tecelli etmesi izah edilemez bir nokta olarak kalacaktır. O 

zaman Allah’ın her şeyde olması ve her şeyin onda toplanması fikri İbn Seb'in’de 

vahdetin izahı için sarfedilen bir ifadedir. 

İbn Seb'in’in vahdet anlayışı tarih içerisinde çeşitli kişilerce eleştirilmiştir. 

Bunlardan biri İbn Haldun’dur. İbn Haldun (1332-1406), vahdetin bu iki biçimini 

izah etmiş ve özellikle vahdeti mutlaka anlayışındaki varolanların vehim olarak 

görülmesi fikrini eleştirmiştir. Ona göre varolanları inkâr etmek, onların 

gerçekliğinden şüphe etmek yanlış bir yaklaşımdır. Öte yandan Allah’ın varlıklara 

hululü de kabul edilemez bir durumdur.719   

                                                
717 N. S. Jhonson, Agm, s. 27. 
718 Agm, s. 27. 
719 İbn Haldun, Mukaddime, c. II., s.672-677. 
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İbn Seb'in’i en çok eleştirenlerden biri de İbn Teymiyye’dir. İbn Teymiyye 

(ö.1327), İbn Seb'in’in vahdeti mutlaka ile ilgili cümlelerini alıntılayarak bunların 

üzerinde yorumlar yapmış ve onu eleştirmiştir. Ancak eleştirilerinin büyük 

çoğunluğu İbn Seb'in’in cümlelerinin zahiri anlamlarıyla ele alınması şeklinde 

olmuştur.  

İbn Teymiyye, İbn Seb'in’in “Rabb maliktir, kul yok olucudur, siz de 

böylesiniz, sadece Allah vardır, kesret vehimdir”720 ve “Gördüğün görmediğinin, 

görmediğin gördüğünün aynıdır. Sadece Allah vardır, kesret vehimdir.” sözlerini ele 

alır. İbn Teymiyye’ye göre bu ifadeler, mahlûkun halikin aynısı olduğunu gösterir. 

İbn Seb'in’in sözündeki “siz de böylesiniz” ifadesi kulu yok olan veya varlığı 

olmayan olarak göstermektedir. Dolayısıyla geriye sadece Allah’ın varlığı kalmış 

olur. “Kesret vehimdir” sözü ise yine tek varlığı Allah olarak ifade etmektedir. İbn 

Teymiyye, İbn Seb'in’in Müslümanların “La ilahe illallah” sözlerinin yerine “leyse 

illallah” ifadesini koyduğunu ve dolayısıyla Kutbuddin el-Kastalani’nin onları 

“Leysiyye” olarak isimlendirdiğini ve bunlardan uzak durulması gerektiğini söyler. 

İbn Teymiyye, İbn Seb'in’in bu ifadelerinden şu sonuca ulaşır. Yaratılan, Yaradan’la 

aynı olur, yaratılanlar da kesret olmaları açısından vehim olunca, sonuçta Yaradan’ın 

da vehim olması gerekir. Yok eğer Yaradan vehimden başka bir şey olursa bir tarafta 

vehim kabul edilen şeyler, bir tarafta da Yaradan kalmış olur ki,  o zaman da varlık 

çoğalmış olur.721  

İbn Teymiyye’nin “Cevabu Ehli’l-İman” adlı bir risalesinde şunları söylediği 

aktarılmaktadır: Bazı sûfi felsefeciler, Varlık’ın mutlak olduğunu, subuti ve selbi 

sıfatlardan da mutlak olarak uzak olması gerektiğini söylerler. Bunlar Bâtınilerin 

Karamita grubundan olanlardır. Bunlar, Allah’ı subuti veya ademî durumlardan 

soyutlamışlardır. Bunlar Allah’ın var ya da yok olduğunu söylemezler. O’nu âlim 

veya âlim olmayan, kadir veya kadir olmayan şeklinde tanımlamazlar. İbn Teymiyye, 

bu sözlerinin sonunda bu fikirleri İbn Seb'in ve Sadruddin el-Konevi (1210-1274) 

gibi bazı kişilerin dile getirdiğini ve bunların Bâtıniliğin Karamita grubundan 

olduğunu söyler.722 Buradan hareketle İbn Teymiyye’nin, İbn Seb'in ile ilgili şu 

sonuca ulaştığı aktarılır: Dolayısıyla Varlık’ı mutlak olarak kabul eden İbn Seb'in 

                                                
720 İbn Seb'in, Kitabu’l-İhata, “Resailu İbn Seb'in” içinde, s.143. 
721 İbn Teymiyye, Mecmuu Fetavâ, Riyad, 1381, c. II, s.306-307. 
722 Taftazani, Age, s. 240. 
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gibi kişiler, O’nun dışarıdaki varlığını izah edemezler. Onların ifade ettiği Mutlak 

Varlık ancak zihinde olabilir. İbn Teymiyye burada mantıktan yararlanarak, mutlak 

anlamda bir varlıktan söz edilince, o, Ali ve Ahmet gibi bir dış varlığa denk düşmez 

demektedir. O, ancak mutlak insan (insanlık) gibi zihinde olup dışarıda bulunamaz. 

Dolayısıyla Hakk’ın varlığını mutlak olarak gören biri, Hakk’ın gerçek bir 

varlığından söz etmemelidir. 723     

İbn Teymiyye’nin İbn Seb'in’e yönelik eleştirileri başka eserlerinde de 

geçmektedir. Ancak burada hepsini ele almamız mümkün değildir. Şu kadarını 

söyleyebiliriz ki, bu eleştiriler genelde vahdet fikri etrafında dönmektedir. Aslında 

onun bu eleştirileri daha çok İbn Arabî eksenlidir. İbn Arabî’nin vahdet anlayışını 

eleştirirken İbn Seb'in gibi mutlak vahdeti savunanları da eleştirmektedir. Yalnız, 

yukarıdaki eleştirilerine dikkat ettiğimizde, bu eleştirilerin kişiyi anlama çabasına 

girmeden, bâtıni veya saklı anlamlarını görmezden gelerek tamamen yüzeysel ve 

zahiri bir açıdan olduğu görülmektedir.724        

      

C. ÂLEM VE TANRI–ÂLEM İLİŞKİSİ 

1. Âlem 

İbn Seb'in’e göre âlem ikiye ayrılır. O, bunlardan birine “İlk Âlem” (Âlemu’l-

Evvel) diğerine ise “Gerçek Âlem” veya “Mukarrebin Âlemi” gibi isimler verir.725  

Ona göre, his, hisseden, hissedilen, hissetme, cisim, kuvvetler, nefisler, 

heyetler, bunlarla kaim olan varlıklar, bunlarla ilgili keyfiyetler, şeyler, bunların 

mahiyetleri, halleri kısaca gördüğümüz ve filozofun hakkında konuştuğu her şey, 

bütün bunlar mukayyed varlık, mümkün varlık, mufarık ve mufarık olmayan 

cevherler olmaları açısından “Âlemu’l-Evvel”dedirler.726  

İbn Seb'in filozofun üzerinde araştırma yaptığı bütün konuların İlk Âlem’le 

ilgili olduğunu, bu âlemin bize görünen duyularla, soyut, müstefad ve heyulani 

akıllarla şahit olduğumuz âlem olarak kendisine işaret edilen küre (felek) ve ilk 

yaratılandan ibaret olduğunu söyler. Bu nedenle, bu âlem üzerine araştırma yapan her 

                                                
723 Age, s. 242-244. 
724 İbn Teymiyye’nin İbn Seb'in’e yönelik eleştirileri konusunda bkz. İbn Teymiyye, Buğyetu’l-
Murtâd, Mektebetu’l-Ulum ve’l-Hikme, tah. Süleyman Düveyş, Bas.Yer.Yok., 1988, s.431-449.; İbn 
Teymiyye’nin İbn Arabi eksenli vahdet eleştirileri için bkz. İbn Teymiyye, Mecmuu Fetavâ, s.304-
361. 
725 Büddü’l-Ârif, s. 240. 
726 Age, s.291 
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kim olursa olsun varlıkların sadece bir kısmı kendisine zahir olur ve hakikati bir 

yönüyle ele almış olur. 727  

İbn Seb'in, İlk Âlem’e “Heyulani Âlem” daha açık bir ifadeyle “Maddi Âlem” 

de der. Mukarreb dışındaki insanların bu âlemle sınırlı olduğunu vurgulayan İbn 

Seb'in, bu âleme dair araştırma yapanların bu âlemle ilgili bazı hakikatlere 

ulaşabileceğini de ifade eder. Ancak hakiki manada gerçeğe ulaşamazlar.728 

Öte yandan filozofların “Ālemu’l-Akıl”, “Ālemu’n-Nefs”, “Ālemu’t-Tabia” 

gibi isimleri kullanmalarına aldanılmaması gerektiğini belirten İbn Seb'in, bütün 

bunların vehimlerden öteye geçmediğini vurgulamıştır.729 Bunlarla birlikte o, 

filozofların “Âlemu’r-Ruhanîye” ve “Zevatu’l-Mucerrede” şeklinde sanki 

maddilikten uzak olan şeyleri belirten bu ifadelerini ve diğer isimlendirmeleri hep İlk 

Âlem’e dahil etmiştir.730  

Kelamcılarla ilgili olarak da onların âlemden, cisimleri ve cismin sıfatlarını, 

cevher ve arazları kast ettiğini, ruhanî cevherleri ve mücerret suretleri kabul 

etmediklerini, bu ruhanî cevherleri hacmi olan ve cismanî arazlara mahal olabilen ve 

kendi kendisiyle var olan nesne manasına aldıklarını belirtir. Kelamcılardan 

bazılarının ise âlemi Allah’ın zatından ve sıfatlarından başka nesneler olarak tarif 

ettiklerini söyleyen İbn Seb'in, neticede bunların da gerçek âlemi kavrayamadıklarını 

ifade etmiştir.731  

Mukarreblere en yakın gördüğü sûfilerin de âlem anlayışını ele alarak, 

onların, Akıl Âlemi, Ruh Âlemi ve Tabiat Âlemi gibi her mütecanis olan ve birbirine 

uygun düşen tüm bütüne âlem dediklerini belirtir.732 Ayrıca İbn Seb'in, sûfilerin 

                                                
727 Age, s.291-292 
728 Age, s.287. Benzer ifadeler: “Her ne kadar siz filozoflar bu konularda bazı doğru bilgilere sahip 
olsanız da tuttuğunuz yol tam anlamıyla hak değildir. Siz hakikati sürekli talep etmede yol gösterici 
olarak kabul edilmemektesiniz.” Büddü’l-Ârif, s. 279. 
729 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.219. 
730 Büddü’l-Ârif, s.240.; Özellikle suduru savunan filozoflar, ayüstü âleme dokuz felek, dokuz nefs ve 
on aklı dahil ederler. Faal akıldan sonra gelen ayaltı âleme de insan, hayvan, bitki ve diğer cansız 
varlıkları dahil etmişlerdir. Ayüstü âleme “Ālemu’l-Akıl”, “Ālemu’n-Nefs”, “Âlemu’r-Ruhanîye” gibi 
isimleri, bu âlemdeki varlıklara da “Zevâtu’l-Mucerrede” veya “Ecrâmu’l-Ulviyye” gibi isimler 
vermişlerdir. Ayaltı âlem için de “Ālemu’t-Tabia”  veya genel olarak “Kevn ve Fesat Âlemi” gibi 
adlar kullanmışlardır. Hatta bu konuları içeren kitaplara da Tabiiyyat adı verilmiştir. Bkz. İbn Sina, 
Necat, s. 97-98, Tabiiyyat bölümü.; Şifa, İlahiyat, s. 402-409.;  Bkz. Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, 
s.39-43.; Deavii Kalbiye, Çev. H. Z. Ülken, “Fârâbî” içinde, Kanaat Kitabevi, Yer ve Yıl yok, s. 119-
121. İbn Rüşd, Kitabu’s-Simai’t-Tabii, Daru’l-Mearif, Haydarabad, 1946, s. 4-11.; Altıntaş, İbn Sina 
Metafiziği, AÜİF yay., Ankara, 1992, s. 86-88.     
731 Sicilya Cevapları, s.17 
732 Age, s.19. 
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âlemleri “Âlemu’l-Akl”, “Âlemu’n-Nefs”, “Âlemu’l-Melek”, “Âlemu’l-Melekût” ve 

“Âlemu’l-Ceberrut” şeklinde de isimlendirdiklerini aktarır.733 

İbn Seb'in İlk Âlem’le ilgili görüşlerini ve diğer ekollerin âlem hakkındaki 

fikirlerini sunduktan sonra kendi görüşlerini yani kendisinin gerçek âlem dediği 

âlemi anlatmaya koyulur. O, kendi anlattığının farklı olduğunu ve gerçek âlemin 

daha yüce ve daha üstün bir âlem olduğunu belirtir. Benzerlikler görülse de bu 

âlemlerin birbirlerinden farklılık arz ettiğini de söyler. İbn Seb'in kendi kastettiği 

ruhanî cevherlerin, diğerlerinin kastettiği mufarık cevherlerden farklı olduğunu, 

bunlar arasında zat bakımından bir nispet görülse de bu durumun bütün yönlerden 

olmadığını belirtir. Söz konusu mufarık cevherlere varid olan şeylerden, kendisinin 

ve diğerlerinin anladığının farklı olduğunu, aralarında zat bakımından bir nispet ve 

mukayese söz konusu olmadığını ısrarla vurgular. İbn Seb'in “Senin söylediklerin 

feyizle, kelimeyle, fasılla, mastarla, imkanla ve istifade ile olurken, benim 

söylediklerim ilimle, imdadla, ikameyle, nizamın şekillenmesiyle, yasaklanmış 

parıltıyla, hasret çeklin takdisle olur.” diyerek bu farklılığı izah etmeye 

çalışmıştır.734  

İbn Seb'in “Gerçek Âlem” dediği âlemi bazen “Teemmül Âlem”i şeklinde de 

isimlendirmiştir. Bu âlemden mukarreb kullara bazı bilgilerin geldiğini de 

belirtmiştir. Mukarreblere göre âlemlerin çok olduğunu ancak buradaki çokluğun 

maddi anlamda bir çokluk olarak anlaşılmaması gerektiğini de söyler.735  

İbn Seb'in’e göre mukarrebin söz ettiği âlemler, onların maksuda yönelik olan 

manevi dereceleri şeklinde de kabul edilebilir. Bu âlemlerin derecelerinin farklı 

olduğunu, bu farklılığın ve âlemlerin bir kısmının diğerine önceliğinin mevcudattaki 

şereflerine göre olduğunu ifade eder. Bunların hepsi homojen (mütecanis) olup, her 

derecesine de âlemler denir. İbn Seb'in bu durumların izahının zor olduğunu bu 

konuların burhanla ortaya konamayacağını da vurgulamadan geçmez.736 

                                                
733 Büddü’l-Ârif, s. 240. Bu isimlendirmeleri İbn Seb'in, “Risaletu’l-Kuşeyriyye”den aktarır. Ancak bu 
eserde âlemler bu şekilde geçmemektedir. Bkz. Abdulkerim Kuşeyrî, Risaletu’l-Kuşeyriyye, Haz. 
Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İst., 1978.; O. Türer, Age, s. 252.;  
734 Büddü’l-Ârif, s.291-292 
735 Age, s.205. 
736 Age,s.206.; Dolayısıyla İbn Seb'in’in sûfilerdeki âlemlere benzer bir âlem anlayışına sahip 
olduğunu söyleyebiliriz. Sûfilerdeki âlemler için bkz. Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, s. 150-151. 
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O, mukarrebin âlemlerinin Allah’ın emirlerinden olduğunu,737 bu âlemlerin 

kesinlikle heyulani âlemler olmadığını, heyulani âlemin mukarrebin söz ettiği 

âlemlerin dışındaki âlem olduğunu belirtir.738  

İbn Seb'in genel olarak âlemi, Âlem-i Evvel ve Gerçek Âlem olarak ikiye 

ayırırken Âlemi Evvel’e hiç mi önem vermemiştir? İbn Seb'in için elbette bu ilk 

âlemin önemi vardır. İlk Âlem yaşadığımız âlemdir. Aristo’nun bu konularda âdeta 

sözü noktaladığını ancak neticede onun ortaya koyduklarının bir hizmetçilik görevi 

olduğunu söyler. Zira İbn Seb'in’e göre o mukarrebin hizmetçisidir. Bu hizmetçilik 

ise öğretmenini taklit eden mürid ve öğrenci anlamındadır.739 Dolayısıyla filozofun 

ilgilendiği İlk Âlem mukarreblerin yüce âlemlere yükselmelerindeki ilk derecedir. 

Bu açıdan İlk Âlem’in eğer bir değeri varsa o da bir basamak olması yönüyledir.740  

İbn Seb'in’in âlemler ile ilgili açıklamalarında onun vahdeti mutlaka 

anlayışını dikkate almadığını görmekteyiz. Çünkü mutlak vahdeti kabul eden birinin 

âlemleri çeşitli gruplara ayırması beraberinde bazı sorunları getirecektir. Allah 

dışındaki varlıkları bir “hiç” konumunda gören ve her şeyi sadece Allah’tan ibaret 

kabul eden İbn Seb'in, ikili bir âlem anlayışına yönelmektedir. Bunlardan birincisi 

maddidir ki, bu vehim olması yönüyle hakikati ifade etmez.  Diğeri ise hakiki olup 

muhtevası çok net olmasa da sûfilerdeki âlemlere benzemektedir. Bu durumun onun 

vahdetiyle ne derece ilişkili olduğunu anlamak bizce güçtür.  

Öte yandan belki İbn Seb'in’in bu konuyu, tıpkı varlığı zorunlu ve mümkün 

olarak ayırmasında yaptığı gibi, vahdeti izah etmek için ele aldığını da söyleyebiliriz. 

İster vahdet savunulsun ister savunulmasın, her durumda eğer varlıkla ilgili bir konu 

izah edilecekse muhakkak böyle bir ayırımın yapılması metodoloji açısından bir 

zorunluluktur. Aksi takdirde konuları anlamamız mümkün olmayacaktır. Olasıdır ki, 

İbn Seb'in bu zorunluluk nedeniyle, her şeyi tek bir varlıktan ibaret görmesine 

rağmen, bunun nasıllığını ortaya koymak için böyle bir yola başvurmak zorunda 

kalmıştır.   

 

 

                                                
737 Bakara Suresi 2/210.; İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.226. 
738 Büddü’l-Ârif, s.240.   
739 Age, s.205. 
740 Age, s.240.   
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2. Âlemin Kıdemi Meselesi 

İbn Seb'in’in âlemin kıdemi konusundaki görüşlerine geçmeden önce yaratma 

ile ilgili bazı kavramlara bakışını kısaca ele almak istiyoruz. İbn Seb'in “halk” ve 

“ibda” kavramlarını ele alır ve bunların iştirak yoluyla kullanılmış lafızlar olduğunu 

aynı zamanda farklı yönlerinin de bulunduğunu belirtir. Ona göre “halk” her ne 

suretle olursa olsun bir nesneyi var etme anlamına geldiği gibi, bir madde ve suretten 

bir nesneyi çıkarmaya da denir. Nitekim Allah, “İnsanı ateşte pişmiş gibi bir kuru 

çamurdan yarattı”741 ayetini de buna delil getirir. Devamında “Böyle bir madde ve 

suretten çıkarmak biçiminde olan halk, önce bilfiil bulunmayan bir heyet ve sureti 

ibdadan ibarettir.” demiştir.742 

“İbda” da iki manayı barındırır. Bunlardan birincisi, bir nesnenin, başka 

hiçbir nesnenin iştiraki olmasızın var olmasıdır. İkincisi ise, bir nesneye kendisinden 

önce bulunan başka bir nesneden mutlak surette bir varlığın düşünülmesidir.743 Bu 

tanımlara bakıldığında onun bunları büyük oranda filozoflardan aldığı 

görülmektedir.744 

İbn Seb'in’in âlemin kıdemi konusunda şu cümlesi onun temel fikrini özetler 

mahiyettedir: “Allah vardı, onunla beraber hiç bir şey yoktu, o şimdi var olduğu şekil 

üzeredir.”745 Onun bu ifadesine bakıldığında âlemin hadis olması kaçınılmazdır.746 

Zira o bu konuda Cabir b.Hayyan’ın Cafer-i Sâdık’tan bir rivayet aktardığını belirtir: 

                                                
741 Rahman Suresi, 55/14 
742 Sicilya Cevapları, s.21. ve Büddü’l-Ârif, s. 175-176. 
743 Sicilya Cevapları, s.21-22. 
744 “İbda” için bkz. Kindi, Risale fi Hudûdi’l-Eşya ve Rusûmihâ, “Felsefi Risaleler” içinde, s. 186.; İbn 
Sina, el-İşârât ve’t-Tenbihât, s.139. Risale Fi’l-Hudûd, s. 101.;  Fârâbî, Deavii Kalbiye, 118.; “Halk” 
için bkz. İbn Sina, Risale Fi’l-Hudûd, s. 101-102.; İbn Rüşd, Faslu’l-Makal, s. 88. İbn Rüşd yoktan 
yaratmayı kabul etse de bunun Kur’an’da “halk” ve “Futur” terimleriyle ifade edildiğini, sebebini ise 
zamansız ve mutlak yokluktan yaratmanın anlaşılması zor bir konu olarak belirler. Ancak yoktan 
varetmeyi “ihtira” kavramıyla belirtir. H. Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik yay., İst., 2003, s. 185-
186, 196.   
745 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s. 240. 
746 Toshihiko İzutsu, “Allah vardı, onunla beraber hiç bir şey yoktu.” ifadesinin vahdetçi âlimler 
arasında meşhur olduğunu ve bu sözün vahdet-i vücud açısından ele alındığında Allah’ın evreni 
yaratmasından önceki bir durumun tasviri için kullanılmadığını, bilakis bu sözün tüm zaman 
sınırlamalarının ötesinde geçerli olan ezeli ve ebedi bir ontolojik hakikate atıfta bulunacak şekilde 
anlaşılması gerektiğini söyler. Çünkü tüm varlık âleminde Allah’tan başka diye nitelendirilmeyi hak 
eden hiçbir şey yoktur. Toshihiko İzutsu, İslâm’da Varlık Düşüncesi, Çev. İbrahim Kalın, İnsan yay., 
İst., 1995, s. 84.  Bu açıdan bakılınca bu sözün burada kullanılması uygun görülmeyebilir. İbn 
Seb'in’in felsefesinde âlemin kıdemi konusuyla ilgili görüşlerini de göz önüne aldığımızda bu 
şekildeki bir kullanımı sakıncalı görmedik. Ayrıca bu söz, bize Gazali’nin alemin kıdemi konusundaki 
tartışmalarda kullandığı cümleyi de hatırlatmaktadır. Bkz. Gazali, Tehâfüt el-Felâsife, s.32. Fakat, 
vahdeti savunan İbn Seb'in için bu söz hem vahdet bağlamında hem de alemin kıdemi konusunda 
kullanılabilir. 
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Bazı filozoflar, Cafer-i Sâdık’a, “Âlemin hudusunu tercih eden bir tercih edici fail 

konusundaki delilin nedir? diye sormuşlardır. O da bunları yaratan ve tedbir eden 

Allah’tır ve her şeyi mükemmel bir şekilde yaratmıştır diye cevap verir. Cafer bu 

düşüncenin kendisinde delil biçiminde değil de, bir zorunluluk biçiminde olduğunu 

da sözlerine eklemiştir. Burada o sûfilerin yöntemiyle bu sonuca ulaştığını 

vurgulamaktadır. Bunlara ek olarak İbn Seb'in Cafer-i Sadık’tan âlemin hudusuyla 

ilgili ifadeler aktarmaya devam eder. O bunları aktarırken kendi görüşlerini 

desteklemek istemiş, yaklaşımını Cafer-i Sadık’la ortaya koymaya çalışmıştır.747  

Öyleyse İbn Seb'in’e göre âlem kadim değildir. Hatta o “Sicilya 

Cevapları”nda bu konuyu Aristo doğrultusunda tartışmış ve onun âlemi kadim 

gördüğüne dair onbir delil sunmuştur.748 Sonrasında âlemin kıdemini kabul 

etmediğini şu sözleriyle ifade eder: “İşte bunlar, âlemin varlığının başı olmadığı 

hakkında Aristo’ya göre, daha doğrusunu istersen, doğru rey ve fikir hilafına olarak 

söylenmiş burhanlardır.”749  

İbn Seb'in âlemin hâdis olduğunu, eleştirdiği ve fikirlerini reddettiği 

filozofların görüşlerinden, kelamcıların yaklaşımlarından ve Aristo’nun kitaplarından 

yararlanarak ortaya koymaya çalışmıştır. 

O, Aristo’nun âlemin kadim olduğuna dair delillerini saydıktan sonra kendi 

görüşünü sunmaya girişir: Şimdi der İbn Seb'in, gücüm kuvvetim yettiği ölçüde hak 

ve hakikatin ne olduğunu sana söyleyeceğim. Bu noktada o, kelamcılara yakın durur 

ve onların görüşleriyle görüşünü ispatlamaya başlar: Kelamcılar, Diyojen ve 

Pisagor’un görüşlerini reddettiler ve âlemin hâdis olduğuna dair ortaya şu öncülleri 

attılar:  

1. Arazlar vardır ve bunların varlıkları aklın ilk bakışıyla (bedihi) belli olan 

bir mucibeyi külliye’dir.  

2. Arazların hâdis olmalarının başı ve başlangıcı vardır. Yani yokken var 

olurlar ve Aristo da arazların cüzilerinde bu durumun olduğunu kabul eder.750 Yalnız 

Aristo külli bir mana ile hâdislerin ispatında Eş’arilerden ayrılır. Demek ki Aristo 

birinci durumda Eş’arilerle beraber iken ikincinin de bir kısmında beraberdir.  

                                                
747 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nuriyye, s.158-159. 
748 Sicilya Cevapları, s.33-40. 
749 Age, s.40.; Gazali de aynı görüştedir. Bkz. Gazali, Munkız, s. 55-56. 
750 “Ârâz”ın anlamları için bkz. Aristo, Metafizik, s.298-301.  
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3. Arazlar cevherlerden ayrılmaz. Aristo bu konuda751 da Eş’arilerle aynı 

fikirdedir.  

4. Hâdisi sebketmeyen (öncelemeyen), hâdistir. Bu da aklın ilk bakışı ile 

(bedihi) belli olan bir mucibeyi külliyedir. Hadisi öncelemeyenin hadis 

olmamasından cedeli bir tarz ile başı bulunmayan hâdisler olduğu ve bundan da 

şimdi gördüğümüz ve ellerimizle dokunduğumuz hâdislerin bulunmadıkları kabul 

edilmelidir.752  

Bu konuda Aristo’nun var olanların yoktan veya bilfiil var olan başka bir 

vardan var olduklarını değil yalnız bilkuvve var olan başka bir nesneden var 

olduklarını söylemesi de yeterli değildir. Her ne kadar “ma ba’de’t-Tabia”sında “bir 

nesnenin hiçten ve bilfiil var olan bir vardan var olmasını” kabul edenleri red ile 

kendisince “mutlaka la huviyetten ve bilkuvve hüviyetten var olacağını ve bilfiil 

hüviyetten var olamayacağını” söylemiş753, Öklid ve Anaksagoras gibi kendisinden 

önce gelen filozofların da bu fikirde olduklarını bildirmiş ise de bu fikirde bulunması 

kendisini itirazdan kurtaramaz.754  

İbn Seb'in bu konuda İbn Bacce’nin Aristo tarafından verdiği cevapların da 

yeterli olmadığını belirtmiştir. Aristo’nun âlemin kıdeminin ilk muharrik illetten 

çıkan ezeli ve sürekli bir harekete bağlaması hakkındaki delillerinde ve bu konuda 

kullandığı öncüllerde755 de bozukluk olduğunu vurgulamıştır. İbn Seb'in Aristo’nun 

bu konuda bize sağlam delillendirme bırakmadığını, yakini bir burhan elde 

                                                
751 Age, s.307. 
752 Sicilya Cevapları, s.41-43. Eş’arilerin bu dördüncü öncülünü Yaltkaya şu şekilde izah eder: Hâdisi 
öncelemeyen (yani hadisten önce bulunmayan) eğer hadis olmazsa, hadisler hiçbir baş ve başlangıca 
gelip dayanmaksızın yukarıya doğru giderler. Bu başlangıcı bulunmayan hadisler bitip tükenmedikçe 
şimdi gördüğümüz hadisler var olmayacaktırlar. Bunların varlıkları ise başsız ve başlangıçsız 
hadislerin olmadığına delil olur. Başka bir şekilde ifade edilecek olursak: Hadisten önce bulunmayan 
nesne, ya hadis ile beraberdir veya hadisten sonra cüzleri arasında temas halindedir yada ikinci şık 
olmak üzere cüzler arasında ayrılma (tebayün) olmak üzere var olarak hadis olmuştur. Eğer hadisten 
önce bulunmayan bu nesne hadis olmamış olsa varlığının başı ve başlangıcı bulunmayan bir hadis 
olması gerekirdi. Hadislerden önce bulunmayan bu hadisin, hadislerle beraber veya hadislerden sonra 
onların cüzleri arasında ya temas yada ayrı olma ile var olduğunu görmekteyiz. Yani gerek kendisine 
ve gerek kendisinden başka hadislere nazaran varlığının bir başı ve başlangıcı olduğunu görmekteyiz. 
Aynı zamanda başı ve başlangıcı bulunmamak hadis olmamak demektir. Dolayısıyla başı ve 
başlangıcı bulunmamakla beraber hadis olmak arasında bir çelişki olduğu söylenebilir. Sicilya 
Cevapları, s.43. Yaltkaya’nın notu.   
753 Aristo, Metafizik, s.333-334. 
754 Sicilya Cevapları, s.43-44. 
755 Aristonun bu görüşleri için bkz. Bolay, Age, s. 99. 
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edemeyince fikir ve mezhebini kabul ettirmek için hatabi sözler kullanmaya mecbur 

olduğunu da ifade etmiştir.756 

İbn Seb'in kelamcıların bu öncüllerini sunduktan sonra Aristo’nun âlem 

anlayışını temele alarak âlemin onun dediği gibi kadim olmadığını dolayısıyla hadis 

olduğunu ispatlamaya girişir: 

 Şimdi, biz muhatabımız olan kişiye, âlem kadim midir, hadis midir? diye 

sorarız. Doğrusu o, bu iki şıktan birini kabul edecektir. Eğer hadis olduğunu kabul 

ederse söylenecek söz yoktur. Kadim olduğunu kabul edecek olursa bu kelimenin 

kendisince ne anlama geldiğini sorarız. Eğer kadimin anlamı,757 üzerinden pek çok 

zaman geçmiş demek ise denecek söz yoktur. Şayet bugünkü âlemin bir başı ve 

başlangıcı olmamak ve ezelden beri âlem bugünkü haliyle bulunmak anlamında ise 

âlemin bugünkü hali hiçbir anda aynen bir hal üzere sabit olmadığından, âlemin ezeli 

olması ve hiçbir değişikliğe uğramaksızın bugünkü haliyle ezelden beri bulunmasının 

nasıl mümkün olacağı sorulur. Biliyoruz ki âlem, tabii ve feleki kısımlardan oluşur. 

Tabii de mürekkep ve basit kısımlarına ayrılır ki mürekkep olanlar hergün oluş ve 

bozuluşa maruzdur. Bir taraftan olur bir taraftan da bozulur. Basit olanlar ise 

dönüşüme (istihale) uğrar. Bunların ikisi de bir suretin bozulup onun yerine başka bir 

suretin gelmesiyle olur. Feleki cisimlere gelince, onlar da daima hareket etmek ve bir 

yerden başka bir yere geçmek üzere olduklarından, onların bir hal üzere bulunmaları 

söz konusu değildir. Dolayısıyla âlemin bir hal üzere kalması olanaksızdır. 

Meşşaîlerden bir grup hareket etmekte olan cisimlerin hepsi, bir mana ve maksattan 

dolayı hareket ederler ki, bu mana ve maksadı elde edince artık o cisimler hareket 

etmez olurlar. Şevk sebebiyle hareket eden külli nefs de gayesine ulaştığı gün 

hareketi bırakacak ve âlemin nizamı bozulacak derler. Bunların bu sözlerinden 

anlaşıldığı üzere âlemin bu suret ve nizam üzere devamı Felekü’l Muhit’in (Birinci 

Gök)758 süratli hareketiyle olmaktadır. Feleği harekete getiren kuvvet ise feleğin 

kendisi değildir. Feleği harekete getiren kuvvet, feleğin kendisi olmadığı için onun 

hareketi mümkün olduğu gibi hareket etmemesi de mümkündür. Onu harekete 

getiren kuvvetin hareketi durdurması bile mümkündür. Bu şekilde kendisinin 

                                                
756 Sicilya Cevapları, s.43-44. 
757 İbn Seb'in bazı yerlerde ezeli ve ebedi kavramları hakkında şu tanımları yapar: Ezeli: Başlangıcı ve 
sonu olmayandır. Ebedi: Başlangıcı olup sonu olmayandır. Büddü’l-Ârif, s.325. 
758 Aristo’da İlk Muharrik’in hareketi verdiği ilk noktadır. Bolay, Age, s. 103. 
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üzerinde bulunan sıfatın (Felekteki hareket sıfatı) kaldırılması mümkün olan bir 

nesne elbette ki kadim olmadığından dolayı, hareket etmekte olan felek de kadim 

olmamış olur ve dolayısıyla sonuç olarak âlem hadis olmuş olur.759  

İbn Seb'in diğer taraftan sudur nazariyesine de dayanarak farklı bir biçimde 

yine âlemin kadim olamayacağını ispatlamaya koyulur:  

Birinci Mebde’in ilk ibda etmiş olduğu nesne olan birinci aklın varlığı 

mümkündür. Onlardan münfail olan nefs de mümkün olduğundan âlem de mümkün 

olmuş olur. Bellidir ki mümkünün manasında kendi kendine yetmemek ve varlığı 

için kendisinden başkasına muhtaç olmak anlamları vardır. Dolayısıyla mümkün 

kendisinden önce bir mevcut bulunmak ve kendisi o mevcuttan sonraya kalmak 

zaruretindedir. Ve yine bellidir ki, kendisinin başkasına ihtiyaç duyduğu ve 

başkasından sonraya kalan nesne kendi başına var olamaz. Kadimin anlamı ise 

varlığının başı olmamak, kendi kendine yetmek ve varlığı için kendisinden başkasına 

ihtiyacı olmamak demektir. Âlem ise hiçbir zamanda ve noktada bu anlamla 

vasıflanmış değildir. Şu halde âleme hadis demek zorunlu olmaktadır.760  

İbn Seb'in âlemin hadis olması hakkında sunduğu bu delillerin malzemesini 

Aristo’nun çeşitli kitaplarından topladığını, aynı zamanda kıdemi hakkındaki delilleri 

de yine onun kitaplarından derlediğini belirtir.761 O, bu iki farklı görüşün delillerini 

nasıl oluyor da Aristo’dan derlemektedir? Bu soruya aslında İbn Seb'in şu şekilde 

cevap vermektedir:  

“İşte bunlar âlemin varlığının başı olmadığı hakkında Aristo’ya göre 

söylenmiş burhanlardır.  Benim diyeceğim şudur: Aristo ömrünün sonlarında gözünü 

daha da açmış ve tahkiklerini daha ileri götürmüştü. “Kitabu’t-Tuffaha”, “Hayru’l-

Mahz”762 ve “İlmu’l-Vahde”deki sözlerinin kuvvetinden benim anladığım budur.”763 

Eğer yanlış anlamıyorsak İbn Seb'in Aristo’nun sonradan görüş değiştirdiğini 

söylemek istemektedir. Bu nedenle âlemin hudusuna da kıdemine de Aristo’dan 

malzemeler bulduğunu belirtmektedir. Fakat burada dikkat çekmek istediğimiz bir 

                                                
759 Sicilya Cevapları, s.45-46. 
760 Age, s.46-47.   
761 Age, s.47. 
762 Teologia ile beraber yanlışlıkla Aristo’ya atfedilen kitaptır. Bkz. M. Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, 
s. 22-23, 27.; Bayraktar, İslâm Felsefesine Giriş, s. 57-58. 
763 Sicilya Cevapları, s.40. 
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husus vardır. Bu da İbn Seb'in’in Aristo’ya atfettiği bu kitaplardan bazısının ona ait 

olmadığıdır. 764   

İbn Seb'in’in âlemin kıdemi konusunda bütün bu anlattıklarından sonra şu 

sözleri dikkat çekicidir: “Şunu söylemeliyim ki, her türlü zaman ve mekan 

mefhumları kaldırılarak, mutlak mevcut ile âlem arasındaki izafet ve ilişkiler 

kaldırılacak olursa, âlemi, ilahi cevher tarafından kuşatılmış bir halde bulursun. 

Fakat âleme zaman ve mekan altında bakacak olursak, bunun cismanîyetinin hâdis 

ve mahluk olduğu konusunda ısrar etmek zorunda kalırız.”765 Burada İbn Seb'in 

aslında âlemin bir yönüyle kadim bir yönüyle de hâdis olduğunu söylemek ister. 

Vahdet-i Mutlaka bağlamında ve her türlü zaman ve mekan izafetinden yoksun olma 

açısından ona göre âlem kadim olmaktadır. Fakat zaman ve mekan altında ise âlem 

hâdistir.  

İbn Seb'in âlemin kıdemi veya hudusu konusunda vahdeti mutlaka felsefesine 

sadık kalmakta ve bu konuda bizce tutarlı görülmektedir. Onun âlemin bu çift yönlü 

durumunu farklı yerlerde ifade ettiğini görmekteyiz. Fakat onun bu konudaki sözleri 

sembolik ifadelerle dolu olup anlaşılması güç sözlerdir.766  

3. Sudur Nazariyesine Yönelik Eleştirileri 

İslâm filozoflarından Fârâbî ve İbn Sina’nın sudur nazariyesinin sıkı 

savunucuları olduğu bilinmektedir. Bu durum Meşşaî çizgideki birçok filozof için de 

geçerlidir. Öte yandan İbn Rüşd gibi filozofların, bazı konularda sudurun bazı 

prensiplerine karşı çıktığını görmekteyiz. Hatta onun bu nazariyeyi Aristo’yla ilgisi 

olmadığı için kabul etmediğini söylemek de mümkündür.767 Gazali, İbn Teymiyye ve 

Ebu’l Berekat el-Bağdadi gibi filozoflar ise bu nazariyeyi birçok açıdan eleştirmiş ve 

reddetmişlerdir.768 Gazali, sudur nazariyesindeki zorunlu çıkışın, tanrıda çokluğu 

                                                
764 “Hayru’l-Mahz” eserinin Diyotochus Proclus’a (ö. M. 485) ait olduğu söylenmektedir. Bkz. Fahri, 
İslâm Felsefesi Tarihi, s. 22-23, 27.; Bayraktar, İslâm Felsefesine Giriş, s. 57-58. 
765 Sicilya Cevapları, s.46-47. 
766 Bu ifadelere örnek olarak: Âlemin hudusu, ezelde O’nda (Allah’ta) sabittir. O, O’dur. Dolayısıyla, 
hudus, vâcibtir. Hudûs, kendisi için yenilenmenin olmadığı sağlam hakikattir. Nasıl yenilenme olsun 
ki! Ne ve kim başkasını ona izafet ettiriyor. Çokluk nerede? Bakan ve bakılan tevhidin kuralında 
birdir.  İbn Seb'in, Risale (1), s.190-191. Muhtemelen İbn Seb’in burada, vahdet bağlamında âlemin 
Allah, Allah’ın da âlem olduğunu söylemek istiyor. 
767 İbn Rüşd, Tehâfut et-Tehâfüt, c. I., s. 210-212, 215-216. 
768 Fatih Toktaş, İslâm Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, Klasik yay., İst., 2004, s. 134-138. 
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gerektirdiği, ilk aklın filozofların görüşleri çerçevesinde bakılırsa tanrıya göre daha 

bilgili olduğu şeklinde bazı eleştiriler yapmıştır.769 

Burada sudur nazariyesini770 ve bu nazariyeye yapılan tüm eleştirileri sunmak 

mümkün değildir, ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki, İbn Seb'in de bu nazariyeye 

karşı çıkanlardan biridir. O, bu teoriyi kabul etmediğini açıkça söylemiştir. Buna 

rağmen onun suduru kabul ettiğini savunanlar da olmuştur. Ebu’l Vefa Taftazani ve 

Massignon, İbn Seb'in’in suduru kabul ettiğini ileri sürmüşlerdir.771  

Ebu’l-Vefa Taftazani, “İbn Seb'in ve Felsefetuhu’s-Sûfiyye” adlı eserinde, İbn 

Seb'in’in gerçekten de anlaşılması güç bir ilmi şahsiyet olduğunu, onunla ilgili 

ulaştığı bazı sonuçlarla göstermiştir. Taftazani, İbn Seb'in’in nefs ile ilgili 

anlattıklarını Aristo ve filozoflardan aktarımlar olarak görüp bu konuda onlardan 

farklı görüşler savunduğunu,772 sudur nazariyesini ise biraz değiştirerek kabul ettiğini 

söylemiştir. Hatta sudur konusunu Taftazani ayrıntılı bir biçimde ele almış ve İbn 

Seb'in’de olduğunu ileri sürdüğü sudur nazariyesinin bir şemasını da çıkarmıştır.773  

Hâlbuki bizce durum bunun tam tersidir. Her ne kadar nefsle ilgili yaptığı 

açıklamalar filozoflardan aktarımlar seviyesinde kalıyorsa da bu konuda filozofların 

hakikate çok yakın olduğunu söyler ve onların hatalı olduğuna dair ifadeleri çok az 

bir konuyla sınırlı katılmaktadır. Fakat sudur nazariyesi ile ilgili olarak ise o, 

kesinlikle bu nazariyeyi reddeden ifadeler kullanmıştır. Ancak İbn Seb'in görüşlerini 

birçok bilgiye dayandırdığı için bazen onun bu fikirleri savunup savunmadığı net 

olarak anlaşılamaz. Dolayısıyla sudur nazariyesiyle ilgili olarak Taftazani’nin bu 

nedenle onu doğru anlamadığı kanaatindeyiz. Diğer yandan İbn Seb'in’in vahdeti 

mutlaka görüşünü araştırma konusu edinen Yasir Şeref de Taftazani’nin bu hatalı 

yorumunu fark etmiş ve onun bu konuda İbn Seb'in’i tam olarak anlayamadığını ileri 

sürmüştür.774   

İbrahim Medkur da Massignon’a dayanarak İbn Seb'in’in sudur nazariyesini 

kabul ettiğini ileri sürer. Sözde, İbn Seb'in, akıllar silsilesini kabul etmekte, faal aklın 

                                                
769 Gazali’nin sudur teorisine yönelik eleştirileri için bkz. Kemal Sözen, Gazali’nin Sudur Teorisini 
Eleştirisi, İslâmi Araştırmalar Dergisi, Ankara, 2000, c. XIII, sy. 3-4., s. 404 -406 
770 Fârâbî ve İbn Sina’da sudur nazariyesi konusunda yeterli ve derli toplu bilgiler için bkz. Atay, 
Fârâbî ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, s.162-184.; Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, s. 79-104.  
771 Y. Şeref, Age., s. 164-165. 
772 Taftazani, Age, s.342-357. 
773 Taftazani’nin bu görüşleri için bkz. Taftazani, Age, s201-210.  
774 Y. Şeref, Age., s. 164-165. Dipnot. 
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yeryüzündeki varlıkları kontrol ettiğini ve mutlak manada beşeri nefsin kaynağı 

olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle insani nefislerin faal akılla ittisale yöneldiğini 

belirtmektedir. Nefs bedensel unsurlardan uzaklaşırsa, nazari boyuttan ayrılırsa 

mücerred hakikati ve kâmil bilgiyi elde edecek, faal akıl derecesine yükselecektir. 

Medkur bu fikirlerinden dolayı İbn Seb'in’in, her ne kadar eleştirse de Fârâbî ve İbn 

Sina’yı tekrar ettiğini, dolayısıyla Aristo çizgisinde olduğunu ileri sürer. Hallac’ın 

ittihad ve hulul görüşünü reddettiğini, mutluluğu faal akılla ittisalde gördüğünü ve bu 

ittisalin ruhanî bir ittisal olduğunu da ifade eder.775 

İbrahim Medkur, bu görüşleri Massignon’dan aldığını söylemekte ve 

herhangi bir itiraz getirmemektedir. Fakat her halükarda bu ifadelerin İbn Seb'in’le 

uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. O, sudur nazariyesini kabul etmediği gibi, bu 

nazariyeyi özellikle mutluluk boyutundan dolayı eleştirmiştir.776 Fârâbî ve İbn 

Sina’yı da ittisal görüşlerine vurgu yaparak reddetmiştir. Bunların ayrıntılarını 

vereceğiz.  

Hatta bu gerçeği, “Büddü’l-Ârif”in tahkikçisi Corc Ketture de görmüş, 

filozofların teorilerinin ittisalin keyfiyeti konusunda İbn Seb'in’in görüşleriyle 

uyuşmadığını belirtmiştir. Bu nedenle İbn Seb'in, filozofların aklın üst ve alt olan 

diğer akıllar ve sonuçta faal akılla biten akıllar silsilesiyle olan ilişkisi biçimindeki 

teorilerini777 hatalı bulmaktadır. Dolayısıyla filozofların aklın faal akılla ittisali 

görüşünü Allah ile ittisal olarak görmemektedir.778 

İbn Seb'in’in eserlerinin birçok yerinde filozoflardan aktarımlar yaptığını 

görebiliriz. Bazen onun filozofların görüşlerini kabul ettiğine de şahit olabiliriz. 

Ancak bunun, İbn Seb'in’in metodunun bir gereği olduğunu bilmeliyiz. Tüm bunlar 

onun kesinlikle kabul etmediğini söylediği ve felsefesiyle de buna karşı çıktığı 

görüşleri ona mal etmek anlamına gelmemelidir.  

Öte yandan İbn Seb'in’in filozofların sudur teorisindeki bazı ilkelerini 

kullandığını da görebiliriz. Belki, onun suduru kabul ettiğini söyleyenler bu 

durumdan etkilenmiş olabilirler. Bu görüş, ilim, âlim ve malumun bir olmasıdır. İbn 

                                                
775 İbrahim Medkur, Age, s. 56. 
776 Bu konuda bkz. İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 13-14., 7. Hikmet. 
777 Sudur nazariyesinin bu unsurları için bkz. Fârâbî, Zenon Risalesi, “Fârâbî” içinde, 112-114.; İbn 
Sina, Necat, 273-277.; Şifa, İlahiyat, s. 402-404.   
778 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içnde, s.13.; Y. Şeref, Age., s. 164-165. 
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Seb'in bu görüşü her ne kadar tam olarak kabul etmediğini söylese de779 ılımlı baktığı 

Meşriki Hikmet’in780 bir ilkesi olduğu için bunun kabul edilebileceğini 

belirtmektedir.781 O, bu açıdan bakarak şöyle der: Tahkike ulaşanlara göre,782 ilim, 

âlim ve malum birdir. İdrak, idrak eden ve idrak edilen birdir. Bunlara göre, mufarık 

cevherler çoğalmazlar, birleşmezler, birleşmeleri ancak nevî, cinsî ve sınaî anlamda 

olabilir. Fizik ve Matematik ilimlerinin belirlediği biçimde değil.783 

İlk bakışta bu fikir bize sudur teorisindeki akıl, akil ve makul birliğini 

hatırlatmaktadır. Hatta İbn Seb'in’in bu risalesini neşr eden Abdurrahman Bedevi de 

bu fikrin önce Aristo’da sonra da Fârâbî ve İbn Sina da görüldüğünü 

söylemektedir.784 

Fakat bize göre İbn Seb'in bu fikri sudur teorisi bağlamında kabul etmemiştir. 

O, bunu zat - sıfat ilişkisi noktasında ve vahdeti mutlaka fikrinin bir gereği olarak 

kabul etmiştir. Zira onun şu sözleri dikkat çekicidir:  Mutlak varlık birdir, her bilen 

zatını bilir, umumi ve tam anlamda zatına rücu eder. Çünkü ilim fiildir, âlim zatını 

bilince fiiliyle zatına döner ve sonuçta bilen ve bilinen bir olur. Şayet bilen zatını 

bilirse fiili zatına döner, böylece cevheri zatına dönmüş olur. Bu şu anlama gelir: 

Cevheri ile zatına dönmesi, nefsi ile kaim ve sabit olduğu ve bu konuda yardım 

edecek şeye ihtiyaç duymadığı anlamına gelir. Çünkü o basit bir cevherdir.785 Bu 

ifadelere iyice bakıldığında, sudurun bu ilkesi, İbn Seb'in’de sıfatların zata zait 

olmadığı, ikisinin tek ve ayrılmaz olduğu boyutunda değerlendirilmiştir. Bu tavır da 

İbn Seb'in’in koyu vahdetçiliğinin sonucudur. Dolayısıyla ilim, âlim ve malumun 

birliği, filozoflarda ilk yaratmada temel prensip olarak görülürken İbn Seb'in’de 

Allah’ın birliğini izah etmek için kullanılmıştır. Öte yandan filozoflarda bu 

                                                
779 Ki başka yerlerde bunu anlamsız bulur, Büddü’l-Ârif, s. 195-196. 
780 Burada söz ettiği grup, diğer yerlerde söz ettiği filozoflardan farklı olsa gerektir. Çünkü 
filozoflardan söz ettiği yerlerde “felâsife” ifadesini kullanırken, bu guruptan söz ederken Hikmetu’l-
Meşrikiyye ifadesini kullanır. Öte yandan filozoflara yönlendirdiği ağır sözleri bu grup için 
kullanmaması da bunların farklı bir grup olduğunu göstermektedir. 
781 Büddü’l-Ârif, s.37,38,39.; Risale (4), s.284.; İlim, âlim ve malumun bir olduğu için bkz. İbn Seb'in, 
Risaletu’l-Kavsiyye, s.41. 
782 Burada “Hikmetu’l-Meşrikiyye’ye göre” ifadesi de uygun olabilir. 
783 Büddü’l-Ârif, s. 38. 
784 İbn Seb'in, Risale (4), s.284; Bu ilke sudur nazariyesinde akıl, akil makul birlikteliğine 
dayanmaktadır. Bu ilke ile ilgili olarak bkz. Aristo, Metafizik, s. 519-522, 9. Böl, Tanrısal aklın 
mahiyeti.; Fârâbî, Zenon Risalesi, “Fârâbî” içinde, s.111.; İbn Sina, Necat, s.243-245. 
785 Büddü’l-Ârif, s. 38. 
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birlikteliğin Allah’ın zatında bir çokluk oluşturmaması786 konusunda İbn Seb'in ile 

filozoflar hemfikir olmuşlardır.  

Diğer taraftan onun, ilim, âlim ve malum birliğinin bir açıdan kabul 

edilebileceğini şu sözlerinden sonra ifade etmesi, bu fikrin vahdet bağlamında 

düşünülmesi gerektiğini destekleyecektir: Muhakkik olanın akli ve nakli yönlerini 

tamamlaması, ilahi hikmeti bilmesi gerekir. Bunlardan sonra o, yüce derecelere 

ulaşacak, Allah’ın bu nimetinin, O’nun dilemesine bağlı olduğunu fark edecek ve 

“Bir” olana iman edecektir. Böylece o, “bir yönüyle ilim ve âlim, ma’lumun aynıdır 

diyenle hemfikir olacaktır.”787  

Sonuç olarak İbn Seb'in’in sudur nazariyesini benimsemediğini söyleyebiliriz. 

Bu durum onun sudur teorisine yaptığı eleştirilere baktığımızda da daha net bir 

biçimde ortaya çıkacaktır. Şimdi onun bu eleştirilerini ele alalım: 

İbn Seb'in sudur teorisinin temel ilkeleriyle ilgili aktarımlar yaptıktan sonra 

bunların yanlışlığını şöyle ifade eder: Allah, bunlardan daha izzetlidir ve yücedir. 

O’nun yüceliği, filozof ve sûfilerin anladığı ve bildiği şekilde değildir. Doğrusunu 

tahkik ilmi haber verir. Aristo grubunun düştüğü hataya düşülmemelidir. Çünkü 

onlar şöyle diyorlar: Yüce Allah, cirm-i aksanın (İlk Gök) bizatihi muharrikidir.788 

Onlardan sonra gelenler şöyle diyorlar: Bilakis o, emri yarattı ve onun hareketini 

emretti. O, atlasın muharrikinin üstündeki üçüncü derecedir. Bazıları da şöyle 

dediler: O, ikinci derecededir.789 İbn Rüşd, bu konuda önce tereddüt etmiş, sonra 

Aristo’nun sözünü seçmiştir. İbn Tufeyl bu konuda hataya düşmüş, bir hezeyanla 

Aristo’dan ayrılmıştır. Aynı şekilde, Rivakiyyün, Pisagorcular, ideaları kabul eden 

Eflatuncular ve sûfilerden bazı gruplar, benzer görüşleri savunmuşlardır. Bunlar, 

Allah’ı hakkıyla bilememişlerdir.790 

Öte yandan İbn Seb'in, filozofların öncelikle yöntemde hataya düştüklerine 

şöyle dikkat çeker. Filozofları mufarık zatlar/ruhanî zatlar (akıllar) konusunda bu 

hatalı fikirlere götüren vehim, en başta ilk sudur ve bunun anlaşıp elde edilmesinin 
                                                
786 Fârâbî, Zenon Risalesi, s.111.; İbn Sina, Necat, s.244 -245.  
787 İbn Seb'in, Risale (4), s.284. 
788 Aristo, Metafizik, s. 503.; İbn Seb'in’e göre Allah’ın cirmi aksa için muharrik olması ancak meleke 
cihetiyle hareketin faili olması şeklinde olur. Yoksa zat ve mahiyet açısından olmaz. Zira cirmi aksa 
için muharrik olmanın mahiyeti Hak taalaya artıktır. Büddü’l-Ârif, s. 328. 
789 İbn Seb'in bunların Gazali’nin “Mişkâtu’l-Envâr” kitabında ve İbn Sina ve Fârâbî’de olduğunu 
söyler. 
790 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s.13-14.; Bu sözler, fakrla ilgili 7. hikmet başlığı altında geçer ve 
varlık dereceleriyle ilgili eleştirileri içerir. 
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zorluğudur. Onlar ilkeleri ilk asıllarıyla elde etmek istiyorlar. Bu konuları kesple 

kazanılacak cinsten şeyler kabul edip bunlar üzerinde araştırma yapıyorlar.791  

İbn Seb'in burada filozofların mufarık zatları elde etme konusunda 

başvurdukları ilimlerde de hataya düştüklerini belirtmiştir. Onların İlmu’t Tevhid ile 

Metafizik ilminin sayısal olarak bir olduğunu sandıklarını, fakat bunun tamamen 

yanlış olduğunu söyler. Hatta Aristo, Eflatun, Sokrates, Apollonius ve bütün İslâm 

filozoflarının bu fikirden döndüklerini ve bu hatalarından kurtulduklarını da ifade 

etmiştir. Bu nedenle onların sudur gibi fikirleri savundukları düşünülmemelidir. 

Onların ilim, âlim ve malum birdir, Vacibu’l-Vücud’tan ancak bir sadır olur 

ifadeleriyle beliren tevhit anlayışlarına aldanılmaması gerektiğini bu şekilde 

vurgular. Filozofları tümden hatalı bulmadığını ancak ilmi ilahi ve bu konularla ilgili 

olan ruhanî cevherler, mücerred akıllar, nazari ilimler, ilmi malucya gibi konularda 

ve bu konularda hakikatin kendilerinde olduğu fikirlerini kabul etmediğine dikkat 

çeker.792  

Dolayısıyla İbn Seb'in, sudurda anlatılan konuların filozofların yöntemiyle 

bilinemeyeceğini ileri sürer. Ona göre ruhanî zatların faziletleri ve dereceleri, Kadim 

Nizam’ın, Ezeli Kast’ın ve Temiz Kelime’nin vergisiyle olur. Bu zatlar, ancak 

Kadim Nizam’la ilişkilendirilebilir, faziletleri ve haklarındaki soruşturmalar bu 

açıdan olmalıdır. Bizim açımızdan bu derecelerin durumu meçhul olsa da şerefin 

elde edilmesi Kadim ve Vacip olanın (Allah) ikramıyla olur.793  

İbn Seb'in sudur nazariyesinde her şeyin ilk olandan sudur etmesi konusuna 

çok fazla itirazlar getirmez. O bu noktayı sudurun mahiyeti, varlıkların ilk olandan 

zorunlu ya da iradi olarak çıkışı açısından ele almaz. Tam aksine o bu suduru, 

cismanî ve ruhanî tüm cevherlerin varlığının ancak Evvel sayesinde, Evvel’den, 

Evvel dolayısıyla ve Evvel’e dayandığına delil olarak göstermektedir. Bu nedenle 

Evvel Olan’ın evveliyeti (öncelik) bütün ruhanî ve cismanî cevherlere uzanmakta ve 

onlar için gerekli olmaktadır. Onların zatları ve tabiatları için mukavvim olmaktadır. 

Dolayısıyla hepsi, O’nun inniyetinin altına dâhil olmuş ve kendisi dışındaki bütün 

varlıklar, adeta ondan müstear olmuşlardır.794 

                                                
791 Büddü’l-Ârif, s.195, 
792 Age, s.195,196,197.   
793 Age, s.195. 
794 Age, 198. 
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Akıllara gelince, İbn Seb'in bunlar için mufarık zatlar veya ruhanî zatlar 

ifadesini kullanır. Ancak filozofların söz ettiği ruhanî zatları maddeden mufarık 

olarak kabul etmez.795 Bazılarının bazılarına varlıktaki dereceleri sebebiyle üstün 

kılınmasına da katılmaz. Onların üst ve altta olmalarını konumlarına bağlamayı ve 

cevherlerinin şeref sebebini İlk Olan’a yakınlık açısından değerlendirmeyi uygun 

görmez.796 Yani filozoflara göre akıllardan ilahi olanı vardır, bu, ilk illetten taşan ilk 

faziletleri çokça kabul eder. Bir de sadece akıl olanı vardır, bu ise, faziletleri bu ilahi 

akıl aracılığıyla kabul eder. Nefislerden de akılla ilintili olduğu için akli olanı ve 

sadece nefs olanı vardır.797 Dolayısıyla İbn Seb'in’e göre yapılan bu sınıflama sadece 

durumsaldır (vad’i) ve bu silsile sadece maddi olduğu için kabul edilemez.798 Yine 

bu üstünlüğün akılların tabiatlarına ve ilkelerin durumlarına göre olduğunu, Kadim 

Kast’ın gerektirdiği ve Mutlak Varlık’tan gelen ilk nizamdaki meşietin verdiğiyle 

olmadığını da ileri sürer. İbn Seb'in’e göre bu fikirler, filozofların önde gelenlerinin 

çoğunun hataya düştükleri yerlerdir.”799 

Dolayısıyla İbn Seb'in mufarık zatların aslında birbirlerinden farklı 

olmamaları gerektiğini söyler. Başka bir ifadeyle filozofların belirttiği açıdan800 

birbirlerine üstünlükleri yoktur.  Bu zatlardan umumi olanın hususi olana bir fazileti 

olmadığı gibi, onlardan birinin diğerine mufarık cevher olmaları açısından ayrıcalığı 

da yoktur. Fazilet, tertibi mertebeyi ve rütbeyi belirleyen içindir.801  

Öyleyse İbn Seb'in’de dereceler ve şerefin elde edilmesi kadim ve vacip 

olanın ikramıyla olur. O zaman, filozoflara göre dereceler zati olurken İbn Seb'in’e 

göre ihtiyari (Allah’ın Belirlemesi) olmaktadır. O, bu durumu şöyle açıklar: 

Filozoflar sanki üçüncü derecedeki birisinin dördüncü dereceye gitmesi ve bununla 

isimlendirilmesini mümkün görmemektedirler. Bu bir delilliktir. Heyulani akıllar için 

bu durum uygun görüldüğünden bu bir deliliktir. Onlara göre ikiden sonraki ve 

                                                
795 İbn Seb'in’in şu ifadesi unutulmamalıdır: Benim kastettiğim ruhanî cevherler, senin kastettiğin 
mufarık cevherlerden farklıdır. Bunlar arasında zat bakımından bir nispet görülse de bu durum bütün 
yönlerden olmamaktadır. Senin söylediklerin feyizle, kelimeyle, fasılla, mastarla, imkanla ve istifade 
ile olurken, benim söylediklerim ilimle,  imdadla, ikameyle, nizamın şekillenmesiyle, yasaklanmış 
parıltıyla, hasret çeklin takdisle olur. Büddü’l-Ârif, s.291-292. 
796 Age, 191. 
797 Filozofların akılları birbirlerine üstün kılması konusunda bkz. Fârâbî, Ta’likât, “Fârâbî” içinde, 
s.74.; İbn Sina, Necat, s. 274 -275  
798 Büddü’l-Ârif, s. 146. 
799 Age, s.191. 
800 Age, s.202 
801 Age, s. 203 ve 201-202. 
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dörtten önceki üçünce derece bizatihi böyledir ve bu asla değişmez. Ruhanî zatlar 

için durum aynen böyledir. Allah birinci derecededir. İlkeler (mebadî) varlık 

açısından dokuz sayısal derece üzeredirler. Onlardan, önce olan akılla öncedir. Sonra 

olan akılla sonradır. İbn Seb'in bunu kabul etmez. Ona göre Kadim Nizam’ın ifade 

ettiği bu değildir. Kadim Nizam, muhtelif ilişikli değildir. Ruhanî zatları, akli 

üstünlükle birbirinden üstün kılmaz. Aksine, ihtiyari ve İlk Kast hasebiyle üstün 

kılar. Yoksa filozofların dediği gibi külliye varid olan şeyler, zorunlu olarak Hak’tan 

gelmez ve bu açıdan biri diğerinden üstün olmaz.802 

İbn Seb'in göre, bu durumlar, ancak dışındaki diğer ilimleri ortadan kaldıran 

gizli büyük ilim ve sefer ilminin gerektirdiği biçimde varlık bilinirse bilinebilir. O 

halde bu ilimler bilinince başkasına göre önce olanın öne geçemediği, başkasına göre 

sonra olanın sonra olmadığı anlaşılabilir. Dolayısıyla varidatların vürud etmesi 

bizatihi vehbi olup tertip ve cihetler hasebiyle değildir.803 

İbn Seb'in akılların birbirlerinden üstün olmadığını ortaya koyduktan sonra 

filozofların mutluluk konusundaki görüşlerini de reddeder. Filozoflar mutluluğu faal 

akılla ittisalde bulmaktadırlar. İbn Seb'in ittisal kavramını kullansa da o, bunu, 

filozofların kullandığı anlamda kullanmaz. Ahlak bölümünde mutluluk başlığı 

altında ittisal konusunu ayrıntısıyla ele alacağız. Burada sudur teorisi açısından 

konuyu özet olarak değerlendirmek istiyoruz.  

Filozoflar mutluluğu, tabiat âleminden cevherin soyutlanması ve faal akılla 

ittisâlde görmektedirler. Onlara göre cevherin külliye ittisâli ilimle olur, insanın 

mutluluğu Allah’a yakınlıkla ilgilidir. Akıl, ona en yakın varlıklardandır. Mutluluk, 

akılla ittisaldedir. Akıl, ruhanî olup bileşik olmayan bir cevherdir ve fani değildir. 

Ruhanî olan zamana dahil olmayıp, değişmez, dolayısıyla akıl da değişmez. 

Nimetler, mutluluk, kemâl, değişimin olmaması, eşyayı idrâk, ezeli anlama, bütün 

bunlar akılla ilgilidir ve onun sıfatlarındandır. Akılla ittisâl, insani kemâldir, aklın 

şerefi ve kemâli zâtındadır. İnsan ona (akıl) kendisiyle onun arasındaki dereceleri 

katederek ulaşabilir. Her derece, bir üstündekini elde etmede zorunludur.804 

                                                
802 Age, s.196. 
803 Age, s.198-199. 
804 Şerhu Ahd, s.59-60.; Büddü’l-Ârif, s.328.; Filozofların görüşleri için bkz. Fârâbî, Risale fi Meani’l-
Akl, s. 135.; el-Medinetü’l-Fazıla, s. 69-71, 86-87;  M. Kasım Özgen, Age, s.53-55.; İbn Sina, er-
Risale fi’s-Saade, Daru’l-Mearifi’l-Osmaniye, İst., h. 1353.; Mehmet Aydın, İbn Sina’da Ahlak ve 
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İbn Seb'in’e göre, bilgi düzeyinde (entellektüel boyut) kalan bu mutluluk 

eksiktir ve sıkıntıyla doludur. Burada kişi, kendisini, mertebeleri kat edip onları elde 

ederek ve daha da ötesini kazanmaya çalışarak yormaktadır. Adeta bu kişi, gücü ve 

kudretiyle mutsuz olmakta, bütün bunlardan sonra kendisiyle insan olduğu cevherine 

ve ilk yönelmede kendisiyle olduğu zata yani kendi aklına ulaşmaktadır. Sanki bütün 

bu çabalar sonucunda, zaten elde olanı kazanmaktadır. Yakını uzakla istemekte, 

zorunluyu delille araştırmakta, zahir ve bariz olanı talille (sebepler zinciri) 

gizlemektedir. Yazık! Nasıl oluyor da bu kişi feleklerin aklına yöneliyor. Hâlbuki o 

kişinin aklı da onlar gibidir.805 Benzeri benzere muhtaç ve mufarık cevherlerin 

bazısını bazısına üstün kılmaktadır. Mufarıkların cevherleri zorunlu olarak birdir, her 

birinde mevcut olan zorunluluk, diğerinde de vardır. Her birinde olan adem, 

diğerinde de bulunmaktadır. Onlar bölünmeyen vahdetlerinde birdirler. Varlıkları 

ruhanîdir, onlarda bileşim yoktur, bu konuda eşittirler. Nasıl oluyor da benzer 

benzere yukarıda belirtilen ortak yönler sebebiyle muhtaç kılınmaktadır. Kişiye 

düşen, kendisiyle başkasını araştırdığı cevherine bakmasıdır. Onunla diğerlerini 

araştırmasıdır. Şeref ve kemâli “her şeye uygun yaratılışını veren”806 ve sonra 

Nizam-ı Kadim’de var olan nasibini sunan Vâhidu’l-Hakk’tan istemelidir. Şu 

bilinmelidir ki, cevher, külli aklın, faal aklın ve diğerlerinin aldığı gibi, nasibini 

Allah’tan alır. Allah’ın kelimesi, her cevhere taşmıştır. O, mukavvimdir, ister ruhanî, 

ister cismanî olsun her varlık için mütemmimdir.807 

İbn Seb'in, mukarrebin, feleklerin üstündekine ulaşması ve muhakkikin, 

vuslatın hakikatini elde etmesi durumlarının filozofların külli aklını elde etmesinden 

daha yüce ve mükemmel olduğu kanaatindedir. Çünkü mukarreb, ancak Mutlak 

Varlık’ta kanaat bulur. Filozofların yöneldiği varlık ise mukayyed varlıktır. İzafet 

yani bir vehim olması açısından mukayyed varlıktan ayrı değildir. Filozof da bunun 

ötesine geçememiştir.808 

İbn Seb'in “Mukarrebe feleklerin üstünden hükümler varid oluyor.” ifadesine 

bakıldığında sanki bir mesafe varmış gibi görülebilir. Fakat ona göre burada bir 

                                                                                                                                     
İnsan Mutluluğu, İbn Sina Kongresi Tebliğleri, Erciyes Ünv. Yay., Kayseri, 1984, s. 243.; İbn 
Sina’nın Mutluluk (es-Saade) Anlayışı, TTK, Ankara, 1984.  
805 İbn Seb'in’in bu eleştirisi yerinde değildir. Çünkü filozoflar, insan aklı ile feleklerin akıllarının 
farklı olduğunu düşünürler. Bu konuda bkz. Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, s. 88-94.  
806 Tâhâ Suresi, 20/50. 
807 Şerhu Ahd, s.59-60-61.;  Büddü’l-Ârif, s.346-347. 
808 Büddü’l-Ârif, s.197.   
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mesafe anlaşılmamalıdır. Burada mesafe gibi görünen şeyden kast edilen, mevki 

bakımından yücelik ve üstünlüktür. Yoksa maddi anlamda mekânsal bir açıdan 

derecelenme söz konusu değildir.809 

İbn Seb'in’de Allah’a aracısız ulaşmanın izahı ise şöyledir: Ona göre akıl 

sadece bilgi aracı değildir aynı zamanda ilahi olandandır. Bu konuda o, aklın ilk 

yaratılan olduğuyla ilgili hadise dayanır. Ona göre ittisalin imkaniyeti aklın bu 

yönüyle sabit olmaktadır. Yani ilahi olanın mahlûku olması, aslına aracısız ve direkt 

bir şekilde ittisal etmesiyle gerçekleşmektedir. Bu nedenle filozofların aklın üst ve alt 

olan diğer akıllar ve sonuçta faal akılla biten akıllar silsilesiyle olan ilişkisi 

biçimindeki teorileri, ona göre hatalı olmuş olur. Öte yandan o, filozofların aklın faal 

akılla ittisali görüşünü Allah ile ittisal olarak görmemektedir. Filozofların bu görüşü 

ilahi olmayanda bitmektedir. Dolayısıyla bu şekilde elde edilen bilgi, sûfi bilgiden 

daha alt derecededir. Onların bu vuslatı bu açılardan muhakkik olan İbn Seb'in’in 

Allah ile olan vuslatı derecesine ulaşmamaktadır.810 

 

4. İnsanın Fiilleri  

İbn Seb'in’in insanın fiilleri konusundaki görüşleri, onun varlıkları 

kısımlandırması ve vahdet anlayışı doğrultusunda şekillenmektedir. Daha önce de 

belirttiğimiz üzere varlıklar İbn Seb'in’e göre mutlak ve mukayyed, diğer bir ifadeyle 

vacip ve mümkün olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Mutlak varlık Allah, onun 

dışında kalan her şey ise mukayyed yani mümkündür. Hatta o, bu noktada durmamış, 

tek ve mutlak bir hakikatin bulunduğunu, bunun da Allah olduğunu söylemiştir. 

İbn Seb'in’in insanın fiilleri konusundaki anlayışını netleştirmek için vahdeti 

mutlakanın ortaya çıkardığı mutlak faillik görüşünü hesaba katmak gerekir. Mutlak 

varlık Allah olunca, ona göre âlemde tek bir fail vardır. O da Allah’tır. Diğer failler 

gerçek olmayıp sadece alışkanlıklarımızdan dolayı onların sebep olduğunu 

görmekteyiz. Bu bakışla âlemde, sadece sebep sandığımız failler vardır. Aslında 

bunların faillikleri kendilerinden dolayı değil Allah’tan kaynaklanır.  

                                                
809 Age, s.202. 
810 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s.13.; Büddü’l-Ârif, s.147-148.   
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İşte bu açıdan bakıldığında İbn Seb'in’in insanın özgürlüğüne yer verdiğini 

söylemek zordur. Zira o “Ahd Risalesi”nde “gücün ve kudretin muhaldir. (Mehâluke 

muhâlun )” ifadesini kullanmakta ve insana faillik vermemektedir.811  

Bu sözün üzerine “Ahd” şarihinin yaptığı yorum İbn Seb'in’in insanın 

fiillerine nasıl baktığını göstermek açısından önemlidir. Şarih, “Mehal” kelimesinin, 

güç, kuvvet anlamına geldiğini ve hocasının da “Risaletu’r-Rıdvâniyye” adlı 

eserinde Allah’ın güç, kudret  (mehâl) ve kuvvet sahibi olduğunu belirtirken bu 

manayı ifade ettiğini söyler. Bu açıdan bakıldığında İbn Seb'in’in sözünün şu anlama 

geldiğini belirtir: Kul, hâdis ve mümkün varlık olunca onun etkin bir kudreti ve 

baskın bir kuvveti yoktur. Çünkü gerçek kuvvet ve kudret Allah’ındır. O, buna kadim 

ve Vâcibu’l-Vücûd olduğu için hak sahibidir. Öyleyse, kulun yaptığı her fiilin 

varlığı, gerçekte Allah’a aittir. Zira o, güç yetirdiği şeyde etkin kudret sahibidir. 

Kulun kudretinin bir etkinliği olmadığı gibi gerçek manada ona ait bir fiil de 

yoktur.812 Öyleyse, kula ait güç ve kudret yoktur. Her şey Allah’tan sâdır olmuştur. 

Allah’ın “Allah, sizi ve yaptıklarınızı yarattı.”813 sözü bunu gösterir. Allah, kulu 

yarattı, her an onu yenilemekte ve yaratmaktadır. O, binayı yapıp onu terk eden814 

kişi gibi olmayıp, sözü sarfeden konuşmacı gibidir. Zira İbn Seb’in, “Risaletu’l-

Fakiriyye” ve “Büddü’l-Ârif”te, “Konuşan sözü kesince, söz kesilir. Onu konuşunca 

var olur.”demektedir. Öyleyse, mümkün varlığın varlığı ancak Allah’la olur. Kim 

kendisine bir fiili iliştirir veya kendisine nisbet ederse onun davası muhal, bâtıl ve 

yalandır.815 

Şarihin bu açıklamalarını kendisine ait görmemek gerekir. Zaten şarihin 

yaptığı alıntılar da Allah’ın sıfatları konusunda aktardığımız yerlerden alınmıştır. 

Bundan dolayı şarihin anlattıklarının tamamen İbn Seb'in’in görüşleri olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Öyleyse “İbn Seb'in’de insanın bir sorumluluğu yok mudur?” sorusu nasıl 

cevap bulacaktır. Açıkçası bununla ilgili ona ait net bir ifade bulamasak da 

eserlerindeki yaklaşımı ve tasavvufi anlamda insanın yapması gereken şeylere dair 

                                                
811 İbn Seb'in, Ahd İbn Seb'in li Telâmizihi, s.44. 
812 Eş’arilerin anlayışı için bkz. Şerafettin Gölcük – Süleyman Toprak, Kelam, Tekin Ktp., Konya, 
1998, 227, 229-230. 
813 Saffât Suresi, 37/96. 
814 İbn Rüşd’ün bu konudaki aynı örneği için bkz. Tehâfüt et-Tehâfüt, c. I, s. 296-297, 386. 
815 Şerhu Ahd, s.89. 



 170 

vurguları bu sorumluluğun üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Bizce insanın 

fiilleri konusunda onun görüşleri insanın sorumluluğu anlamında düşünülmemelidir. 

İnsanın fiilleri konusu bizce daha çok onun vahdeti mutlaka anlayışıyla ilgili olup 

Allah’ın tek failliğini vurgulamaya yöneliktir. Dolayısıyla sorumlulukla direkt alakalı 

değildir. Aksi taktirde tasavvufi anlamda insandan yapmasını beklediği ve Allah’ın 

emirlerini uygulamayı sıkça vurguladığı ifadelerinin onun felsefesinde konacağı yeri 

bulmak imkansızlaşır.816 

İbn Seb'in, insanın kesb sahibi olduğunu, bu açıdan özgürlüğüne halel 

gelmediğini ve bir mü’min için bu konuda Mu’tezile ve Cebriye arasında bir yolun 

uygun olduğunu söylemektedir. Fakat her zamanki gibi zaman azlığı bahanesiyle bu 

konunun izahını yapmaz. Sadece “Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım 

isteriz.”817 ayetinin Cebriye ve Mu’tezilenin yanlışlığını ortaya koymak için yeterli 

olduğunu söyler.  Yani bu iki mezhep tek başlarına doğruyu ifade etmezler. İkisinin 

arasında bir yol takip etmek gerekir. İbn Seb'in’in buradaki cümlelerini “güç 

yetirmeyi sağlayan Allah’ın kudretidir” diyerek bitirmesi de dikkat çekicidir.818  

İbn Seb'in’in bu konudaki görüşleri bize Eş’ari mezhebini hatırlatmaktadır. 

Eş’ariler de Allah’ın iradesinin her şeyin üstünde ve her şeyi kuşattığını kabul 

etmektedir. İnsanın fiilleri de Allah’ın iradesinin hududsuz kapsamı içerisindedir. 

Eşarilerde, insanın, fiillerini irade etmede özgürlüğünün olup olmadığı konusu net 

olmasa da Mutezile ve Cebriye arasında bir yol takip etmiş oldukları ve sonuçta 

“Cebr-i Mutavassıt” olarak tanımlandıkları görülmektedir.819 

Kelamcıları Eş’ari ismi altında hakaretlere varıncaya kadar eleştiren İbn 

Seb'in’in bu konuda onların yanında bulunması dikkate değer bir husustur.  

 

5. Nübüvvet 

İbn Seb'in Allah’ın peygamber gönderip göndermediğini tartışmaz. O, daha 

çok peygamberin işlevi üzerinde durmaktadır. Onun peygamberlik anlayışında 

tasavvufi unsurlar baskındır. Bu nedenle bu konuda çok fazla orijinal fikirlerinin 

olduğunu söyleyemeyiz. 

                                                
816 Bu konuda bkz. İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, Özellikle s. 322-323. 
817 Fatiha Suresi 1/4. 
818 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.323. 
819 Ş. Gölcük – S. Toprak, Age, s.227. 
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İbn Seb'in filozofların faal akıl ile ittisal ve dolayısıyla maddeden soyutlanma 

ile mutluluğa ulaşma çabasında olduklarını, bu seviyeye ulaşanlara da hakîm 

dendiğini belirtir. Hakim de ilmi ve ameli sanatları terk etmeyen, hakikati araştıran 

kişidir.820 Filozofların bu konudaki görüşlerini anlatan İbn Seb'in, mutluluğa ulaşma 

noktasını hakimde görmenin821 yanlış olduğunu belirtir. Zira ona göre filozoflar bu 

seviyeye cevherleri ile değil de ilimle ulaşmışlardır. İbn Seb'in için bu nokta 

yetersizdir.822 

İbn Seb'in için asıl mutluluk noktası nübüvvet derecesi olduğundan, hakim 

kişilerin nübüvveti bir kenara itmediklerini, onun yüceliğini ve şerefini inkâr 

etmediklerini, eğer inkâr ederlerse hataya düşeceklerini, şayet bir hakimin 

nübüvvetle ilgili olarak onunla ıslah olunamayacağını söylerse mezhebiyle çelişkiye 

düşeceğini belirtir. Hükemanın, nübüvvetin önemini bildiğini, havassın, ruhanî 

kuvvenin, mücerred suretlerin, nefsanî hallerin özetle tabii, ilahi ve medeni 

kaziyelerin nübüvvetin şerefini ortaya koyduğunu, onun âleminden doğru örnekler 

verdiklerini söyler. Felsefede nübüvvetin faziletine ve yüce önderliğine delalet eden 

şeyler olduğunu, metafizik ve ilahiyat ilminin beş noktada nübüvvetin yüceliğine dair 

delilleri olduğunu belirtir.823 İbn Seb'in burada nübüvvetin gerekliliğine ve özellikle 

de mutluluğun en yüksek noktasının nübüvvet olduğuna vurgu yapmak istemiştir.  

İbn Seb'in her ne kadar Allah’a ulaşmada ve dolayısıyla mutluluğa varmada 

filozofların engeller koyduğunu söylese de kendi fikirlerinde de benzer basamakların 

bulunduğunu görmekteyiz. Onun anlayışında, âlemin hepsi Allah’ı ister, fakat O’na 

ulaşmak ancak Nebi’yle (s.a.v) mümkün olur.  Bu durumda Nebi, âlemin matlûbu, 

mutluluk ve iyiye götüren bir öncül ve delil olur.824  

Nebi’ye ulaştıranın, onun mahiyetini, hakikatini, kemalini ve celalini 

öğretenin ise “Vâris” olduğunu savunur. Vâris, muhakkiktir, kâmildir, Nebi’ye 

götüren vesiledir, onu bilendir. (Buna şeyh diyebiliriz.) Nebi, Allah’a götürür, 

Nebi’ye de vârisle ulaşılır. Bu noktada onun düşüncesinde marifetullah -ki bu 

mutluluktur- konusunda şöyle bir fikir ortaya çıkar: Şayet Allah’a ulaşma ancak 

                                                
820 Fârâbî, Ta’likât, s. 80. 
821 Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s.85-87. 
822 Büddü’l-Ârif, s.326-327. 
823 Age, s.326-327.; Bu konuda bkz. Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s. 87.; İbn Sina, Necat, s.304-305.; 
İbn Rüşd, Kitabu’l Keşf an Menahici’l-Edille, “İbn Rüşd’ün Felsefesi” içinde, Çev. Nevzat 
Ayasbeyoğlu, TTK, Ankara, 1955, s.109-122.  
824 Şerhu Ahd, s.121. 
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Nebi’yle oluyor, Nebi de ancak vârisle biliniyorsa dolayısıyla, Allah da ancak vârisle 

bilinir. O halde İbn Seb'in’de vârisin yani insanı kâmilin rolü Peygamber’in rolüyle 

eş değer olmaktadır.825 

Öte yandan, İbn Seb'in’in sözlerini yorumlayan şarihin ifadeleri, farklı bir 

açıdan da değerlendirilmiştir. Ebu’l-Vefa Taftazani’ye göre burada vâristen kasıt İbn 

Seb'in’in kendisidir. Adeta İbn Seb'in burada Nebi’nin oynadığı role benzer bir rol 

oynamaktadır. Taftazani bu konuda şarihten şu alıntıları aktarır:  

Allah, hayrını ve ihsanını bütün mümkün varlıklara vermiştir. Allah’ın hayır 

ve ihsanına ulaştıran vasıta, Nebi’dir. Nebi’den alıp, âleme feyzeden vâsıta ise 

vâristir. Vâris de âlemin hepsine feyizde bulunandır. Âlem, iyiyi kabul eder ve ona 

ulaşır. Her mahiyet, ona nasibi ölçüsünde ulaşır. Âlem, her zaman vâristen geleni 

kabul eder. Mahiyetlerin kabul ettiği iyi, ancak vârisin ona bizzat vermesiyle olur. 

Vâris, muhakkiktir. Muhakkik, bizzat âlemi tedbir edendir (müdebbir). Kim bunu 

inkâr ederse, nimetini inkâr etmiş, kim nimeti inkâr ederse şaki olmuş veya aslını 

inkâr etmiş olur. 

Taftazani bu cümlelerden sonra gelen, “işte, bunlar, İ.Seb’in’in “Ben, 

varlığım. Her mekânda ben varım.” ve İbn Gaylan için söylediği “Vallahi, biz 

damarlarınızdaki kan gibiyiz” ve “Fethu’l-Müşterek”teki “Mukarreb, iyinin ta 

kendisi, oluşun hepsi, tüm renklerin sahibidir.”” sözlerinin anlamıdır.”826 cümlesine 

dayanarak İbn Seb'in’in vâris olduğunu söyler.  

Öte yandan şarihin tasvir ettiği bir tablo Taftazani’yi destekler 

görünmektedir. Bu tabloda birbirine geçmiş daireler vardır. Bu dairelerin en dışında 

Allah belirtilmiştir. Onun altındaki dairede Nebi, onun da altında ise Vâris bulunur. 

Burada vâris Nebi’ye ulaşmak için gerekli olan ve onu bilendir. Bu noktadan sonra 

gelen bir ifade yoruma açıktır. Bu da “ve kezalike vârisu’l-vâris” yani “aynı şekilde 

(vârisi de) vârisu’l vâris takip eder.” Bu açıdan bakıldığında bir içteki dairede 

Varisu’l Vâris bulunmaktadır. Dolayısıyla insanlar içeriden en dış daireye doğru bu 

basamaklarla ilerler. Tahlil ile en alttaki merkeze inilirken, terkib ile de en yüce 

kuşatana çıkılır. 

Taftazani’nin yorumuna göre şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: 

                                                
825 Age, s.121-122. 
826 Age, s.121-122. 
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Taftazani’nin yorumuna göre Vâris İbn Seb'in’dir. Vârisu’l-vâris ise onun 

öğrencileri ve müridleridir. İç içe geçmiş bu mertebeleri kat etmek için insan cismanî 

olmayan ruhanî bir birleşmeyle en üst mertebeye çıkar ve Allah’a ulaşır.827 

Burada her ne kadar bu yorumların çoğuna katılsak da bir kısmını uygun 

görmüyoruz. Çünkü Vâris olan İbn Seb'in ise, o, sadece yaşadığı dönemde vâris 

olacak ve ölümünden sonra varisliği söz konusu olamayacaktır. Bizce burada genel 

bir ifade ile insanı kâmil vurgulanmıştır. O dönemde İbn Seb'in bu konumda 

görülmüş olabilir. Ancak daha sonraki dönemlerde, İbn Seb'in’in ekolü açısından 

bakacak olursak, onun müridlerinden birinin vâris olması gerekecektir. Aslında 

burada anlatılan tasavvufta birçok ekolün benimsediği şeyh mürid ilişkisidir. 

Özellikle de rabıtayı kabul eden ekolleri de göz önüne alacak olursak bu durumun 

tasavvuftaki Allah’a ulaşma hususuna benzediğini söyleyebiliriz. Öte yandan 

“Âlimler peygamberlerin vârisleridir” hadisi de burada vâris kelimesinin genel bir 

anlam içerdiğini göstermektedir. Zaten İbn Seb'in kendisini Vâris olarak net bir 

biçimde ifade etmemiştir. Taftazani’nin İbn Seb'in’den aktardığı cümlelerin vahdeti 

mutlakanın bir sonucu olarak söylenen sözler olduğu unutulmamalıdır. İbn Seb'in’in 

                                                
827 Taftazani’nin bu konudaki yorumları için bkz. Taftazani, Age, s. 270-274.  

Allah 

Nebi 

Vâris 
(İbn Seb'in) 
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bu mahiyette birçok söz söylediği ortadadır. Onun bu sözleri vahdet-i mutlaka 

konusunda ele alınmıştır.  

Başka bir açıdan da bakacak olursak burada vârisu’l-vâris bir basamak olarak 

görülmemelidir. Şayet bir basamak olarak görülürse insanın önce vârisul-vârisi sonra 

vârisi sonra nebiyi bilerek Allaha ulaşması gerekecektir. Fakat vârisu’l-vâris bizce bu 

yolda bir basamak değildir. Ancak vârisu’l vâristen birisinin vârisin ölümünden sonra 

vâris olarak kabul edilmesi halinde bir basamak olur. Aksi takdirde sayıları çok fazla 

olan vârislerden hangisinin bir basamak olarak tercih edileceği bir kenarda kalsın, 

bunların hala süluk aşamasında olup bunu henüz tamamlamamış olmaları da bir 

problemdir. Durum tıpkı sûfilerdeki müridin yetersizliğini ifade etmektedir. Zira 

sûfilerde mürid mürşid değildir. Çünkü yolu kat etmemiştir fakat henüz yolda olan 

biridir. Öyleyse Taftazani’nin aksine biz diyoruz ki, kişi müridliği (vârisu’l-vâris) 

kabul ederse ve sonrasında sırasıyla vârisi ve Nebi’yi bilirse Allah’a ulaşır. 

Bize göre ise şöyle bir tablo ortaya çıkar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bu tartışmaları burada noktalayarak tekrar nübüvvet konusuna dönmek 

istiyoruz. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki, İbn Seb'in için Allah’a ulaşmada 

nebinin yeri zaruri olup herhangi bir yoruma açık değildir. 

Allah 

Nebi 

Vâris 

İnsanlar önce 
Vârisu’l-Vâris 
(mürid) olurlar 

ve bu yola 
girerler 
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Peygamber, faydalı ilmin bizzat kendisidir, ona götürür, Allah’ın bilgisine ve 

rızasına ulaştırır. O, rızanın ve hidayetin mâhiyetinin kendisidir. Mutluluğa ancak 

onunla gidilir. Bir yönden mutluluğun sebebi ve kendisi odur. O, sırf iyidir. İyi, onun 

yolundadır. Aynı şekilde, kemâl, yücelik ve ebedi nimet de onun yolundadır. O, 

“bizzat iyi” dir, dolayısıyla nefsler onun hükmünün altına girmelidir. Onu takib 

etmeli, onun fikirlerine kendini terk etmeli, onun aklına tâbi olmalıdır. İbn Seb’in‘in, 

“Şârî (peygamber) senin tamamına hâkim olmalı.” sözü, Peygamber’in senin bütün 

yönlerini kuşatması gerekir anlamına gelir. Nebi, mutlâk iyidir. Yokluğunda ve 

varlığında, sana gerekli olduğu üzere o senin zâtındır. Eğer onu kendine hâkim 

kılarsan senin zâtın sırf iyi (hayrul-mahz) olur. Dolayısıyla şöyle deriz: Şeriat için 

kendinden çıkan, zâtında ma’dum, nebiyle mevcût olur, nebiyle mevcût olan, 

Allah’la birlikte olur, Allah’la birlikte olan kâmil olur, kâmil olan mutlu ve muzaffer 

olup Allah’ın rızasında yüzer. Bütün bunlar, Allah’ın “Peygamber mü’minler 

nazarında kendi nefislerinden daha önce gelir…”828 ve Peygamber’in “Ben size 

ailenizden, malınızdan ve nefsinizden daha sevimli gelmedikçe, sizler hakiki imana 

ermiş olamazsınız.” sözlerinin anlamıdır.829  

İbn Seb'in’de Peygamber Allah’a ulaşmanın şartıdır. Aslında o, Peygamber 

ifadesini kullansa da bununla Hz. Muhammed’i kastetmiştir. O, tasavvufi bir 

yaklaşımla Hz. Muhammed’in zaman, mekan, sebep ve tabiatsal öncelik bakımından 

Hz. Adem’den önce olduğunu savunmaktadır.830  

Öte yandan İbn Seb'in Peygamber’in Allah’ın nuru olması konusunu sıkça 

vurgular ve bu konuda “Risâle fi Envâri’n-Nebi” adlı bir risale de yazar. Ona göre 

Peygamber Allah’ın nurudur. Onun nur olmasını Peygamber’in şu sözüne dayandırır: 

“Allah’ım, benim için kalbimde bir nur, cismimde bir nur, saçımda bir nur kıl.” 

Peygamber bütün uzuvlarını saymış ve sonunda “beni nur kıl” demiştir. Peygamber 

vefat ettiğinde Allah’tan bunu istemiştir.831 Aynı şekilde Allah’ın vahyi, mucizesi, 

ayetleri ve Kur’an da birer nûrdur. İbn Seb'in bunların hepsinin ötesinde de bir nur 

olduğunu bunun da Allah’ın nuru olduğunu söyler. Bu nurun tanımı ve keyfiyeti ise 

bilinmemektedir. İbn Seb'in muhakkiklerin nurdan bunları anladığını, hukemanın 

                                                
828 Ahzab Suresi, 33/6. 
829 Şerhu Ahd, s. 71-72. 
830 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.351-352. 
831 Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s.11-12. 
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kabul ettiği akli nurları, fizik ötesi ideaları, delillendirmeleri, cüz’i nefslerde 

yaratılmış nurları ve ilm-i mâluciye, ilm-i vahdet ile bağlantılı nurları kabul 

etmediklerini söyler.832  

İ.Seb’in, Peygamber’in nurlarına dair yazdığı risalede, peygambere özgü ve 

onunla ilintili olarak farklı nitelikteki çeşitli nurları sayar. Aslında bunlara bir nevi 

Peygamber’in sıfatları da diyebiliriz. Sayısıyı otuzüç olan bu nûrlardan bazıları 

şunlardır: İzzet nuru, idrâk nuru, nübüvvet nuru, terbiye nuru, ihata nuru, hayru’l-

mahz nuru, liva nuru, tezkiye nuru, ubudiyet nuru…833  

İbn Seb'in’in Peygamber’e dair bu nurları anlatması bize Gazali’ye ait olan 

“Mişkâtu’l-Envâr” adlı eseri hatırlatır. Fakat ilginç olan şudur ki o bizden filozof ve 

sûfilerden etkilenmemizi istememesine rağmen benzer yaklaşımları sergiler.834 

Nebi’yi en yüce muhakkik olarak da gören İbn Seb'in835 şefaat konusunda da 

açıklamalarda bulunmuştur. Ona göre, şefaatçinin şefaatini inkâr etmemek gerekir. 

İnkar eden kişi ona göre Mu’tezile ve Vaidiyye mezheplerinden olur. İbn Seb'in 

şefaatin Allah’tan gelen bağışlama ve af olduğunu, bu nedenle inkâr edilmemesi 

gerektiğini vurgular. Şefaat’in ise akılla câiz olduğunu ve şeriatte yerinin 

bulunduğunu söyler. Ehl-i sünnetin icmâsını buna delil getiren İbn Seb'in, şefaatin 

büyük küçük bütün günahları kapsadığına nâssların şâhitlik ettiğini belirtir. O, bu 

konuda Peygamber’den deliller getirir: “Şefaatim, ümmetimden büyük günah 

sahipleri içindir.”,  “Onun (şefaatin), müttakiler için olduğunu düşünmeyin. O, 

günahkârlar ve kirlenenler içindir.”  İbn Seb'in burada Peygamber’in küçük günah 

işleyenleri söylemediğine, çünkü onların zaten affedildiğine işaret etmiştir.836  

Ayrıca onun bu konulardaki açıklamalarından günahlarda ısrar edenin cezayı 

zorunlu olarak hak ettiği şeklindeki Mutezili görüşü benimsemediğini görmekteyiz. 

Yine büyük günah konusunda Mutezile ve Haricileri eleştiren İbn Seb'in Ehl-i 

                                                
832 İbn Seb'in, Risâle fi Envâri’n-Nebi, s.203. 
833 Age, s.204-211. 
834 Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s.12. 
835 İbn Seb'in, Risale (3), s.275. 
836 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.339-340.; Bu konuda İbn Seb'in, Ehl-i Sünnet kelamcılarıyla 
birliktedir. Ehl-i Sünnetin görüşleri için bkz. Ş. Gölcük – S. Toprak, Age, s.423-424. Peygamberin bu 
hadisi için bkz. Ebu Davut, Sünen, Sünnet, 21.; İbn Mace, Sünen, Zühd, 37.     
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Sünnet çizgisinde bir yol takip eder. Ona göre büyük günah işlemek veya tövbeden 

sonra günahı tekrarlamak ebedi cehennemi gerektirmez.837  

İbn Seb'in’in şefaat, tövbe ve büyük günah konusundaki açıklamalarına 

baktığımızda onun Mutezile, Vaidiyye ve Hariciler’in görüşlerini benimsemediğini 

bu konularda Ehl-i Sünnet’in görüşlerine yakın durduğunu net bir biçimde 

görmekteyiz. 

Nübüvvet konusunu bitirmeden önce Kur’an hakkında da İbn Seb'in’in 

görüşlerini irdelemek istiyoruz. Ona göre Kur’an’ın hepsi, en yüce zikirdir. 

Peygamberin en önemli mucizesidir. Kur’an, Allah’ın zatının sıfatıdır. Kur’an 

dışındaki diğer mucizeler Allah’ın fiilinin sıfatıdır. Kur’an baki mucizelerden 

olurken, diğer mucizeler ise zamana bağlı, kaybolan mucizelerdir.838 İbn Seb'in’in bu 

açıklamaları İbn Rüşd’ün mucizeler ile ilgili açıklamalarına benzemektedir. Zira İbn 

Rüşd de Kur’an’ın mucizeliğinin diğer mucizelerden farklı olduğunu ve zamana 

bağlı olmadığını, kıyamete kadar var olacak insanların duyum, algı ve incelemeleri 

sayesinde anlaşıldığını ve anlaşılacağını söylemektedir. Bu nedenle bu mucizenin 

öteki mucizelere nazaran çok daha üstün olduğunu vurgular.839  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
837 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.339-340.; Büyük günah konusundaki farklı görüşler için bkz. 
Ş. Gölcük – S. Toprak, Age, s. 126-129.   
838 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, s.153-154. 
839 İbn Rüşd, Tehâfüt et-Tehâfüt, c.II, s.623-624. Ayrıca bkz. Ömer Bozkurt, İbn Rüşd’de Nedensellik, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, AÜSBE, Ankara, 2003,s.171. 
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V. NEFS / RUH  

A. Nefs Konusuna Genel Bakışı   

İbn Seb'in’in üzerinde en çok durduğu konulardan biri de nefs konusudur. Bu 

konuyu o, filozofların ele aldığı biçimde ve onların tartıştığı sorular çerçevesinde 

inceler. Kendi görüşlerini birçok yerde net olarak göremezsek de bu konuda onun 

fikirlerini netleştirmek imkânsız da değildir. 

Her şeyden önce o, hem “Sicilya Cevapları” hem de “Büddü’l-Ârif”te nefs ile 

ilgili konularda filozoflardan çok fazla alıntılar yapmıştır. Onların görüşlerini 

aktarmış ve bu doğrultuda muhakkiklerin yaklaşımını ortaya koymaya çalışmıştır. 

Ancak o, “muhakkikin görüşü şudur” demekten çok “muhakkikin görüşü şu değildir” 

şeklinde bir yöntem izlemiştir. Her ne kadar fakih, kelamcı ve sûfilerin görüşlerini 

ele alsa da daha çok filozofları nazarı dikkate almıştır. 

İbn Seb'in’in filozofların nefse dair görüşlerini bizzat onların eserlerinden mi 

(Aristo örneğinde olduğu gibi) yoksa ikinci el bir kaynaktan mı aldığı konusunda 

tartışmalar vardır. Bu konuda onun İhvan-ı Safa’dan aktarımlar yaptığı ve bu eserden 

edindiği bilgilerle filozofları okuduğunu söyleyenler bulunmaktadır.840 Öte yandan 

İbn Seb'in’in yaşadığı dönemde Aristo’nun eserleri Arapçaya çevrilmiş ve üzerine 

şerhler yazılmış bir halde bulunmaktaydı. İbn Seb'in’den (1217-1270) önce yaşamış 

olan İbn Rüşd (1126-1198), Aristo’nun eserleri üzerinde ciddi çalışmalar yapmıştı. 

Yine İslâm filozoflarından Kindi, Fârâbî, İbn Sina ve Gazali gibi kişilerin eserleri de 

mevcuttu. Dolayısıyla İbn Seb'in’in filozofların görüşlerini direkt olarak onların 

eserlerinden okuduğunu da söyleyebiliriz.    

İbn Seb'in nefs konusunu anlatırken büyük oranda Aristo’nun “Kitabu’n-

Nefs” adlı eserinden yararlanmıştır.841 Zaten İbn Seb'in’e göre filozofların en büyük 

ekolü Aristocu Ekol, kitapları da Aristo’nun kitaplarıdır. Aristo’nun nefs konusunda 

yazdığı eseri de “Kitabu’n-Nefs”tir. İbn Seb'in Aristo’nun bu eseri üç bölüme 

ayırdığını, birinci bölümde nefs, hakikati ve ne olduğu, ikinci bölümde bu konuların 

izahını yaptığını, nefsin besleyici, duyu gücü, görme ve diğer duyuları gibi 

kuvvelerini, üçüncü bölümde ortak duyu, tahayyül, düşünme, nuzuiyye gibi güçlerini 

                                                
840 Özellikle duyularla ilgili bölümlerde yaptığı aktarımlarda cümleler bile aynıdır. Ketture’nin 
görüşleri için bkz. Büddü’l-Ârif, s.248. 2. dipnot.; Ayrıca bkz. İhvan-ı Safa, Resail, c.I., s240-243, 
c.III., s.349-351, c.IV, s.91-101.   
841 Büddü’l-Ârif, s.283. 
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incelediğini anlatır.842 Bu konuları aktaran İbn Seb'in daha sonra da bu görüşleri 

değerlendirmiş ve Aristo’ya göre nefse dair bilgilerin en açık olan bilgiler olduğunu 

belirtmiştir. Filozoflara göre nefs ilminin, İlk İlke (Allah) ilminden sonra gelen en 

yüce ilim olduğunu, zira nefs ilminin, metafizik ilmi için zaruri bir öncül olduğunu, 

metafiziğe ancak nefs ilmiyle ulaşıldığını vurgulamıştır.843  

İbn Seb'in filozofların nefs konusunda çok bilgili olduklarını ve her ne kadar 

farklı görüşler sunsalar da ilmi bir araştırmayı hepsinin savunduğunu söyler.844 

Onların, nefsi şu yönlerden araştırdığını belirtir: Nefs var mıdır yok mudur? Nedir, 

nerededir? Bedene nasıl girmiştir? Bedene nasıl bağlanmıştır, nerede olmuştur, 

nereye yerleşmiştir, baki midir? Nefs nasıl mutlu olur?845 İbn Seb'in de nefs 

konusunu ele alırken onu bu başlıklar altında incelemiş ve tartışmıştır. 

Ancak onun için hakikat yine muhakkiklerdedir. Fakih, kelamcı, sûfi ve 

filozoflar gerçeğe ulaşamamıştır. Onun bu konuda muhataba yaptığı nasihat bu 

durumu ifade eder: Ey kardeşim, nefsi, cevherini ve mahiyetini araştırmalısın ve bu 

konuları yanlış olanlardan dinlememelisin. Bazıları yeterli bilgiye ulaştıklarını 

zannedebilir. Sen bundan Allah’a sığın ve bunların yollarından uzak dur. Sana 

anlattıklarım büyük oranda filozofların görüşleridir, imkânım ölçüsünde bunları 

anlattım. Sen bunlarla başlayıp nihayete ulaşırsın. Filozofun nefse dair sözleri, 

kelamcı ve fakihlerinkine nazaran doğru, veciz ve beliğ bir hikmettir. Filozofların 

mezhebini anlatmaktan kastım seni onlara yönlendirmek değildir. Amacım onların 

derecesini sana kavratmaktır. Yoksa fakihler de kelamcılar da filozoflar da yanlış 

yoldadırlar. Bunların mezheplerini serdettikten sonra onları kötülemeye götüren 

sebep onların ektikleri fitne ve bunun sonucu olan Allah’tan uzaklaşmadır.846  

Öte yandan İbn Seb'in, filozofların, bedenin sıhhati, duyuların tam olması, 

akli kuvvetlerin selameti ve bunları temin eden vasıtaların bilinmesi hususlarının da 

ötesine geçip son hakikatlere ulaşmak istediklerini ve bu hakikatleri, nefs/ruh ve akıl 

hakkında bilgi elde etmekte bulduklarını belirtmiştir. İbn Seb'in şeriatların da bu 

konuda filozoflarla uygunluk arz ettiğini söylemiş ve bununla ilgili çeşitli ayet ve 

hadisler sunmuştur: “Nefsini bilen Rabb’ini bilir.”, “Kendi nefislerinde de öyle… 

                                                
842 Age, s.154-160.; Krş. Aristo, Ruh Üzerine. 
843 Büddü’l-Ârif, s.160. 
844 Age, s.154. 
845 Age, s.160. 
846 Age, s.165-166.; Ayrıca şu sayfalara da bakılabilir: s.189, 279, 288-289, 291. 
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görmüyor musunuz?”,847 “Onlar nefislerinde düşünmüyorlar mı?”848 Ayrıca, İbn 

Seb'in filozofların, “Allah’ın ilk ibda ettiği varlık akıldır” dediğini,849 aklın ilk ibda 

olunan nesne olduğunu, şeriatin de bunu onayladığını, dolayısıyla aklın ilk âlim 

olduğunu söyler. Bu bağlamda o, filozofların, hakikati bu noktalarda arama 

konusunda doğru yol üzere olduklarını ifade etmiştir.850  

Dolayısıyla İbn Seb'in için filozoflar nefs ile ilgili tüm konularda hakikate 

ulaşamasalar da hakikate en yakın olanlardır. Bu durumu nefs konusunu işlerken çok 

daha açık bir şekilde göreceğiz. Özellikle bazı konularda onlarla hemfikir olduğunu 

açıklamaktan sakınmaz. Bu nedenle biz nefs ile ilgili bu bölümde filozofların 

herkesçe bilinen görüşlerini kısmen anlatacağız. Bunu yapmak zorundayız, zira İbn 

Seb'in bu görüşleri aktarmış ve aktardığı görüşlerin aralarında bu görüşleri 

savunduğunu veya dine uygun olduğunu gösterir mahiyette ifadeler kullanmıştır. 

Bunlardan hareketle biz İbn Seb'in’in filozofların hangi görüşlerini kabul ettiğini 

ortaya koymaya çalışacağız. Öte yandan onun şeriata uygundur dediği yerleri de ona 

ait olarak kabul edeceğiz. Çünkü o, şeriatı sağına alan ve onu her şeyin doğruluğunun 

mihenk taşı olarak gören biridir.  

İbn Seb'in nefs ile ilgili konuları Aristo’yu temel alarak işlemeye başlar. O, 

nefsin temelde nebati, hayvani ve natık nefs olmak üzere üç bölüm olduğunu aktarır. 

Natık nefsin de olgunlaşınca hikemi ve nebevi nefs kısımlarına851 yükseldiğini 

dolayısıyla nefsin beş mertebe olduğunu filozoflardan aktarır.852 O, filozoflar 

nazarında bunlardan son üçünün (natık, hikemi ve nebevi nefs) yok olmayacağı 

konusunda ihtilafın olmadığını da söyler.853 Yine nefs-i natıkanın olgunlaşıp 

                                                
847 Zariyat Suresi, 51/20. 
848 Rum Suresi, 30/8. 
849 Filozoflardaki sudur nazariyesinde ilk sudur edenin akıl olduğu anlamında bkz. Fârâbî, el-
Medinetu’l-Fazıla, s .33-38.; Zenon Risalesi, s.112.; İbn Sina, Şifa, İlahiyat, s.403-404.; Gazali, İhya, 
c.I, s.211.;  Ayrıca bu konu ile ilgili olarak bkz. Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, s. 85-93.; Atay, Fârâbî 
ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, s. 173-183.  
850 Sicilya Cevapları, s.62.    
851 Hikemî ve Nebevî nefs ayırımları İhvan-ı Safa’da aynı kavramlarla geçer. Bkz. İhvan-ı Safa, 
Resail, c. I., s.240-243. 
852 Sicilya Cevapları, s.103-104.; Büddü’l-Ârif, s. 279.; Filozofların görüşleri için Bkz. Aristo, Ruh 
Üzerine, s.78-82; Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s. 54-57.; İbn Sina, Necat, s. 157-165.; İbn Rüşd, 
Telhisu Kitabi’n-Nefs (Psikoloji Şerhi), çev. Atilla Arkan, Litera yay., İst., 2007, s. 47-48.   
853 Sicilya Cevapları, s.101. 
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tamamlanınca bilkuvve ve bilfiil akıl olduğunu ve bu nefsin (nefs=ruh) filozoflar ve 

şeriat katında faziletli olduğunu ve yok olmayacağını ifade eder.854  

İbn Seb'in Aristo’nun, nefsi, “tabii cismin ilk kemali” olarak tanımladığını ve 

bunun mutlak bir tanım olup herhangi bir nefsi tanımlamadığını söyler. Bu konuda 

uzun tartışmalar da yapar.855 Bundan sonra o, nebati, hayvani ve insani nefsi 

filozoflara göre ele alır, onları tanıtır ve hangi nefsin baki olduğunu göstermek 

ister.856  

Nebati nefs, hayvani nefsin maddesidir. Hayvani nefs de nebati nefsin 

suretidir. Nebati nefsin görevi beslenme gücünü sağlamaktır. Beslenmeyle şahsı, 

üreme ile de türü korur. Bu nefs bileşik olduğu için terkibinin bozulmasıyla yok olur 

gider.  Bu nefsin, cazibe, masike, hadime, gaziye, dafia, namiye, musavvire, 

müvellide ve altı yönü birbirinden ayırt edebilme gücü olan toplam dokuz gücü 

vardır. Bu nefsin yok olma sebebi ilahi feyizden uzak olmak ve bu feyzi kabule hazır 

olmamaktır. Filozoflar bu nefsin akıl gücünün olmadığını ve yok olacağını kabul 

ederler.857  

Hayvani nefse gelince, bu nefse öfke nefsi de denir. Cinsellik, yeme içme, 

üstünlük, öç alma ve liderlik gibi arzular bu nefsin sonucu olarak ortaya çıkar. Bu 

nefs, iradi olarak hareket edebilir, beş duyusu vardır, haz ve elemi duyumsar. Bu 

nefsin bazı şekillerinde tahayyül, vehmetme, insana alışıklık, işaretten anlama, akli 

idrak ve temyiz yolu ile değilse de vehmi bir tasavvur ve tahayyül ile bazı ameli 

sanatları güzelce yapmaya kabiliyeti vardır. Maymunların bazı işleri yapmaları gibi. 

Hayvani nefs de mürekkeptir ve terkiplerinin bozulmasıyla yok olur. Filozoflar bu 

konuda ittifak etmişlerdir. Çünkü bu nefs Vahibu’s-Suver’in feyzini kabule uygun 

değildir. İbn Seb'in daha sonra bu nefsin yok olup olmayacağı konusunda Diyojen, 

Brahmanlar (Hint kast sistemindeki din adamları), İskender ve ismini vermediği 

diğer bazı filozofların görüşlerini aktarır. Burada insani nefs ile hayvani nefs 

arasında karşılaştırmalar yaptıklarını, ancak hayvani nefsi, insani nefsten ayırt 

edemeyenlerin büyük bir hataya düştüklerini söyler. Ona göre “Bunlar insanın 

                                                
854 Age, s.104. ve Büddü’l-Ârif, s.160-166.; Şerhu Ahd, s. 108-109.; Kindi, Risale fi’n-Nefs, “Felsefi 
Risaleler” içinde, s. 244 -245.; Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s. 86-87.; İbn Sina, Necat, s. 185-186. İbn 
Rüşd, el-Keşf, s. 144,145,146.; İhvan-ı Safa, Resail, c. IV., s.93-101. 
855 Sicilya Cevapları, s.106-108.; Aristo, Ruh Üzerine,s.66-67. 
856 Sicilya Cevapları, s.104. 
857 Age, s.104-105. 
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terkibinde bir hususiyet olduğunu bilmediler ve insanda, biri ruhanî diğeri cismanî 

iki cevher bulunduğunu ve insanın küçük âlem olduğunu görmediler.”858 

İnsani nefs, düşünme, bilgiyi sevme, ölçme, tartma ve beden üzerinde 

tasarrufta bulunma gibi tedbirli işleri yapabilen nefstir. Hikemi nefs, bu nefsin 

olgunluklarından biridir. Bu nefs, nazari bilgilerden hareketle insanı eşyanın 

hakikatine ulaştırır. Eşya arasındaki bağları ve sebepleri sezer, eşyanın görünen 

taraflarından görünmeyen taraflarını anlar ve var olanların varlıktaki mertebe ve 

derecelerini bilir. Bu varlıkların evvelden nasıl ve ne suretle meydana geldiklerini, 

kıdem ve kadimin ne olduğunu, bunun sıfatlarını ve yaratmasını bilir. Bu nefsin bir 

başka olgunluğu da nebevi nefs’tir. Nebevi nefs, vahiy alır ve faal akılla ittisal eder. 

İnsanlara doğru yolu gösteren ve onlara tebliğde bulunan nefistir. Bu nefis araştırma 

ve nazar yoluyla değil Allah vergisi bir şekilde olmaktadır. Bu nedenle hikemi nefs 

bundan acizdir. Hikemi nefs ise eşyanın küllilerini tetkik eder, araştırma ve nazarla 

uğraşır. İnsani nefs ya da nefsi natıka akıl sahibidir ve Allah, beyanı bu nefse 

öğretmiştir. Nefsi natıkada sırasıyla bilkuvve, bilmeleke, müktesep ve faal akıl 

oluşur. Bu nefste ayrıca ilmî akıl ve amelî akıl kuvveleri de vardır. İlmi akıl ile insani 

işlerden yapılmak istenen şeyleri bulur, ameli akılla ise cevherini tamamlayıp fiilen 

akli bir cevher olur. Öte yandan aklın heyulani, bilmeleke ve müstefad akıl gibi 

dereceleri de vardır. Makulleri idrak eden bu akıl kuvveti basit bir cevherdir, cisim 

değildir. Bunun tam bir akıl olarak kuvveden fiile çıkması faal akıl sayesinde olur.859  

İbn Seb'in “Ölümden sonra yok olmadığına burhan ve delil aranan nefs bu 

nefs (nefsi natıka) olmalıdır.” der.  Nefsin, natıka, hayvani ve nebati olan üç 

mertebesinden en yücesi natıka mertebedir. Çünkü bu mertebede nefs, akil ve 

natıktır. Özellikle ilme ve hilme kabiliyeti vardır. İyi ve kötüyü ayırt eder, fazilete 

imrenir ve bunun zıttı olan davranışlardan nefret duyar. Sevap ve cezalar bu nefs için 

söz konusudur. Ölümden sonra baki olan bu nefstir, yok olmaz, hiçbir surette 

değişikliğe uğramaz. Bu nefs ruhanî olduğundan dolayı ruhanî nesneler de tanrının 
                                                
858 Age, s.105- 113.; Filozofların nebati ve hayvani nefs konusundaki görüşleri için Bkz. Aristo, Ruh 
Üzerine, s.78-82; Kindi, Risale fi’n-Nefs, s. 243-250.; Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s.54-57.; İbn Sina, 
Necat, s. 157-165.; İbn Rüşd, Telhisu Kitabi’n-Nefs, s. 47-48.  
859 Sicilya Cevapları, s.113-116.; İbn Seb'in’in burada anlattıkları tamamen Aristo, Fârâbî, İbn Sina ve 
İbn Rüşd’ün görüşleridir. Kendisinin bunlardan kabul ettikleri olsa da bazılarını benimsemediği, 
özellikle ittisal fikrini kabul etmediği görülür. Filozofların bu konudaki görüşleri için bkz. Aristo, Ruh 
Üzerine, s. 139 vs.; Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s. 66-76, 86-87.; Deavii Kalbiye, s. 126.; İbn Sina, 
Necat, s. 163-165.; Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, s. 134-137.; İbn Rüşd, Telhisu Kitabi’n-Nefs, s. 97-
109.   
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kendilerine vermiş olduğu temizlikten dolayı bedenden ayrılmakla yok 

olmadıklarından bu nefis de yok olmaz. Bu nefs bileşik değil basittir. Yok olmak 

bileşikler için söz konusudur. Diğer iki derece ise bileşik olduklarından dolayı yok 

olurlar. Önde gelen filozoflar az bir kısmı müstesna natık nefsin bekasını kabul 

ederler.860  

İbn Seb'in İskender, Themistius ve Aristo’nun, Akratis, Calinus, Istrati’nin 

daha önceleri bu nefsin bekasını kabul etmedilerse de sonraları bu fikirlerinden 

döndüklerini belirtmektedir. O, Fârâbî’nin bu konuda farklı fikirler söylediğini, 

ancak sonuçta bu fikirlerinden vazgeçip hakikati bulduğunu ve nefsin bekasına 

kanaat getirdiğini söyler.861  

İbn Seb'in’in, natık nefsin, hikemi ve nebevi yönleriyle ilgili aktardıklarına ve 

nefsi natıkanın yok olmayıp baki kalacağı ile ilgili ifadelerine baktığımızda onun bu 

konularda filozoflarla birlikte olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Hikemi ve 

nebevi nefs konularında filozoflara yönelik bazı itirazları olmasına rağmen, onun 

nefsi natıkanın bekasını kabul ettiği kesindir.  

Aslında İbn Seb'in için önemli olan nefs bu insani nefstir. Onun nefs ile ilgili 

tartıştığı tüm konular, hep insani nefs ekseninde dönüp dolaşmaktadır. Nefs 

konusundaki tartışmalarda ortaya çıkacağı üzere, İbn Seb'in, “Nefs-i Natıka”yı “ruh” 

olarak görmektedir. Onun için önemli olan da ruhla ilgili sorunları ortaya koymaktır. 

Bu noktada onun için tek hakikat muhakkik olsa da filozofun önemi inkâr 

edilemeyecek derecede büyüktür. Fakat o, bu önemi çok fazla dile getirmez.  

İbn Seb'in nefsi natıkanın bazı güçlerini ele alır. Duyular, duyum, 

duyumsananlar, bedenin duyumsama gücünü nereden aldığı, duyuların tanımı, beş 

duyu gibi duyularla ilgili kavramlar hakkında filozofların görüşlerini özetle verir. 

Ancak o, “Ey filozof, eğer senin mezhebin açısından seninle konuşacağım konusunda 

seninle bir sözleşmede bulunmamış olsaydım, aklın ve makulünle ulaşamayacağın 

                                                
860 Sicilya Cevapları, s.114-118.; Filozofların görüşlerini aktarmaya devam etmiştir.  
861 Age, s.116-118.; Aristo’da natık nefsin baki olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Bu konuda bkz.; S. 
H. Bolay, Age, s. 94.; Fârâbî’de farklı fikirler görsek de sonuçta o natık nefsin bekasını kabul eder. 
Bkz. Fârâbî, et-Talikat, s.84 - 85.; İslâm filozofları genelde natık nefsin ölümsüz olduğu 
kanaatindedir. Bkz. Kindi, Risale fi’n-Nefs, s. 243-244.; Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s. 86-87.; 
Ta’likât, s.84; İbn Sina, Necat, s. 185-186. İbn Rüşd, el-Keşf, s. 144,145,146. 
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duyu, duyular ve duyumsama hakkında sana açıklama yapardım.” diyerek bu 

konularda onunla aynı fikirde olmadığını ifade etmek istemiştir.862  

Buna ek olarak o, dokunma duyusuyla ilgili olarak filozofların tüm 

kısımlandırmalarının vehimler, zanlar, bir sonucu ve faydası olmayan şeyler 

olduğunu söyler. Ona göre filozofların bu konudaki sonuçlarının bir hakikati de 

yoktur. Onlar sadece muhakkiklerin yüce âlemlere yükselmelerindeki ilk derece olan 

“İlk Âlem”de (el-Âlemu’l-Evvel) meydana gelen mahsusat, meşhurat, muakkidat 

(inançlar-sanılar) konularına ulaşma isteğindedirler.863 Dolayısıyla dokunma 

duyusuyla ilgili filozofların görüşlerini yanlış bulan İbn Seb'in, onların sözlerinin bir 

açıdan kabul edilebileceğini şu şekilde ifade eder: Eğer tabii varlık, kendilerine işaret 

edildikleri biçimiyle mülahaza edilecek olursa filozofların sözleri kabul edilebilir ve 

bunlarla amel edilebilir. Yok, eğer varlık, Kasdu’l-Kadim’de, Kasdu’s-Sani’de, 

illetli, mukayyed varlıkta olmaları açısından mülahaza edilecek olursa filozofların 

sözleri doğru değildir. Bu sözlerden meydana gelen sureti, bir benzetmeye, hoş ya da 

kötü bir şeye nispet edemeyiz. Bu sözler sanki ademî lafızlar ve vehmi kuvvetlerle 

anlamlandırılmış manalardır.864  

İbn Seb'in tatma, koklama ve görme duyuları hakkında da filozoflardan 

aktarımlar yapar.865 O, cisimler âlemini birinci âlem olarak kabul ettiğinden dolayı 

filozofların bu konudaki görüşlerini de hakikat olarak görmez.866 Onların bu 

duyularla ilgili aktardıklarının hakikat olmadığını belirten İbn Seb'in, bunların 

heyulani-şehadet âleminde yani âlemul evvel içerisinde olduğunu söyler. Bu 

konudaki kendi görüşlerinin ruhanî âleme dâhil olan şeyler olduğunu belirtir. İlk 

âleme ait bilgileri herkesin bilebileceğini ancak muhakkikin bilgisinin ise kesp ile 

elde edilmediğini ifade eder.867 

İbn Seb'in kendi görüşlerinin daha üstün olduğunu, bu nedenle muhakkikin 

gizli olan şeyleri bildiğini (yerin gizlediklerini bilmesi gibi), bunun anormal 

karşılanmaması gerektiğini söyler. Çünkü cumhurun yanında duyulurlar nasılsa 
                                                
862 Büddü’l-Ârif, s.235., 235-242. 
863 Age, s.240.ve 275-276. 
864 Age, s.242.; Şerhu Ahd, , s.83.     
865 Büddü’l-Ârif, s.242-250. 
866 Age, s.248. 
867 Age, s.250-251. İbn Seb'in duyu güçlerinden örneğin işitme duyusunu filozoflardan olduğu gibi 
özetle aktarmış ve kendisine ait görüşler vermemiştir. İşitme duyusundan sonra mütehayyile, 
müfekkire, hafıza, natıka ve sınai güçlerinden söz etmekte, bu konularda çok fazla değerlendirme 
yapmamaktadır. Büddü’l-Ârif, s.252-262. 
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muhakkikler yanında da bu tip olağanüstü durumlar aynıdır. Buna Hz. Ömer’in “Ey 

Sariye, dağa!” sözü de örnek verilebilir. İbn Seb'in, filozofların kast ettiği görmenin, 

görme gücünün arazlarından olduğunu ve gören gözde yerleştirildiğini, bunun da 

onun heyulani yeri olduğunu söyler. Fakat İbn Seb'in’in muhakkiklere göre söylemek 

istediği göz, basirettir. Onun yeri müstefad akıldır. Basiretin gayesi de tahkikin 

suretinde yerleştirilmiş olmasıdır. Basireti engellenen, idrak ettiği şeyden ve 

idrakinden yoksun olur. Basireti oluşan kişi ise yüce görünenleri görür ve müşahede 

eder. Bütün bu anlatılanlardaki görmenin durumu, duyulurları görmedeki duruma 

benzer. Cumhurun hepsi sadece görme duyusuyla kabul edip onaylamazlar. Çünkü 

kabulün meydana gelmesi zordur. Bu idrakin oluşması ancak araştırma ve nazarla 

olur. Özetle çoğu, bu duyuyla elde edileni kabul etmez, hatta yalanlar. Hâlbuki 

nübüvvet, kalbi duyuyu öğretmek için gönderilmiş ve bunun örneklerini açıklamış, 

onu belirgin hale getirmiştir. Akıllı olan bu durumlardan anlamıştır ki, görme 

duyusuyla ilimlere muttali olunamaz, gayb görülemez. Onları gören, kalp gözüdür ve 

onu melekût levhasında görür. Kendisiyle beraber getirdiği her şey mucizedir ve 

dönemindeki herkesi aciz bırakmıştır. Onun tam olarak öğretmiş olduğu bütün 

bilgiler mutlak manada aciz değildir. İnsanların bildikleri araştırmayladır ama 

nübüvvetin bilgileri vahiy, ilham ve rüya iledir. İnsanların güç yetirebildiği şeyler 

çabayla, tabii güçle, mali güçle, toplamayla, duyulur güçlerle meydana gelir. 

Bunlarla himmeti, fikri, nazarı ve Allaha yönelmeyi elde eder. Kalbi bilgi ve onun 

gördüğü ise başkadır. Her kim bu bilgiden bir şeyi işitirse delilini ve medlulünü 

bilirse yüce gayeye bağlanır ve büyük mutluluğa ulaşır. Bütün bunlar duyusal 

görmenin eksikliği için söylenmektedir. Dolayısıyla bu görmeyle idrak eden de 

eksiktir. Bu duyuyla ilgili filozofların bilgilerinde şüphe ve sorunlar vardır. Duyular 

ve mahiyeti konusunda mukarrebten işitilecek sözler ise haktır, bunlara zan 

ilişmez.868  

İbn Seb'in filozofların duyu, duyumsayan, duyumsanan, duyumsama, cisim, 

kuvvetler, nefisler, heyetler, bunlarla kaim olan varlıklar, bunlarla ilgili keyfiyetler, 

mahiyetleri ve halleri gibi konularda söyledikleri her şeyin mukayyed varlık, 

mümkün varlık, mufarık ve mufarık olmayan cevherler olmaları açısından âlemu’l 

evvel ile ilgili olduğunu söyler. Filozofların diğer âlemleri bilmediğini varlıklardan 
                                                
868 Age, s.250-252.; İbn Seb'in’in burada anlattıkları Gazali’deki kalbî bilgiyi hatırlatmaktadır. Gazali, 
İhya, c. III, s. 18-35.; Hüsamettin Erdem, Gazali’de Bilgi Meselesi, İAD., c. XIII., sy. 3-4, s. 295.    
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sadece bir kısmına vakıf olduklarını belirtir. Mukarreblerin nefsle ilgili görüşlerinin 

ise bu seviyenin ötesinde olup, ondan daha yüce ve daha üstün bir âlemle ilgili 

olduğunu savunur. O, bu ilk âlem olan heyulani âlemi kabul ettiğini, ancak 

kendisinin ruhanî cevherlerden kastının filozofların mufarık cevherlerinden farklı 

olduğunu, bunlar arasında zat bakımından bir nispet görülse de bu durumun tüm 

yönlerden olmadığına dikkat çeker. İbn Seb'in mufarık cevherlere varid olan şeylerle 

ilgili olarak da kendisinin ve filozofların anladığının farklılığına vurgu yapar. Bunlar 

arasında zat bakımından bir nispet ve mukayese söz konusu olamaz diyen İbn Seb'in,  

“Senin söylediklerin feyizle, kelimeyle, fasılla, mastarla, imkanla ve istifade ile 

olurken, benim söylediklerim ilimle, imdadla, ikameyle, nizamın şekillenmesiyle, 

yasaklanmış parıltıyla, hasret çeklin takdisle olur.” der.869  

Ancak İbn Seb'in nefsin tanımı ve mahiyeti ile ilgili muhakkiklerin 

görüşlerini net olarak ortaya koymaz. Bunu izah etmeye çalıştığı noktalarda genelde 

kapalı ifadeler kullanır.870 Yine onun huruficiliğinin en açık işaretlerini bu 

konulardaki açıklamalarında görmekteyiz. Onun bu noktalardaki ifadelerini anlamak 

gerçekten güçtür. Ancak ifadelerden Allah’ın bazı sıfatlarının, hurufu mukattaa ve 

kelime-i tevhitle izahlarının yapıldığı anlaşılabilmektedir.871 

Bu nedenle İbn Seb'in’in nefs ile ilgili görüşlerinin, filozofların ve diğer İslâm 

âlimlerinin görüşleri içerisinde serpilmiş olarak bulunduğunu görmekteyiz. Bu 

                                                
869 Büddü’l-Ârif, s.291-262. 
870 Bu ifadelere örnek olarak: Nefsin bedenle bağı kadim âlemin haberidir, bazen muhtaç olanın 
ilintilerine ilişir. Fakat Kasdu’l-Evvel önceler, belirler, nimet verir, yardım eder, takdir eder, 
şereflendirir, konuşur, ilham eder, imtihan eder, alçaltır, reddeder, azap eder, sevdirir, saptırır, terk 
eder, sıvar, yasaklar ve gizler. Farklı ve gayrı olanları birleştirir, aynı olanları ayırır, mutluluğu tattırır, 
hidayeti yaratır. İbn Seb'in burada Allah’ın nefse olan ikramları ve bedene nefsi vermesi konularını 
izah etmiştir. Herhangi bir tanım sunmamıştır. Büddü’l-Ârif, s.293. 
871 Age, s.188. İbn Seb'in ruhun yani nefsin cisim olmadığına dair delillerden sonra mukarrebin 
düşüncelerini anlatırken çoğu zaman kullandığı kapalı ve anlaşılmaz sembolik diliyle son bir açıklama 
daha getirir: Ruh mezhebime göre, hüviyettir, onun hüviyeti hedeftir. İnniyettir, inniyeti seleftir. 
Noktadır, hattın artmasıyla kesilmiş, uzamış fakat ortasında ve sonunda lafız yoktur. Bu durum günler 
ve saatler hesabına göre bazı zamanlarda olur, bazen de takaddüm, teahhür ve def’ (geri çevirme) 
durumunda yok olur. İzafet ve ortaklığın yok olması durumunda var olur. Ruh mezhebime göre, 
taaccüple yazan bir kalemdir. Hitabının işaret ettiğinden habersiz ve anlamsız değildir. Onu isabet 
etmesi gereken yere çevirir, madumu isimlendirir, malumu gizler, resmettiği şeyle remz olarak 
konuşur, mefhumuyla işaret eder… Ruh mezhebime göre heyettir ki, dehri andırır, müstenid hareketi 
takdir eder, hidayeti gayenin yokluğuna götürür, cesedi tertip üzere öldürür, tersyüz olmuş fikirleri 
Habib’le takdir eder. Ruh, mezhebime göre, korumaya ve sürdürmeye vakıf olur… Ruh mezhebime 
göre dokuz kelimedir. Birleşince yok olur, okununca unutulur, açıklanınca ölür, bitirilince kalır, 
öğretilince cahil olunur, sayılınca yazılır. Onu okunmayacak halde resmedene ne mutlu. Onu 
hıfzetmeyecek şekilde yayana ne mutlu. Ruh, bana göre bir haberdir, sıfatı eserdir. Büddü’l-Ârif, 
s.187-188. 



 187 

yüzden bu tartışmaları ele alırken onun nefse nasıl bir mana ve mahiyet kazandırdığı 

ortaya çıkacaktır.  

İbn Seb'in nefs ile ilgili olarak filozofları eleştirdiği gibi872 sûfi, fakih ve 

kelamcıları da eleştirmiştir.873 O, fakihlerin sadece ayetler ve bununla ilgili 

çalışmalarla uğraştıklarını, lafza takıldıklarını, mahiyete ve anlattıkları şeyin 

makullüğüne bakmadıklarını söyler.874  

Kelamcıların da nefs konusundaki görüşlerinin yanlış olduğunu belirtir.875 

Bakıllani, Cüveyni, İbn Furek ve Gazali’nin görüşlerini kısaca aktaran İbn Seb'in, 

İbn Furek ve Gazali’ye kısmen olumlu bakar.876 Bu olumlu bakışta, bu kişilerdeki 

sûfi etkilerin olması ve ruhanî cevheri kabul etmeleri önemli bir rol oynar.877 İbn 

Seb'in’e göre kelamcılar sadece cismanî cevheri kabul ederler, ruhanî cevher olarak 

da adeta yalnızca Allah’ı kabul ederler. Onlara göre nefs latif bir cisimdir, akıllar ise 

akıllılar için bir sıfattır. Var olanlar cismanî cevherler ve arazlardır. Ruhanî cevher 

ise Allah’tır. Bu konuda onlar Hakk’ı ruh mesabesinde görmüşlerdir. Hâlbuki 

maddeden mufarık cevherin varlığına dair burhan gayet açıktır. Onlar Hakk’tan 

habersizdirler. Onların söyledikleri şu sonuca varır. Nefs Hakk’tır. Gazali, onların bu 

yaklaşımlarını hissetmiş ve ruhu, aletlerini, nefh ve tesviyeyi birbirinden ayırmıştır. 

Eş’arilerin (kelamcıların) görüşleri ise saçmadır.878 İbn Seb'in fakih ve kelamcıların 

nefsin (ruh) cisim olması konusundaki fikirlerini ayrıca ele alır ve onun cisim 

olmadığını aksine ruhanî bir cevher olduğunu ispatlar. 

İbn Seb'in sûfilerin görüşlerini eleştirmeden önce kısaca özetler. Bu özet 

bilgileri sunarken genelde “Risaletu’l-Kuşeyriye”ye bağlı kalır.879 Sûfilerde yaygın 

olduğu şekilde nefsin çeşitlerini, mertebelerini ve onun terbiyesi konusunu ele alır. 

                                                
872 Örneğin bkz. Büddü’l-Ârif, s.274. 
873 Age, s. 275-277. 
874 Age, s.151. 
875 Age, s.152. 
876 Gazali ruha iki anlam vermiştir. Bunlardan ilki latif cisim, ikincisi ise insanın görülmeyen, idrak 
eden ve âlim olan bir parçasıdır. Gazali daha çok ikinci anlamı benimser gözükmektedir. Nefsi ise 
tasavvufi anlamda kullanmıştır. Gazali, İhya, c. III., s. 10-11.; Bolay, Age, s. 168-185.  
877 Büddü’l-Ârif, s.152-153.; Gazali’ye göre kalpten doğarak beyne tırmanan ve damarlar vasıtasıyla 
bedenin bütününe yayılan latif buhar olan hayvansal ruh ölür. İnsani ruh ise ölmez. Ya nimet ve 
mutluluk ya da azap ve mutsuzluk içerisinde kalır. Çünkü o, bilginin kaynağıdır. Erkan Yar, Ruh – 
Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu yay., Ankara, 2000, s.89-90. 
878 Büddü’l-Ârif, s.153.; Ebu’l Huzeyl, Eş’ari ve Bakıllani ruhu araz olarak kabul edip bedenin 
ölümüyle ruhun da yok olacağını düşünürler. Cüveyni ruhu latif bir cisim olarak görür. Kelamcıların 
ruha verdikleri anlam ve bu verilen anlam sonucunda ruhun ebedi olup olmadığı konusunda bkz. 
Erkan Yar, Age, s.85-100. 
879 Kuşeyri, Risaletu’l-Kuşeyriyye, s. 182-184. 
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Nefsin muhtemel anlamlarını verir.880 O, bu açıdan nefsin sûfilerin avamına ait 

olduğunu, sûfilerin havasının ise bunları kabul etmediklerini söylemektedir. Havas, 

bunların konuştuklarının izafete dâhil olduğunu, şeklinin hakka ters düştüğünü 

belirtir ve avamı adeta birliği parçalamakla suçlar. Fakat İbn Seb'in sûfilerin bu 

havassının bazılarını da eleştirmekte ama ayrıntılarını ifade etmemektedir.881  

İbn Seb'in, sûfîlerin havassına göre nefsin bir açıdan ruh, akıl, kelime, kasd ve 

fasıl anlamında kullanıldığı söyler. Nefsin hakikati, sûfi yolundaki hakiki mezhebe 

göre düşünülecek olursa vehimlerdir, onu kadim hüküm sabitleştirir; ahbardır, onu 

kasdul vücudi gerekli kılar; manalardır, onu rahmani kahır tahkik eder. Onların 

mezhebine göre nefsle ilgili gerçek görüş şunlar olsa gerektir: Nefs, var olan bir 

cevherdir, bir araz onu kontrol eder, biri de onu ihmal eder. Onu kontrol eden araz 

akıldır. Akıl teklifin varlığında şarttır ve onu kontrol eder.882 Nefsi ihmal eden araz 

ise onun kontrolünü bozar, onu yeryüzüne bağlar, hakikatin zıddını ona emreder, 

kendisini unutturur, zorunlu olanın dışındakini ona hatırlatır, onu kısaca kötüye, 

gayesinin dışına götürür. Bu zikrettiğimiz araz, aşırılıkta ifadesini bulur. Bazen kulda 

vasıtasız, bazen direkt nefsine izafeten, bazen dışından bir muharrik olur. Bu 

biçimdeki araz, sûfilerin, kelamcıların ve filozofların istemediği arazdır.883 

İbn Seb'in sûfileri havassına ait olan ve nefsin cevher olduğu, onun için iki 

arazın bulunduğu, bunlardan birinin onu kontrol ettiği görüşünün bir yönüyle doğru 

birçok yönüyle ise bâtıl olduğunu belirtir. Sûfilerden bu görüşü benimseyenler en üst 

derecelerde ve diğerlerine göre mukarreb olsalar da mutlak anlamda mukarreb 

değillerdir. Sûfilere ait delil ve kavramlar filozoflarınkiyle aynı değildir. Sûfilerin 

ilkeleri filozoflarınkinden farklıdır. Âlemler, ruhanî zatlar, hareket, muharrik ve 

varlıklar filozoflarınkinden ayrıdır.884  

Buraya kadar İbn Seb'in’in nefs ile ilgili bilgilerinin kaynağını, nefs konusunu 

nasıl işlediğini, genel olarak nefsin tanımı, mahiyeti, çeşitlerini, onun nefs ile ilgili 

olarak ileri sürülen fikirlere bakışı hakkında bir giriş sunduk. Buraya kadar nefsin bu 

yönleriyle ilgili anlattıklarında Aristo, Fârâbî, İbn Sina ve İbn Rüşd’ün etkileri gayet 

                                                
880 Büddü’l-Ârif,s.166-169.; Gazali, İhya, c.III, s.10-11.   
881 Büddü’l-Ârif, s.170. 
882 Age, s. 344-345. 
883 Age, s.348 
884 Age, s.345-347. 
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açıktır. Şimdi ise özellikle “Büddü’l-Ârif” ve “Sicilya Cevapları” çerçevesinde onun 

nefs hakkındaki fikirlerini ortaya koymaya çalışalım.  

 

B. Nefsin Mahiyeti ve Ruhanî Bir Cevher Olduğu  

İbn Seb'in, nefsi özel anlamda ele aldığında nefsi natıkayı ve dolayısıyla insan 

ruhunu kast eder. O, ruh için “Ruhanî Cevher” adını kullanır. Dolayısıyla ruh bir 

cevherdir, cisim değildir.885 İbn Seb'in ruhun tanımını yapmanın zor olduğunu, 

lugatın onu sınırlayıp ifade edemediğini söyler. Ruhun tabiatının küllileri kabul 

etmek olduğunu da belirtir.886 Öte yandan o, bir şeyin nefsi’nin sözlükte varlığı 

anlamına geldiğini de ifade eder. Bu tanım nefsin ruh anlamına geldiğini de 

gösterir.887  

İbn Seb'in nefs konusunda her ne kadar eleştirse de filozof ve mutasavvıflara 

yakın bir duruş sergiler. Kendi görüşlerini bu iki ekolün görüşleri doğrultusunda 

anlatmaya çalışır. O, nefsin/ruhun cisim olmadığı konusunda filozoflarla hemfikirdir. 

Bu noktada fakih ve kelamcıların nefsin cisim olduğu ve latif bir sıfatla tanımlanması 

şeklindeki görüşlerini reddeder. İbn Seb'in bu reddini ayetlerle destekler:  

“Nefislerinizde de öyle, görmüyor musunuz?”888  

“…iyi bilin ki, yaratmak da emretmek de yalnızca ona aittir…”889  

“Bunun için ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan 

üflediğim zaman derhal onun için secdeye kapanın!”890 

“Biz insanı en güzel biçimde yarattık”891  

“Allah kendisinden başka tanrı olmadığına şahittir. Bütün melekler ve ilim 

sahipleri de adaleti yerine getirerek şahittirler. Ondan başka tanrı yoktur, o güçlüdür, 

hikmet sahibidir.”892  

“Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar onu yüklenmeye 

yanaşmadılar ve ondan korktular da onu insan yüklendi. O, gerçekten çok zalim ve 

cahildir.”893 

                                                
885 Age, s.181-182 
886 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, s.183. 
887 Büddü’l-Ârif, s.343-344.; Gazali, İhya, c. III., s. 11. 
888 Zariyat Suresi, 51/21. 
889 Araf Suresi, 7/54. 
890 Hicr Suresi, 15/29. 
891 Tîn Suresi, 95/4. 
892 Âli İmaran Suresi, 3/18. 
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“Allah’tan hakkıyla korkanlar alimlerdir.”  

İbn Seb'in burada Allah’ın nefislere hitap ettiğini, onlarla konuştuğunu, onları 

sorumlu tuttuğunu, onlar için mertebeler (levvame, emmare, mutmainne gibi) kabul 

ettiğini, onları vahiyle düzenlediğini, onlara nimet verdiğini ve melek gönderdiğini 

söylemektedir. O, bu ayetlerde, nefsimize bakmaya yönelik bir yönlendirme 

olduğunu, çünkü cismi cisme yönlendirme, arazla muhatab olma ve sıfatı 

sıfatlandırmanın söz konusu olamayacağını ifade eder.894  

Öte yandan o, fakih ve kelamcıların nefsin araz, cisim veya cevheri ferd 

olduğuna dair fikirlerini895 kabul etmemekte ve bu görüşlerinden dolayı onları 

eleştirmektedir.896   

İbn Seb'in’in, nefsin/ruhun cisim olmadığına dair ispatlamaları ise şu 

şekildedir:  

1. İbn Seb'in “…İyi bilin ki, yaratmak (halk) da emretmek (emr) de yalnızca 

ona aittir…”897 ayetine dikkat çekerek “emir” ve “halk” kavramlarını ele alır ve 

bunların tanımlarından hareketle nefsin ruhanî bir cevher olduğunu ispatlamak ister. 

O, ayetteki “Emir” kavramının; cisim, suret, keyfiyetler, tasrif ve ibda gibi bir şeyin 

bir şey olmayandan (min gayri’ş şey) yaratılması olduğunu ve buna emir dendiğini 

söyler. Halk ise “O, insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan halk etti.”898 ayetinde 

olduğu gibi bir şeyin bir şeyden veya ruhanî ve cismanî olandan ya da Allah’ın “De 

ki ruh Rabb’imin emrindendir”899 ayetinden anlaşılan manada yaratılmasıdır.900 İbn 

Seb'in’in bunlara dayanarak yaptığı izahlarda anlatmak istediği, “Halk” kavramının 

muhdes anlamında kullanıldığı, “Emr” kavramının ise halk kavramındaki muhdese 

işaret edilen manayı içermediği şeklindedir.901  

                                                                                                                                     
893 Ahzab Suresi, 33/72. 
894 Büddü’l-Ârif, s.174-175. 
895 Age, s.185. 
896 Bu hakaretlerden bir bölüm: “… Neyle delil getiriyorsun ey noksan kişi ve ne için çalışıyorsun ey 
gaib ve ne ile tasarrufta bulunuyorsun ey cahil, ne hakkında soruyorsun ey ahmak ve nasıl mutlu 
oluyorsun ey aşağılık. Senin zatın meçhuldür ve sen reis cevherinle ve nefsinle alay ediyorsun. 
İnananın kötülüğünden sana sığınırız ey Allah’ım.” Büddü’l-Ârif, s. 181-182. 
897 Araf Suresi, 7/54. 
898 Rahman Suresi, 55/14. 
899 İsra Suresi 17/85. 
900 Burada Emir daha önce de geçtiği gibi ibda kavramıyla eşanlamlı olarak kullanılmıştır. İbda ve 
halk kavramlarının anlamları ve bu konuda filozofların görüşleri için bu çalışmamızın “Âlemin 
Kıdemi Meselesi” bölümüne bakılabilir. 
901 Büddü’l-Ârif, s.174-175. 
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İbn Seb'in değişim (tasrif) ve arazın “halk”a ait olduğunu, geriye “emr”in 

kaldığını, eğer her ikisini de hadis kılacak olursak bunun küfür ve yalan olduğunu 

söyler. Dolayısıyla bu ayette (araf 7/54) kast edilen ruh ve akıl gibi mufarık olan 

varlıklara ve cisim gibi mufarık olmayan varlıklara ait nitelikler sunulmaktadır. Ruh 

ve akla kemal ve kudret, cisme ise boyutlar ve miktar izafe edilmiş olmaktadır. Yani 

“emr” ruh ve akla, “halk” ise cisme ait olur.902  

İbn Seb'in, “halk” ve “emr” bağlamında başka bir ayeti daha ele alır:  “Ben 

onu muntazam bir insan kıvamına getirip (tesviye) içine ruhumdan üflediğim 

zaman…”903 İbn Seb'in burada “tesviye”nin natık kuvvenin kabul edeceği bir sıfat 

olduğunu ve insanı, natık olmayanlardan ayırdığını söylemektedir. Bu nedenle 

“halk”, natık kuvve veya insan için mevzu olan cisimdir. Tesviye, cisim ile üfleme 

(nefh) arasındadır. Bundan dolayı bazı insanlar, hayvani nefsin natık nefs için mevzu 

olduğunu söylüyorlar. Eğer böyle olmaz ise neden insanın kabul ettiğini eşek kabul 

etmiyor diye soruyorlar. Dolayısıyla nefs için ruhanî cevhere bir işaret vardır ve 

ruhanî cevher insanlık için tam ve kâmil bir surettir ve onu güçlendirendir. Bundan 

dolayı cisim, “halk” için; nefs de “emr” için kılınmıştır.904 

İbn Seb'in bu ayeti yorumlarken Allah’ın üflemesine en layık olanın ruhanî 

cevher olan nefs olduğunu belirtmektedir. Onun burada filozofların sudur 

nazariyesindeki akıllar silsilesinden yararlandığını görürüz. O, akıllar silsilesindeki 

ilk yaratılanın (mübdeu’l-evvel) diğer akıllara göre üstünlüğünün Bir’i akletmesi ve 

O’na yakınlığından kaynaklandığını hatırlatır. Buradan hareketle insani nefsin de 

tıpkı bu ilk yaratılan akıldaki gibi yaratıcının üflemesine maruz kaldığını ve bu 

açıdan eğer ilk yaratılana yakın olmak üstünlük sağlıyorsa insani nefsin de bir şeref 

ve üstünlüğe sahip olduğunu belirtir. Bu üstünlük sadece cisim olmayan insani nefse 

yani ruha aittir. Dolayısıyla İbn Seb'in’e göre buna muhatap olan şeyin cisim olması 

olanaksızdır.905     

2. İbn Seb'in, “Muhakkak ki insanı en güzel biçimde halk ettik”906 ayetinin de 

ruhanî cevhere işaret ettiği kanaatindedir. Ona göre cisim en güzel bir biçim olamaz, 

öyleyse burada insaniyete bir atıf olmalıdır. O halde insan en güzel biçimi nasıl elde 

                                                
902 Age, s.176. 
903  Hicr Suresi, 15/29. 
904 Büddü’l-Ârif, s.176-178. 
905 Age, s.177. 
906 Tin Suresi, 95/5. 
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etmiştir. Bu, cisimle olamaz, çünkü cisim ve cevherler çoktur; araz olmaz çünkü 

arazlar çoktur; bunların hepsinin toplamı da olmaz çünkü mürekkepler çoktur. Zira 

varlıklar birdir, hepsi cevher ve arazdır. Bir heyet ve bir terkip değildir, çünkü bu, 

keyfiyete götürür, keyfiyet de mutluluk ve mutsuzlukla nitelendirilemez.907  

İbn Seb'in bu noktada “Sonra onu aşağılıkların en aşağısına çevirdik”908 

ayetini getirerek nefsin ruhanî bir cevher olduğunu ispatlamak ister.  O, bu ayette 

şekavet, imtihan ve derecenin kast edildiğini, bütün bunlarla heyetin 

vasıflanamayacağını, çünkü heyetin mutlu olanın ilineklerinden ve hallerinden 

olduğunu ve hitaba maruz kalmadığını, geriye tek bir muhatabın kaldığını, onun da 

cisim olmayıp cisme bitişik olmayan olduğunu, eğer bitişik olursa “en güzel 

biçimde” olmayacağını söyler. İbn Seb'in’e göre bu ayette muhatap alınan 

ruh/nefs/ruhanî cevherdir.909  

3. İbn Seb'in “Allah kendisinden başka tanrı olmadığına şahittir.”910 ayetini de 

nefsin cisim olmadığına delil getirir. O, burada şehadeti cisim için kabul edersek ve 

onu ilme yoracak olursak, onu kemalin sıfatı kılmış olacağız ki, bu muhaldir der. 

İnsan, ruhanî bir cevher olduğundan dolayı Allah ona şehadeti kabul etmeyi vermiş 

ve onu kâmil sıfatları kabul etmek için hazırlamıştır. Âlim, Allah’ın doksan dokuz 

ismini tasavvurla elde eder, onları kazanır ve kendinde onlar hâsıl olur. Hâsıl olunca 

İsm-i Azam’ı elde eder. Burada sanki doksan dokuz isim öncül, ismi azam netice 

gibidir. Şayet ruhanî cevher cisim olsaydı bu isimlerden bazılarını bilip bazılarını 

bilmemesi gerekirdi. Zaten cisim bölünendir, ruh ise birdir. Allah’ın sözünün anlamı 

budur.911  

4. “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar onu yüklenmeye 

yanaşmadılar ve ondan korktular da insan yüklendi onu. O (insan) gerçekten çok 

zalim ve çok cahildir.”912 ayeti İbn Seb'in’e göre nefsin cisim olmadığına delildir. O, 

burada emaneti yer ve göklerin kabul etmediğine dikkat çeker. Eğer insan ve 

cevherinden anlaşılanı gökler ve yerden anlaşılan gibi kabul edersek, ayetin gökler 

ve yerin bu konudaki aczine işaret ettiğini ve bu acizlerin insanın rütbesine 

                                                
907 Büddü’l Ârif, s.178. 
908 Tin Suresi, 95/6. 
909 Büddü’l-Ârif, s.178. 
910 Âli İmran Suresi, 3/18. 
911 Büddü’l-Ârif, s.179. 
912 Ahzab Suresi, 33/72. 
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ulaşamayacağını belirttiği açıktır. İnsan cevherinin maddeden ayrı, göklerin ise 

maddi olduğu ve sözün burada bu varlıkların varlıktaki derecelerine göre geldiği 

ortadadır. İbn Seb'in’e göre insanın emaneti kabul etmesi zatıyla olur, o da emaneti 

taşıma gerekliliğini terk etmesiyle olgunluğundan kaçma ve büyük bir kayba sahip 

olduğundan zalim olarak nitelendirilmiştir. Emanetin dağlara ve göklere sunulması 

alimlere bir haberdir ki, insan cevheri –oluş âleminde de olsa- cismanî semavatın 

cevherinden daha yücedir. Ruhanî durumlar ise maddede değildir ve madde de 

değildir. Şeref ve fazilet yönlerle olmaz.913  

5. Bu defa İbn Seb'in “Kulları arasında yalnız alimler Allah’tan hakkıyla 

korkar.”914 ayetini yorumlayarak nefsin ruhanî cevher olduğuna delil getirir. Eğer 

cisim bilseydi, Allah’ın cisimle ittisal ettiğini söylemiş olurduk. Zira ilim alime 

ilişince onun nefsinde malumun suretini meydana getiren bir belirleme (özellik) olur. 

Eğer insan cisimdir dersek, Allah’ın insana arazların cisme hulul etmesi gibi hulul 

ettiğini söylerdik. Geriye insanın ruhanî olduğunu, ruhanî olanın da madde gibi 

değişmediğini, muttasıl ve munfasıl olmadığını, bir zamanda bilinmediğini, çünkü 

zamanın kendisinin eseri olduğunu, varlıkta zamandan önce geldiğini söylemek 

kalır.915  

İbn Seb'in aynı ayeti başka bir açıdan ele alır ve şöyle devam eder: Yine 

alimi, cismanî araz ve cismanî cevherden biri kabul edecek olursak, o zaman kim 

bilecek ve kim vasıflanacak, araz mı, ki ilim arazdır; cisim mi, ki cisim canlı 

değildir. Canlılık ise ilim için şarttır. Eğer bu ikisinden (cismanî araz ve cismanî 

cevher) bir araya gelenin (mürekkebin) Allah’tan korktuğunu söylersek, 

olumsuzlamanın “bir” konusunda doğru olduğunu, “iki” konusunda doğru olmadığını 

söyleriz. O halde geriye ruhanî olanın korkusu kalır. Eğer birisi korkuyu cevher ve 

arazdan mürekkep olan için kabul ederse ki o da araz olan insandır ve bunun için 

korku kabul edilir, derse biz deriz ki, bu araz arazla mı ilişkilidir yoksa araz 

                                                
913 Büddü’l-Ârif, s.179-180; Ayetteki “Emanet” İbn Seb'in’e göre nedir? Feleklerin nefisleri ve akılları 
emanettir, ilk ahit ve fazileti ise daha yücedir. İbn Seb'in emanetin sorumluluk olmadığını söyler. 
Emanet, cüzün külle ittisali, nefsin zatını bilmesi, ona hulul etmesi ve bedene nasıl bağlandığıdır. 
Emanet cisimden cisme doğru da olmaz, çünkü emanetten anlaşılan yüklenilmiş (mahmul) bir 
keyfiyettir. Bunlarla birlikte insanların emanete şu anlamları verdiğini belirtir: Nefs, müstefad akıl, 
faal akıl, külli akıl, insanlık, sır, kalu bela’daki sözleşme, ahiret sevgisi, ilahi hitap, kendisinden nevi 
(tür) murad edilen cins, la ilahe illallah, tevhit bilgisi, fenayı idrak… Emanete bu anlamların 
verildiğini, ancak mukarrebin ifadesinin daha doğru olduğunu söyler. Büddü’l-Ârif, s.180-181. 
914 Fatır Suresi, 35/28. 
915 Büddü’l-Ârif, s.181. 
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olamayan bir mevsufla mı ilişkilidir? Eğer arazla ilişkilidir derse sözü düşer, yok 

eğer mevsufla ilişkilidir derse ona bu mevsufla neyi kast ettiği sorulur. Eğer korku 

cisim için söylenirse, denir ki, cisim birdir, cisimler akletmez zira taş muhatap olmaz 

ve hitap da etmez. Şayet bu sıfatın (korku) kemalin sıfatı olduğu ve bu cevhere özgü 

olduğu söylenirse, kemalin eksikliğe ilişmediği, olduğu hal üzere kaldığı, kendisi için 

zati olan ve Kasdu’l Evvel’in tahsis ettiği biçimde kendisine özgü mevzusuna iliştiği 

söylenir.916  

Öte yandan İbn Seb'in şöyle der: Şayet nefsi, ruhanî olmayan olarak kabul 

edecek olursak, cismin cisimle hareket etmesini zorunlu görmemiz gerekirdi. 

Görüyoruz ki, cisimler cisimliklerine zait olan bir manayla hareket ediyorlar, 

dolayısıyla nefs cisim değildir. Yüce Allah kullarını sorumlu tutmuş, nefsleri 

Kur’an’da tanımlamış ve onları mutmaine, levvame, emmare ve sevvale olarak dört 

kısma ayırmıştır. Şayet teklif, cisme verilebilseydi cansızlara hitap edilir ve sorumlu 

tutulurlardı. Nefs cismanî cevher olsaydı Allah onu dört kısma ayırmazdı. Çünkü 

cisim, cisim olması hasebiyle tektir. Cismanî cevherler kimyalarıyla, miktarlarıyla 

tektir ve üç boyutları vardır.917  

6. İbn Seb'in ruhun cisim olmadığına dair delillerine devam eder. O, ruhun 

araz, cisim ya da cevheri ferd dışında başka bir şey olmayacağı, zira âlemin ancak bu 

başlıklar altında akledilebileceği şeklindeki görüşleri kabul etmez. Ona göre eğer ruh 

cisim olursa Allah onunla bir cismi diriltmiş olur. Başka bir cismi de cisimle 

diriltmesi gerekecek, bu cismi de başka bir cisimle diriltecek ve bu sonsuza kadar 

gidecektir, bu da yanlıştır. Eğer ruh cevheri ferd olursa, mekânını geçemeyecek, 

cismin hayatı ruhun uzaklığından dolayı imkânsız olacaktır. Yok, eğer ruh araz 

olursa, araz muhatap olmaz ve akletmez. Çünkü sıfat sıfatlanmaz, bir olan birliğinde 

çeşitlenmez.918  

İbn Seb'in tartışmaya şöyle devam eder: Eğer siz “Biz cismin hayatını başka 

bir cisimle gerekli görmüyoruz, çünkü bu başka cisim bir cisimdir.” “Fakat biz, ölü-

yoğun-bir cismin hayatını, Allah’ın diri ve latif olarak yaratmış olduğu bir cismin 

hayatıyla gerekli görüyoruz, çünkü bu onun diri olması dolayısıyladır, cisim olması 

dolayısıyla değildir, bu nedenle sözümüz sonsuza giden bir cisimler silsilesini 

                                                
916 Age, s.181-182. 
917 Age, s.181-182. 
918 Age, s.185. 
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gerektirmez ve dolayısıyla senin sözün sakıttır.” derseniz biz şöyle deriz: Şayet Allah 

ölü bir bedeni, yaratmış olduğu diri bir cisimle diriltmiş olsa, bu cisim kendisiyle 

hayatın gerçekleştiği bir diri olur. O zaman Allah’ın hayat için yaratması, ölü bir 

cesetle gerçekleşir ki bununla diriltir, diri olan cisme hayat sağlar. Oysa bunun (ölü 

cesedin) bir meyvesi yoktur, aksine meyve hayatındır, hayat arazdır, o da ruhtur 

başka bir mana değildir.919 Dolayısıyla ruh, cisim, araz ve cevheri ferd değildir. 

İbn Seb'in cismin cisimle hayat bulamayacağı konusundaki tartışmaları 

Allah’ın mutlak failliği ile sonuçlandırır. “Yeri ölü gibi görürsün, biz ona suyu 

indirdiğimizde harekete geçer.”920 ayetinde İbn Seb'in, toprağı diriltenin aynı 

zamanda ölüleri de dirilten olduğuna dikkat çeker. Burada Allah’ın hikmetinde suyun 

suyla sonsuza kadar diriltilmesini farklı bir anlamda anlamanın yanlış olduğunu 

belirtir. Bu konuda alışkanlık olarak gördüğü bazı sebep sonuç ilişkilerini gerçek 

faillik olarak kabul etmez ve mutlak failliği Allah’a verir. Aslında onun yukarıda 

saydığımız tüm ispatları onun gerçek ve özde savunduğu fikirler olmayıp muhatabın 

görüşlerine yönelik bir reddiye mahiyetindedir. İbn Seb'in bu konuyu  “Bunlar senin 

mezhebinin ilkelerine göre getirilmiş delillerdir. Bizim inandığımız ve 

savunduğumuz, eğer akledebiliyorsan, işte budur. Hakikat mukarrebtedir.”921 İbn 

Seb'in’in “işte budur” dediği ise mutlak faillik anlamındaki vahdeti mutlakadır. Zira 

Allah her şeyde olunca cisme canlılığı veren de onun kudretidir. 

7. İbn Seb'in ruhun cisim olmadığına dair görüşlerini ispatlamak için Hz. 

Peygamber’in hadislerinden de yararlanmıştır. O, Peygamberin “Müminin soluğu 

(ruh) cennet ağaçlarına asılı bir kuş gibidir, ta ki Allah onu dirilttiği gün cesedine 

döndürür.” sözünü ele almıştır. O, Peygamber’in herkesin bildiği bir manayı 

sembollerle ifade ettiğini söylemiş ve bu sözden şu sonuçların çıkarılması gerektiğini 

belirtmiştir:922 

a. Ölüm mutlu nefsin olgunluğu, doğuşu ve bedenin yapısından kurtuluşudur. 

Ruh bedeni terk edince tabiatına döner. Bu tabiat da hayvani hareketin yokluğudur. 

Eğer hareket edecek olursa tabii bir biçim üzere arazi olarak hareket eder. Ruhun 

bedenden ayrılması ve onu taşıması zaman ötesi olmaktadır. Onu terk edince de 

                                                
919 Age, s.185-186. 
920 Hac Suresi, 22/5. 
921 Büddü’l-Ârif, s.185-186. 
922 Age, s.183. 
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maddeden mufarık bir âleme gider. Peygamber tüm bu durumları anlaşılsın diye bir 

örnek üzerinde anlatmıştır. Kuş, hareketi seri, hayvanların hareket bakımından en 

dikkat çekici olanı, en hafif, cevher olarak en latif olanıdır. Sanki o merkezin (vasat) 

etrafında hareket etmektedir. Avam cennetin göklerde olup duyumsanan bir yapıda 

olduğunu, duyulur olmayan bir cennetin olmadığını zanneder. Bu nedenle onlara, 

nefsin oraya yükseldiği ve orada cisimlerin hareket etmediğini müşahede ettiği 

söylenir. Bu durum için en uygun örneğin kuş olduğu belirtilir.923 İbn Seb'in’in 

buradaki kuş örneğine vurgu yapması ruhun cisimden uzaklık boyutuna dikkat 

çekmek içindir. 

b. Peygamber kabir azabından sakındırır ve bundan Allah’a sığınır. Azap 

gören nedir? Onu kabrinde cisim olarak mı, hissetmeyen ve his âleminden olmayan 

nefs olarak mı görüyoruz? Eğer cisim olduğunu söylersen nefsini his konusunda 

yanıltmış, muhalde ısrar etmiş ve Peygamber’e iftira atmış olursun. Bu konudaki 

sözüne dair delil ancak muğalatadır. Örneğin Allah’ın ruhlarımız için onları kavrayan 

bedenler yaratması caizdir, ruhlarımızı kavramak için yaratılmış bedenlere mecazi 

ruhlar adını veriyorsun, bu bedenlerin nimetlenip azap çektiğini söylüyorsun. Bu 

te’vil yerin karanlığından daha karanlıktır. Peygamber diyor ki, “Allah yolunda cihat 

eden şehit olunca ölmez, o cennette yer ve içer.” Yine peygamberimiz Âdem’le 

konuştuğunu, onu semada gördüğünü ve diğer peygamberleri de -ki bedenleri 

yeryüzündedir- gördüğünü haber vermektedir. Peygamber onları ancak nefsiyle 

görmüştür ( veya onların ancak nefsini görmüştür). Ölü, uyuyanın acı çektiği gibi acı 

çekmez. Şehit ancak ruhuyla ruhların meyvelerinden yer.924 İbn Seb'in’in burada 

vurgulamak istediği ruhun bedene yani cisme hayat verdiğidir. Beden ruhsuz bir şey 

yapamaz.  

c. Ruh hakkında Peygamber’e sorulunca Allah’ın verdiği cevaplar ruh 

hakkında bize bilgi verir: “Sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh Rabb’imin 

emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.”925 Allah’ın ruh hakkında bilgi 

verdiği yerlerde onu yüceltme de vardır: “O (kuran), âlemlerin Rabb’inin 

indirdiğidir, onu, Ruhu’l Emin kalbine indirdi.”926 Burada, kalbine “cismu’l emin” 

                                                
923 Age, s.183-184. 
924 Age, s.184-185. 
925 İsra Suresi, 17/85. 
926 Şuara Suresi, 26/191,192,193. 
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indirdi denmemiştir. Yine bir ayette şöyle buyurulur: “Allah kendi emriyle melekleri, 

kullarından dilediği kimseye vahiy ile "Benden başka tanrı olmadığına dair 

(kullarımı) uyarın ve benden korkun" diye gönderir.” Başka bir ayette, “melekler ve 

ruh iner.”927 başka bir ayette de, “Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu 

gün…”928 buyrulmaktadır. Eğer beşeri ruh konusunda bir itirazın varsa, burada 

Allah’ın zikrettiklerinde ruhun durumu ve cismin ondan aşağı olduğuna dair daha 

açık deliller bulamazsın. Cisim ruhtan nasıl aşağı olmasın ki, Allah örneklerini 

kuşatmış durumları ruha boyun eğdirmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ona 

ruhumuzu gönderdik, o, Meryem’e düzgün bir beşer olarak göründü.”929  

İbn Seb'in’in son maddedeki bu üç noktada vurgulamak istediği ruhun 

cisimden üstün olduğu, onun cisim olmadığı ve ruhanî bir cevher olduğudur. Bütün 

bunlar ayet ve hadislerin tahkiki sonucunda ulaşılan neticelerdir.   

İbn Seb'in’in bu açıklamaları sonucunda ulaştığı ruhun cisim olmayan bir 

cevher olduğu fikri filozofların kabul ettikleri bir fikirdir.930 Bu konuda İbn Seb'in’in 

onların yöntemini kullanarak, kimi zaman da ayet ve hadisleri yorumlayarak, ruhun 

cismanî olmayan bir cevher olduğunu ortaya koyması, İhvan-ı Safa’nın 

“Resail”inden ciddi bir şekilde yararlandığını da göstermektedir. “Resail”e 

baktığımızda buradaki delillerin ve kullanılan ayetlerin benzerlikleri hemen 

dikkatimizi çekmektedir.931 İbn Seb'in’in bu fikirleri benimsediği görülmektedir. 

Filozoflar nefsin cisim olmadığına büyük oranda akli deliller getirirken, İbn Seb'in 

ise akli delillerle birlikte dini bir temel arama kaygısındadır. Bu noktada onun 

Gazali’yle benzer bir yol takip ettiğini söylemek mümkündür. Çünkü Gazali, 

filozofların nefsin ruhanî bir cevher olduğu fikrini aslında kabul etmektedir. Fakat o, 

                                                
927 Kadir Suresi, 97/4. 
928 Nebe Suresi, 78/38. 
929 Meryem Suresi, 19/17.; Bu görüşler için bkz. Büddü’l-Ârif, s.183-185. 
930 Filozofların bu konudaki görüşleri için bkz. Eflatun, Devlet, Çev. S. Eyüboğlu – M. A. Cimcoz, 
Remzi Kitabevi, İst., 1975., s. 298.; Aristo, Ruh Üzerine, s.65.; Kindi, Risale fi’n-Nefs, s.243.; Fârâbî, 
Ta’likât, s. 82, 84. Müfarikât, s.104, 106-108.; Uyunu’l-Mesail, “Felsefi Metinler” içinde, s. 125.; İbn 
Sina, er-Risale fi’s-Saade. (Bu risalede İbn Sina ruhun cevher olduğuna dair on delil getirmiştir.); 
Altıntaş, İbn Sina Düşüncesinde Nefs Teorisi, “Uluslararası İbn Sina Sempozyumu Bildirileri” içinde, 
Milli Kütp., Ankara, 1983, s.248-251 (Ayrıca bu makalede İbn Sina’nın meşhur Nefs Kasidesi de 
tercüme edilip yorumlanmıştır.); İbn Rüşd, el-Keşf, s.144,145,146.; Filozofların ruhun cevher olduğu 
konusundaki ispatları için ayrıca bkz. Gazali, Tehâfüt el-Felâsife, s. 181-199.     
931 İhvan-ı Safa, Resail, c. III., s. 349, 350-351. 
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bu fikrin sadece akli delillerle ortaya konmasını reddetmektedir.932 İbn Seb'in’in de 

bu şekilde bir tavır sergilediğini görmekteyiz.  

 

C. Bedene Girmeden Önce Nefs Nerededir  

İbn Seb'in nefsin bedene girmeden önceki durumuyla ilgili olarak filozofların 

görüşlerini kısaca özetler. Onlardan bazılarının nefsi natıkanın bedene girmeden önce 

nerede olduğuna dair farklı fikirlerini verir: Filozoflardan bazıları nefsin feleki mail 

ve güneşte, bazıları faal akılda, bazıları külli akılda, bazıları feleğin hareketinde, 

bazıları kastul evvelde, bazıları ilmi kadimde, bazıları da nizamı kadimde olduğunu 

söylerler.933  

İbn Seb'in filozofların bu görüşleriyle ilgili olarak şu değerlendirmede 

bulunur. “Bu görüş sahipleri görüşlerinin doğru olduğunu sanmışlar ve 

Peygamberimizin “Âdem su ve çamur arasındayken ben nebiydim.” sözünü bu 

fikirlerine delil olarak getirmişlerdir. Bütün bunların hepsi doğru ve hak olmayan 

görüşlerdir.”934  

O, tüm görüşleri burada anlatmanın mümkün olmadığını fakat en önemli olan 

görüşü ele alacağını söyler. Bu önemli görüş ona göre, filozofların, nefsin bedene 

girmeden önce mücerred akıllarda bulunduğu şeklindeki görüştür. Filozofların 

genelinin kabul ettiği bu görüşe göre nefs, bedene girmeden önce mücerred 

akıllardadır. Oradan gelip bedene girer ondan ayrıldıktan sonra da tekrar bu akıllara 

döner ve ittisal eder. İbn Seb'in bu fikre kesinlikle katılmaz ve bu görüşü bütünüyle 

bâtıl bulur.935  

İbn Seb'in “Nefs nerededir?” sorusuyla varlığı, hakikati, şeyi, zatı ve subutu 

olan varlık (Zat) kast ediliyorsa bunun doğru olmadığını söyler. Çünkü bütün bunlar 

ancak “Bir” olandadır. Bu “Bir” birdir. Onunla birlikte başkası da zorunlu değildir. 

Bu “Bir” değişmez, önce olmaz ve bilinmez de. Dolayısıyla Allahın dışında “Bir” 

(Tek) yoktur.  
                                                
932 Gazali, Tehâfüt el-Felâsife, s. 181. 
933 Büddü’l-Ârif, s. 218 
934 Age, s. 218-219 
935 Age, s.218-220. İslâm filozoflarından Fârâbî natık nefsin faal aklın ilk ilkeyi düşünmesiyle ortaya 
çıktığını söyler. O zaman nefs faal akıldan gelmiş olur. Fârâbî, Zenon Risalesi, s. 114.; İbn Sina her ne 
kadar Nefs Kasidesi’nde ruhun yüksek bir âlemden bedene düştüğünü söylese de bunun Allah’tan 
direkt olarak geldiğini belirtmemiştir. (Çok yükseklerden süzülüp gelen gururlu ve nazlı bir güvercin 
sana kondu) İbn Sina, Ruh Kasidesi, “Felsefe Metinleri” içinde, s.325. Macit Fahri, İbn Sina’nın da 
Fârâbî gibi düşündüğünü belirtir. Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 111.  
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İbn Seb'in, eğer bu soruyla (bedenden önce nefs neredeydi) o ikinci 

derecededir, o ikincidir, mukayyed varlıktır, özeldir, onun zatı Zat’ladır, gerçekliği 

Hakk iledir, varlığı Varlık’ladır şeklindeki bir durum kasdediliyorsa o zaman o, 

iradede olmuş olur. İrade burada bir meyil, cezbeden bir güç, bir infial, bir istek 

sıfatı, bir temenni, bir isteme değildir. Fakat irade bir dairedir, noktası zatıdır, bu da 

evvel, ahir, mahmul ve mevzu değildir. Sanki o, irade edendir. O (irade) Allah’tır ve 

Allah da iradedir.936  

İbn Seb'in bu noktada nefsin nerede olduğu ile ilgili olarak mukarreblerin 

görüşlerini anlaşılmaz ifadelerle ortaya koyar.937 Fakat onun “nefs iradededir” sözü, 

nefsin bedene girmeden önce Allah’ın takdirinde olduğu şeklinde anlaşılabilir. Zaten 

o, nefsin ruhanî bir cevher olduğu ile ilgili ileri sürdüğü ayetlerde bu duruma dikkat 

çekmek istemiştir. İbn Seb'in, “Bunun için ben onu muntazam bir insan kıvamına 

getirip içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun için secdeye kapanın!”938 

ayetindeki Allah’ın üflemesine dikkat çekerek nefsin bedene girmeden önce nerede 

olduğunu göstermiş olmaktadır.939 Dolayısıyla nefs Allah’tadır.940  

 

D. Nefsin Bedene Girişi  

İbn Seb'in filozofların bu konudaki görüşlerini (faal aklın vergisi, tabiatların 

ictiması) kısaca özetler. Ancak o, bu konuda onlarla aynı görüşte değildir.941         

İbn Seb'in nefs, akıllar, ruhanî, kelime, kaziyeler, fasıl, sudur (kalpler), varlık, 

şey, Hakk, emir, zat, inniyet, hüviyet ve vahdet bunların hepsinin sabit bir kaziye 

üzerine yüklenmiş olduğunu ve bu sabit kaziyenin de vahdet bağlamında Allah 

                                                
936 Büddü’l-Ârif, s. 221-223.   
937 Örneğin: “Nerede” mecazi neredelerin sebebidir. “Nerede” zorunlu (çaresiz) hüviyetlerin haberidir. 
“Nerede” nefs hakkında selamdır. “Nefs nerededir” çok çok uzak bir cevaptır. “Nefs nerededir” ne 
öncedir ne dönüştür. Ondaki doğruluğun bozulması umumidir. “Len”in indinde ona sabır yoktur. 
“Nefs nerededir”, “Allah’ta şüphe var mıdır?”ın hesabıdır. “Nefs nerededir” cehennem kapılarının 
sayısı, hangileri ve nasıl olduklarıdır. Ey filozof bu soruya dair söz söylendi. Yaptığımız açıklamalara 
kanaat et. Ey nefsine zulmeden kişi, eğer bu konuda soracak olursan ve varlıkla yokluğu araştıracak 
olursan Allah sana bu konuda yardım etmez. Sen gafillerden olur, ta ki beyan ve Hakk yolunu ihmal 
etmiş, doğru sılai rahmi kesmiş, yakin ve mutluluk nurunu gizlemiş olursun. Böylece buğz ve 
düşmanlık kapıları senin için açılmış olur. Elindekini tut ve her konuda mukarrebin sözüne tabi ol. 
Büddü’l-Ârif, s.223. 
938 Hicr Suresi, 15/29.   
939 Büddü’l-Ârif, s.176-178 
940 Age, s. 221-223.   
941 Age, s. 224-228.; 290. 
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olduğunu söyler.942 Zira, İbn Seb'in’e göre baki olan bir cevher ve yok olmayan bir 

nesne varsa bunun bu yok olmamaklığı kendisinin hususiyet taşıyan bir cevher 

olmasından değil yalnız ve yalnız o kast ve iradedendir ve O’nun sayesindedir. 

Çünkü mümkün hakikatini vacibe borçludur.”943 Dolayısıyla İbn Seb'in’e göre nefsin 

tüm hususiyetleri Allah tarafındandır. Onun bedene girişi de yine O’nun 

sayesindedir. Nefs İbn Seb'in’in bu sözleri bağlamında mümkün bir varlıktır. 

Mümkünün vacip karşısındaki durumu da bellidir.  

İbn Seb'in nefsin bedene girişinin nasıllığı üzerinde çok fazla durmaz. Hatta 

O, nefsin bedene girişini sadık kahir kelimenin, münferid inniyetin ve kendisinde 

ancak vacip suretin bulunduğu tek nizama özgü bir bağ olduğunu söyleyerek bunun 

izah edilemeyeceğini ifade etmek ister.944 Ayrıca bu konuyla ilgili olarak çok fazla 

açıklama yapmadığı için bu sözleriyle yetiniyoruz. 

Burada “Ahd” şarihinin değindiği bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Bu 

konu insanın cismanî yönünün mü, ruhanî yönünün mü önce olduğu konusudur. 

Şarih hocası İbn Seb’in’in yaptığı gibi, Hz. İsa’dan “İki doğumu yani ruhanî ve 

cismanî doğumu yaşamayan cennete girmeyecektir.” sözünü aktarır. Bu söz 

doğrultusunda insanın ruhanî ve cismanî yönlerinin hangisinin önce olduğunu 

açıklamaya girişir. Şarih’e göre ilk doğum, cismanîdir ve doğal olarak insanın 

mahiyetinden ve ruhanî yönünden öncedir. Bu âlem içerisinde, insanlık cismanîyete 

yüklenir. Dirildikten sonra akıllı, canlı olduktan sonra da insan olunur. Natık nefs, 

hayvani nefse yüklenir. Öte yandan cennet, ruhanî idrakle elde edilir. Mutluluk ve 

kemal gibi durumlar marifetullah ve Allah’a yakınlaşmayla gerçekleşir. Bunlar da 

ancak ruhanî cevherle olur.945 O zaman Hz. İsa’nın sözü, şu anlama gelir: İnsanın 

mahiyeti ve hakikati, ilim ve amel (iki doğum) ile ifadesini bulur. Çünkü bu ikisi, 

insanın kuvveden fiile – ki bu da cennettir, kemaldir- çıkmasında şarttır. Ruhanî yön 

ilmi, cismanî yön ise ameli ifade eder.946 

İbn Seb'in’in nefsle ilgili diğer görüşlerine baktığımızda bu fikrin onun 

anlayışına ters düşmediğini söyleyebiliriz. Bu açıdan nefsin/ruhun, beden kıvama 

geldikten sonra ona girdiğini söylemek ve dolayısıyla bedenin önce, ruhun da sonra 

                                                
942 Age, s. 217-218. 
943 Sicilya Cevapları, s.113. 
944 Büddü’l-Ârif, s. 224-228.         
945 Şerhu Ahd, s.127 
946 Age, s.128. 
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olduğunu kabul etmek İbn Seb'in’in benimseyebileceği bir durumdur. Bu durum 

“bunun için ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim 

zaman derhal onun için secdeye kapanın!”947 ayetinin de vurguladığı noktadır.948  

İslâm filozofları da bu konuda aynı fikirleri savunurlar. Onlara göre de önce 

beden oluşur sonra ruh/nefs bu bedene yerleşir. Fârâbî nefsin bedenden önce mevcut 

olamayacağını ileri sürer.949 İbn Sina da bu kanaattedir.950 Öte yandan “Nefs 

Kasidesi”ndeki ilk beyitin ifade ettiği de budur. “Çok yükseklerden süzülüp gelen 

gururlu ve nazlı bir güvercin sana kondu.”951 Bu beyit bir bedenin var olduğunu, 

nefsin daha sonra ona yerleştiğini ifade etmektedir. 

Yunan filozoflarından Eflatun ruhun bedenden önce var olduğunu,952 bunların 

sayılarının belli olup bir bedenden başka bir bedene geçtiklerini kabul eder.953 Aristo 

ise Eflatun’nun sadece ruhun bedenden önce olma fikrini benimser. Ruhlara sayısal 

bir kısıtlama getirmeyen Aristo, onların başka bedenlere girmesinin de mümkün 

olmadığını ileri sürer.954  

    

E. Nefsin Bedenden Ayrılması  

İbn Seb'in için nefsin bedenden ayrılması ölüm olarak anlaşılır. O, bu konuyla 

ilgili filozoflardan farklı görüşler aktarır. Ona göre filozoflar ölümü farklı şekillerde 

anlatır. Bazıları nefsin dört sebeple sebepli olduğunu ve bu sebeplerle de fena 

bulduğunu belirtir. Bazıları nefsin bedenden ayrılmasını, mutlak karanlıktan mutlak 

aydınlığa çıkmak olarak görüp bunun da insanın mürekkeplerinin bozulması 

nedeniyle olduğunu savunur. Bazıları ölümü maddi arazlardan çıkıp ruhanî arazlarla 

ittisale kavuşmak şeklinde görür. Bir takım kişiler de ölümü nefsin soyutlanması 

olarak kabul ederler.955  

                                                
947 Hicr Suresi, 15/29. 
948 Büddü’l-Ârif, s.176-178. 
949 Fârâbî, Deavii Kalbiyye, s.126. 
950 İbn Sina, Necat, s. 183-184. 
951 İbn Sina, Ruh Kasidesi, “Felsefe Metinleri” içinde, s.325. 
952 Eflatun, Devlet, s.296-297. 
953 Age, s. 298, 303-304.; Phaidon, çev. S. K. Yetkin – H. R. Atademir, MEB. Yay., İst., 1997, s.56 
954 Bolay, Age, s.86.; Ruh ve bedenin yaratılış bakımından önceliği ve sonralığı konusunda İslâm 
dünyasındaki farklı fikirler için bkz. Erkan Yar, Age, s.65-76.  
955 Büddü’l-Ârif, s.293-298. 
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Ancak bu fikirleri kabul etmeyen İbn Seb'in, bu konuda filozofa düşen 

görevin muhakkikin yolunu tutmak olduğunu ifade eder.956  

O, filozofların bu görüşlerine karşı getirdiği delilleri, onların yöntemini takip 

ederek açıklayacağını belirtir. İbn Seb'in, “İnsani tabiat ölümün ve ittisalin sebebi 

olsaydı, birleşmenin, oluşmanın ve ayrılmanın da sebebi olurdu.” diyerek insanın 

tabiatına failliğin verilmesine karşı çıkar. Filozofların sudur nazariyesi ve tabiat 

görüşleri doğrultusunda insanın cismanî yönünden başlayarak sırasıyla maddeden 

surete, suretten külli nefsteki surete, buradan da külli akıldaki surete ve sonuçta 

Hakk’a uzanan silsileye dikkat çeker. Külli aklın mümkün varlık, Tanrı’nın ise 

zorunlu varlık olduğunu, Zorunlu olanın da mümkünün mukavvimi olduğunu ve 

onun varlıktaki suretini değiştirdiğini belirtir. Neticede ilk varlığın, aslında her şeyin 

yakın faili olduğuna dikkat çeker. Bu nedenle cismanî kısımda insan tabiatına ait 

hiçbir etkinlik yoktur, tek fail Allah’tır. Sonuçta öldüren O’dur.957  

İbn Seb'in yine filozofların yolundan hareket ederek, insani tabiatın, güneş, 

feleki mail, âlemdeki diğer külli kuvveler, faal akıl ve yıldızların kuvvelerinden güç 

aldığını söyler. Bütün bunlar ise mücerret akıllara ve feleklerin nefslerine bağlıdır. 

Akıl ve nefsler de Hak’tan yayılmıştır. Hak’tan bunların üzerine yayılan feyiz, 

yayıldığı şeyi güçlendirir. Eğer bu feyiz kalkarsa, feyzin aktığı varlık da kalkar. 

Feyzin üzerine aktığı varlık o zaman mütevehhim bir mana, müstear bir zat veya 

sahiplenme, hal ve infial cihetiyle müktesep bir mahiyet kazanmış bir şey olur. 

Hakikat şudur ki, her şey Allah’ındır. İnsandaki ölüm haktır, öldüren de Allah’tır.958  

İbn Seb'in filozofların hareket ve muharrik ilişkisini kullanarak da onlara 

karşı çıkar. Ölüm bozuluş hareketidir. Hareket muharriki ister. Çünkü hareket 

izafetlerdendir. İki muzaftan her birinin sebatı, sebâtının kendisinin sebatıyla olduğu 

sahibinin sebâtına bağlıdır (yani her ikisi birbirine bağlıdır.) Diğer bir ifadeyle 

hareket, hareket ettiren ve hareket edilen zincirinde birbirini gerektirmeler vardır. 

Burada önemli olan hareketin sebebinin ne olduğudur. Şunu biliyoruz ki, muharrikin 

hareketinin varlığında zamana, mekâna, niçin ve ne ile hareket edildiğine ihtiyaç 

                                                
956 Age, s.288.; 295. 
957 Age, s.299-300. 
958 Age, s.300. 
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duyulur. İbn Seb'in, eğer hareketin varlığı için “tabiat”ı fail kabul edersek, bize göre 

bu çelişki olur der.959  

İbn Seb'in’in burada ulaşmak istediği tabiattan çok ilahiyata yönelmek 

olmuştur. Yani tabiat, asıl hareket ettirici değildir. Bundan dolayı, tabiat ilmi değil de 

ilmi ilahi daha yücedir. İlmi ilahi, ilkelerin Hak’la bağlantılı olduğunu, cismanî ve 

ruhanî cevherlerin, maddi ve gayri maddi arazların, cirmi aksaya ait külli ve cüzi 

hareketlerin varlığının, ancak Hakk’tan kendilerine gelen feyz, hayır ve nimetle 

olduğunu bize göstermektedir. İbn Seb'in’e göre Varlık aslında birdir. O da Vacibu’l 

Vücut’tur. O, yok olmaz. Bu nedenle kendisi dışındakilerin hakikatleri onun 

sayesindedir. Vacibin önceliğe sahip olması O’ndan sonrakiler için gereklidir. O’nun 

evveliyetliği kaldırılırsa kendisinden sonra gelenler zorunlu olarak kalkar. Öyleyse o, 

faildir ve bir şeydeki tabiat için bir fiil söz konusu değildir.960 Bu ancak zahiren 

olabilir. Eğer tabiatın bir fiili varsa bu ancak izafi olarak ve başkasından dolayıdır.961  

İbn Seb'in yukarıda ölümü insanın cismanî yönü bağlamında değerlendirmiş 

ve insanın cismanî yönünün ölümde bir etkinliğe sahip olmadığını belirtmiştir. Bu 

konuda özellikle Aristo ve İbn Rüşd’ün fikirlerine eleştiriler getirmiştir. Zira onlara 

göre bedenin yapısının bozulması ölüme neden olmaktadır.962 Fakat İbn Seb'in’e 

göre ölüm cismin bozulması ve bileşiminin ayrışması değildir. Ölüm her halükarda 

Allah’ın failliğinin bir sonucudur. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, burada 

ölümden nefsin fesadı kesinlikle anlaşılmamalıdır. Hem İbn Seb'in hem de İbn Rüşd 

ölümün nefsin fesadına yönelik olmadığını kabul etmektedir. Fârâbî ve İbn Sina gibi 

filozoflar da bedenin fesadını ölüm olarak görse de bu fesadın ruha zarar vermediği 

kanaatindedirler.963  

İbn Seb'in, ölümle ilgili olarak cismanî bağlamda filozofların görüşlerini 

eleştirdikten sonra insanın ruhanî yönü doğrultusunda onların görüşlerini ele 

alacaktır.  

İbn Seb'in’e göre insandaki ruhanî nefs, bedenle aynı cinsten bir araya 

gelmez. Onunla mekânda bir birleşmeyle birleşmez. Ona bitişik de olmaz, ondan ayrı 

                                                
959 Age, s.301. 
960 Aristo ve İbn Rüşd tabiatın bir yetkinliğinin olduğunu kabul eder: Bkz. Aristo, Metafizik, s. 243.; 
Fizik, s. 85-89.; İbn Rüşd, el-Keşf, 105, 129-130.; Tehâfüt et-Tehâfüt, c. II., 533-534. 
961 Büddü’l-Ârif, s.301-302. 
962 İbn Rüşd, el-Keşf, s.146. 
963 Fârâbî, Uyunu’l-Mesail, s. 125.; İbn Sina, Necat, 185. 
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da olmaz. Madde ile birleşmez, onun âlemi maddenin âlemine nispet edilmez. 

Dolayısıyla biz, natık bir canlının hareket ettiğini ve konuştuğunu görürsek, onun 

hareket ve konuşmasının nefsinin cevherinden olduğunu, içinde olduğu cisim için bir 

fiilinin olmadığı, maddenin ortaklığının ancak tornacının aletinde oldu gibi sebep 

cihetiyle olduğunu biliriz. Nitekim ölü cesedin konuşmadığını ve hareket etmediğini 

görmekteyiz. Nefs için ölüm yoktur, ölüm cisim içindir. Biz bir ölü gördüğümüzde 

onun hakkında şöyle deriz: Nefs onu terk etti, bedenini kullanmadı. Bu sözü bedenin 

fesada uğraması sebebiyle söylüyoruz, nefsin fesada uğraması sebebiyle değil. Nefs 

ölümle kurtulur. Âlemine ulaşır, mutlu olur ve yücelir. Öyleyse ölü olan cisimdir. 

Nefsi âlemine götüren, nefsin, tabiatın ve hissin dışındakidir. Çünkü nefs, nefs 

olması bakımından cins olarak bir, konu olarak çoktur. Tabiatın ise, ruhanî âlemde 

kendisine ait bir fiili yoktur (Yani size göre tabiatın feleki şahıslar yardımıyla ancak 

bir fiili olabilir, cismin fiili yoktur, çünkü cisim hareket etmez ve durmaz.). Öyleyse 

nefsler sözde bir, şahısta çoktur. Tıpkı sizin dokuz akıl, basit nefisler, cüzi nefsler vb 

konularda söylediğiniz gibi. Bunlar doğru olunca külli nefse gerekli olan cüzi nefse 

de gerekli olur. Külli, imkân cihetiyle makuldür (imkân cihetiyle düşünülebilir) ve 

ilk yaratılandan kendisine feyz olunmuştur. İlk yaratılan da ilk olan Hak’tan feyz 

olmuştur. Hakk, her varlığın sureti ve gayesidir. Yani her şeyin hakikati hakkın 

sayesindedir. Her varlık ondandır. Hak birdir, âlem ve içindekiler yani Ruhanî ve 

cismanînin hakikati ancak Hak’tan gelenledir. Mutlak olarak âlemdeki fiil, külli ve 

cüzi, infial ve heyetler, O’nundur. Özetle cismanî ve ruhanî cevherler, cismanî ve 

ruhanî arazlar onun mülkü ve fiilidir. O her varlığın sureti ve mukavvimidir.964  

İbn Seb'in bu ispatlardan sonra şu ifadeleriyle ölümün Allah’ın kudretinde 

olduğunu belirtir. Eğer tabiatı, yıldızlardan, feleki hareketlerden, ışığın kaynağı ve 

oluşun diğer şartlarından yararlanma hasebiyle nakıs ilmi ilahinin (filozofların 

metafizik anlayışını kast ediyor) ifade ettiği üzere fiil olarak kabul edecek olursak, 

ilmi ilahinin bu yaklaşımı bizi fiili tabiattan kopartmak düşüncesinden alıkoyar. 

Yine, tabiat, harekete tabidir, hareket de nefse tabidir, dolayısıyla tabiatın fiili nefs 

ile olur. Nefs, Kasdu’l Evvel’e tabidir. Kasdul evvel, Kadim Olan’ın (Allah’ın) 

sıfatıdır. Kadim Olan da her varlığın tabiatı ve zatının manasıdır. Hiçbir varlık yoktur 

ki onun varlığı, Nizam-ı Kadim’de olmasın. Bütün bu varlıklar yani âlem, mümkün 

                                                
964 Büddü’l-Ârif, s.302-303. 
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âlemdir. Yine, tabiat, mefuldür. Ölüm, tabiidir. Dolayısıyla ölüm, mefuldür; tabiat 

için değildir, başkası içindir. Aynı şekilde, cismi, uğruna var olduğu şey için kabul 

edersek, ölüm, ölenin şahsından ayrılmazdı. Zat zatında, sıfat kendisinde etkide 

bulunur. Varlık kendini var eder. Çünkü cisim, diğer ölü cisimlerde görüldüğü gibi, 

doğal olarak ölüdür. Şayet, ölüm, kendisinde bir etkide bulunursa, tabiatında etkide 

bulunmuş olur. Bu ise saçmadır. Belki şunu demek istiyorsun, cisim, fiilde 

bulunmaz. Fiilde bulunan, tabiat veya mizaçtır. Mizacın da tabii olduğunu sana 

söylemiştik. Geriye şu kalmaktadır ki, ölüm, Allah’a aittir. O, öldürür ve diriltir. 

Nasıl olmasın ki, eşya, ondan varlık cihetiyle yayılmıştır. Ölüm ve dışındakiler, 

bilindiği ve hakkında haber verildiği kadarıyla varlıktır. Allah, var kılmıştır ve onlar 

da O’nunla var olmuştur. Öldüren, diri, kayyum, vahid, samed, ferd, habir, hakim ve 

basir olandır. İşte bu, muhakkik mukarrebin mezhebidir. Onlar Hakikat’in Huzur’u 

için endişelenen kişilerdir. Onların ölüm ve hayatın, ölmeyen ve başkasıyla 

dirilmeyen Allah’a ait olduğuna dair delili, onun tekliği için zorunlu olan ilkelerden 

ortaya çıkmaktadır.965  

 

F. Nefs Bedenden Ayrıldıktan Sonra Nereye Gider  

İbn Seb'in, metodu gereği, burada da öncelikle filozofların farklı görüşlerini 

anlatır. Onların bilgi merkezli görüşlerinde ilk sebeple olan ilişki, nefsin bedenden 

sonraki durumunda etkilidir. Filozoflardan bir kısmı nefsin faal akıl noktasına, bir 

kısmı külli akıl noktasına, bir kısmı da külli nefs noktasına ulaşabildiğini söylerler. 

İbn Seb'in’e göre, filozofların bu konudaki görüşleri, bazen tenasühe kadar varmakta 

dolayısıyla bu yorumların çoğu kabul edilememektedir.966  

İbn Seb'in Yunan kudemasının ölümden sonra mutluluk ve mahiyeti 

konusunda ihtilafa düştüklerini, Mecusilerin de bu konuda hata yaptıklarını, 

Berahimenin bu konuda yüze yakın görüşünün olduğunu belirtir. Hatta Berahimenin 
                                                
965 Age, s.303,304,305. Bundan sonra da kapalı ifadeler gelir: İşte sana faydası olan ve öte yandan eşi 
ve benzeri olmayan mukarrebin (ölüm konusundaki) görüşünü anlatayım. Ölüm, zihni haberlerin, 
ledünni hallerin, lanetli kahır, bozuk hat, derin cehennem, keskin içecek, yakılmış cehennem, kurtarıcı 
nur, doğru imrenme, marifetli rahmet, büyük şifa, kötü güzellik….. bunların bir araya gelmesidir. (İbn 
Seb'in burada ahiret hayatının tasvirini yapmaktadır.) Ölümün sebebi, yükselip inene cihadı, 
başarısızın, katilin, başkanın haccıdır. Boyun eğen, itaatkâr insan, zincire vurulmuş ve kapatılmış bir 
şihaptır.  İbn Seb'in edebi, kapalı cümleleri sürdürür ve sonda şunları söyler: “Söz bitmiştir. Bundaki 
murad ve konuların sonundaki mukarrebin sarf ettiği bütün kelam, remzedilmiş ve nüktelenmiştir. 
Bunlara ancak, basiretiyle müteşebbihatın kendisine cevaz kılındığı kişiler; sırları ve gizli 
malumatları, fıtratıyla ve güzel gidişatıyla talep eden kişiler güç yetirebilir.” Büddü’l-Ârif, s.305-306. 
966 Age, s.316. 
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bu yüz görüşünün sudur konusunda yetmiş, basit nizam konusunda yedi, Hz. Âdem 

ve Hz. Muhammed konusunda yirmiüç mesele olduğunu ve hepsinin de nefsin 

bekasını savunduğunu ve bu fikirlerin hiçbirinde fayda olmadığını söyler.967 

İbn Seb'in nefsin bedenden ayrıldıktan sonraki durumuyla ilgili olarak 

aktardığı görüşler içerisinde en gözde fikrin, nefsi natıkanın mutluluğunun ve 

kurtuluşunun ilime göre olması şeklindeki görüş olarak belirler. Bu anlayışa göre, 

nefsin mutluluğu ve kurtuluşu Evvel-i Hakk’a yakınlıkla direkt ilgilidir. Zira Hakk’a 

yakınlık ilme güç kazandırır. Natık nefs ilmi ölçüsünce evveli sever ve evvele olan 

sevgisi ölçüsünce de tadıp ferahlar.968  

İbn Seb'in bu fikri başka bir açıdan da izah eder. O,  kudemaya göre 

mutluluğun Hakk’a olan yakınlık ölçüsünde olduğunu, onlara göre bunun bir cennet 

olduğunu aktarır. Akıl âlemine girebilmek, heyulani akıl, müstefad akıl ve bilmeleke 

aklı barındıran heyulani âlemden (âlemul evvel) sonra olur. İşte İbn Seb'in’e göre 

ölümden sonra nefsin halini özetleyen bu ifadeler değerli olsa da bunlar hakikat 

değildir.969  

İbn Seb'in’e göre nefs konusunda tabiat ilmi ehline ait bu fikirlerin kabul 

edilmemesi gerekir. Çünkü onlar, filozofların genelinin ve tüm ilahiyatçıların 

taklitçileridir. Bunlar ilimlerini ilahiyat ehlinden almaktadırlar. Nefs konusunda 

konuşurken bilgisizce konuşurlar. Örneğin Fârâbî nefsin bekası ve durumu 

konusunda farklılıklar göstermektedir. Bu konuların hakikatinden habersiz olunca 

sıkıntıya düşmüştür. Her ne kadar bu fikirlerinden vazgeçip hakka ulaşmışsa da bu 

sıkıntı onda görülür.970 

Ancak İslâm filozoflarından İbn Sina’ya baktığımızda her ne kadar nefs 

bedenden ayrıldıktan sonra akıllar âlemine gidiyorsa da ödül ve cezayı alacağı ahiret 

hayatına doğru bir yol aldığı da görülebilir. Nitekim bir tartışma konusu olan insanın 

ruhuyla mı yoksa bedeniyle mi ödül ve cezayı alacağı meselesine baktığımızda ruhun 

gideceği yer konusunda dini bir temelin kabul edildiğini görebiliriz.971 İbn Sina’nın 

“Necat”ta meadın beden ve nefs için olacağını söylemesi bu durumu 

                                                
967 Age, s.318 
968 Age, s.316.; İbn Seb'in burada faal akılla olan ittisali kast edet. Filozofların bu konudaki görüşleri 
için bkz. Fârâbî, el-Medinetu’l-Fazıla, s. 85-87.; Risale fi’l-Akl, s. 133-136.; Mufarikât, s.108.; İbn 
Sina, er-Risale fi’s-Saade.; M. Aydın, İbn Sina’da Ahlak ve İnsan Mutluluğu, s. 243.   
969 Büddü’l-Ârif, s.317-318. 
970 Age, s.317. 
971 Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, s. 139-141. 
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göstermektedir.972 Gazali’nin tavrı ise bellidir. O tamamen naslara dayalı bir meadı 

kabul eder.973 Fârâbî’de ise İbn Sina’daki gibi açık bir durum söz konusu değildir. 

O’nda daha çok nefsin akıllar âlemine gideceği fikri görülebilir.974    

İbn Seb'in bu konuda mukarrebin görüşlerini anlatırken sembolik ifadeler 

kullanmıştır. Ancak o, nefsin çeşitli mertebe ve basamaklardan geçtiğini (ki bu 

basamaklar İbn Seb'in tarafından çok kapalı ifadelerle belirtilir) sonuçta kendisinden 

asla ayrılmayacağı, ilk olan Büdd’üne ulaştığını söyler. Akıllı olanın da hedefinde 

Büdd’ünün olması gerektiğini, zira Büdd’ün isteyen kişinin mukavvim sureti 

olduğunu ve muhakkikin ona ve onunla tutunduğunu söyler. Ancak bu vuslat, 

sûfilerin fena dedikleri vuslat olmayıp farklıdır ve bu, gizli bir cennettir.975  

Nefsin bedenden ayrıldıktan sonra gideceği yer Allah’ın huzurudur. Bu 

gidişin O’na olması vahdet anlayışının bir gereğidir. Zira tek bir varlık vardır O da 

Allah’tır. Vahdetin tamamlanması ölümden sonra olmalıdır. Bu nedenle Allah’tan 

gelen ruhun tekrar ona gitmesi bir lüzumdur. Hatta ulaşılacak yer İbn Seb'in’in 

ifadesiyle “benim”dir. Onun şu ifadeleri bu vahdetin gizemini daha da gizemli bir 

hale getirmek için yeterlidir: “Ulaşılacak yer benim. Haber ancak O’dur ve O’na 

aittir. Masir (dönülecek yer) sizsiniz, işaret ancak O’nunladır. Masir muhakkik 

hakkındadır. Yani ölümden sonra nefsin ulaşacağı yer, benim için muayyendir. Masir 

benimledir ve huridir. Masir kendisi için nida olmayan ya! dır. Masir cevabı 

olmayan “hel”dir. Masir benim, O’ndan başka haber yoktur. Masir sizsiniz, ancak 

O’nunla işaret vardır. Masir öyle bir kişi içindir ki ancak onda rahat vardır.”976  

         

G. Nefsi Natıkanın Baki Olduğuna Dair Deliller 

İbn Seb'in nefsin baki olduğu konusunda hem “Büddü’l Ârif” hem de “Sicilya 

Cevapları”nda tamamen filozoflardan derlediği delilleri aktarmıştır. İfadeleri 

neredeyse kopyalanmış derecede benzerlik gösterir. Nefsin bekasını İbn Seb'in de 

savunduğu için bu delilleri biz kısaca burada belirtmek istiyoruz: 

1. İnsanın nefsi akli suretlerden boş kaldıkça cismanî hisleri kullanmak ister. 

Fakat nefste akli suretlerden bir suret ortaya çıkacak olursa akli suretleri elde etmeye 

                                                
972 İbn Sina, Necat, s. 291. 
973 Gazali, Tehâfüt el-Felâsife, s. 213. 
974 Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, s.104. 
975 Büddü’l-Ârif, s.318-319. 
976 Age, s.318-320.   
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alet olan hisleri kullanmaya ihtiyacı kalmaz. Dolayısıyla nefsin cevheri itibariyle bir 

bağımsızlığı vardır, bu bağımsızlık ile nefsin cisme ihtiyacı yoktur. Cismanî uzuvlar 

ve hisler, nefsin dışarıdan bilgi almak için gerekli olan aletleridir. Bunlardan şu 

sonuç ortaya çıkar: Nefs-i natıka, cevher kesilerek kendisi için müstefad akıl derecesi 

ortaya çıkacak olursa cisme bir ihtiyacı kalmaz. Müstefad akıl derecesini bulmuş 

olan bu nefs artık tamamıyla akli bir suretten ibaret olmuş olur. Akli suretler de yok 

olmaktan uzaktır. Dolayısıyla bu nefs yok olmaz.977  

2. Bir insanı ele alalım. Çocuk iken hiçbir nesneyi düşünemez ve bilmezken 

yavaş yavaş onun idraki çeşitli safhalardan geçerek bu kişi âlim, filozof ve 

peygamber olur. Kendisinin ulaştığı bu dereceleri, cisim ve bedenin sıfatları olarak 

kabul etmek mümkün değildir. Bu sıfatları cisme dayandıracak olursak onların 

insanda küçükken bile bulunması gerekirdi. Bu da mümkün değildir. Ayrıca oruç 

tutan birinin bedeni zayıflar. Buna karşılık akıl ve zekâsının gayet açık olduğu 

görülür. Şayet nefsin bir bağımsızlığı olmasaydı nefs de cisim gibi değişir ve 

zayıflardı. Hâlbuki böyle bir şey söz konusu değildir. Öyleyse bilgilerimiz 

cismimizden gelmemektedir. İnsan doğal olarak diri olan nefs ile ölü olan cisimden 

oluşmuştur ki, her ikisi birleşmiş olsa da aralarında mana yönünden ayrılıklar vardır. 

Cisme, nefisten dirilik yani hareket ve irade verilmiştir. Buna karşı nefse de cisimden 

ölüm ve cehalet verilmiştir. Nefis tabiatı itibariyle diridir. Cismin diriliği ise tabii 

değil arızidir. Aralarındaki terkip bozulup ölüm geldiği zaman cisim kendisinin 

tabiatı olan ölüme mahkûm olur. Nefs ise kendisine cisimden gelen ölümden 

kurtularak tabiatı olan sırf diriliğe erişir. Bilkuvve bilici olan nefs, cisimden sıyrılmış 

olmakla bilfiil bilici olur. Öyleyse nefs diri bir cevherdir, idrak ve irade sahibidir. 

Araz olanlar ise (cisim gibi) kendisinde akletme olmaz. Ölüm nefse gelmez ancak 

arızi olarak yani cisim ve beden tarafından gelir. Burada ölen nefis değildir. Cisim ve 

beden nefsin birer aletidir. Beden veya cisim tabiatları itibariyle ölüyse, ölüde de 

bilgi ve ayırt etme yeteneği bulunmayacağına göre bu özelliklerin bedende 

bulunması onda bir dirinin varlığını gösterir. Öyleyse bu bilginin sahibi nefstir. 

Sonuç olarak tabii olarak nefs diri ise ve tabii olarak diri olan her nesne için ölüm 

yoksa o halde nefs için de ölüm yoktur.978  

                                                
977 Sicilya Cevapları, s.118-119. 
978 Age, s.119-121 
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3. İnsani nefs hayvani nefs gibi değildir. Çünkü insani nefs âlim, amil, fazıl 

olduğu gibi bedeni şehvetlerden çekinir ve ruhanî lezzetleri elde etmek ister. Hayvani 

nefiste bu durumlar söz konusu değildir. Eğer nefsi natıka bedenden ayrıldıktan 

sonra yok olup gidecekse ve elde etmeyi arzuladığı faziletli durumlarının da bir 

neticesi olmayacaksa hayvani nefsin özellikleri olan kötü durumlar da faziletli 

durumlar olmuş olurdu ki, bu fikir tamamen saçmadır. Nefsi natıka akıl, fazilet ve 

bilgiye sahiptir. Bunlara sahip olan her diri basittir ve mufarık bir cevherdir. Basit 

olan diriler ölmezler dolayısıyla nefsi natıka da ölmez.979  

4. Basitlerden bir araya gelen her nesnenin terkibi bozulduğunda kendisini 

oluşturan basit unsurlar kalır, kendisi yok olur. İnsan ruh ve bedenden oluşmuştur. 

İnsan ölünce bedeni kendisini oluşturan unsurlara döner. Ruhanî yönü olan nefis de 

kendisinin ilkesi olan maddeye dönecektir. İnsana canlılığı verenin ruhanî ruh 

olduğunu söylemiştik. Öyleyse bedenden ayrıldıktan sonra bilfiil olan bu ruh veya 

nefis, diriliğini devam ettirecektir ve hiçbir zaman ölmeyecektir.980  

5. Ölümün, ruhun cismi kullanmayı bırakması olduğu bilinmektedir. Canlı 

olmak ruhun cismi kullanma durumudur. Canlıyken bedende bulunan hareket ve 

irade, insan bedeninin zati sıfatlarından mıdır yoksa arızi sıfatlarından mıdır? Eğer 

bu sıfatlar cismin zati sıfatlarından olsaydı, ruh bedenden ayrıldıktan sonra da cismin 

hareket etmesi gerekirdi ki bu muhaldir. Eğer bu sıfatlar cismin arızi sıfatları ise 

cismin bu sıfatları ruhtan, başka bir cisimden veya herhangi bir arazdan almış olması 

gerekirdi. Eğer bu sıfatları herhangi bir arazdan almışsa bir arazın başka bir arazı 

ortaya çıkarması lazım gelirdi ki bu muhaldir. Cismin bu sıfatları başka bir cisimden 

alması da muhaldir. Aksi takdirde cisim his ve harekete sahip olurdu. Bu iki durum 

söz konusu olmayınca bunları maddeden mufarık olan ve cisim ve araz olmayan 

ruhanî bir cevherden almış olması gerekir ki ruh denilen de budur.   

Öte yandan ruhta bu sıfatların zati veya arızi olarak bulunma durumu da 

tartışılabilir. Eğer bunlar ruhta arizi olarak bulunmuş ve bunları ruha cismin vermiş 

olduğu söylenecek olursa, ruhtan ayrıldıktan sonra cismin bu sıfatları kaybetmemesi 

gerekirdi. Ama cisim bu sıfatları kaybetmektedir. Şayet ruhta bu sıfatların bulunması 

arızi olup başka bir ruh tarafından veriliyor denilirse o zaman bu ruha da başka bir 

ruhun bu sıfatları verdiğini söyleyecek ve sonuçta sonsuza kadar giden bir teselsül 
                                                
979 Age, s.121. 
980 Age, s.122. 
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oluşacaktır. Bu da muhaldir. Dolayısıyla ruhtaki bu sıfatlar zatidir, bu sıfatlar onda 

tabii olarak vardır. Bu durumdaki bir varlıktan hayatın ayrılması söz konusu değildir, 

öyleyse o bakidir. “Tabiatı gereği diri olan ölmez” sözü şöyle temellendirilebilir. 

Eğer zatı ve tabiatı itibariyle diri olan ölecek olursa, ölüm, tabii olarak hayattan önce 

gelmiş olur. Ölümün, böyle, hayattan ve hayat sahip olan diriden önce gelmiş 

olmasıyla, ölüm hayattan daha iyi olmuş olur ki bu da kabul edilemez bir durumdur. 

Bu nedenle “tabiatı gereği diri olan ölmez” denilmektedir.981  

6. Nefs, maddi olanları maddesinden soyutlayarak cevhere dönüştürür ve 

bunlar mevcut değilken bunların suretlerini kendisinde muhafaza ve tasavvur eder. 

Nefsin uykuda gördükleri de maddelerinden soyutlanmış olan muhayyel 

tasavvurlardır. Öyleyse eşyanın suretlerinin iki varlığı vardır. Biri heyula ve 

maddedeki varlığı, diğeri ise heyuladan ayrı olan varlığıdır. İnsana ölüm geldiğinde 

nefs mücerred suretlere, cisim de maddelere iltihak eder.982  

7. Nefs-i natıka kendi kendisine kaim olan bir cevherdir ve böyle olan 

cevherler fesada uğramaz. Biri böyle olan cevherlerin kevn ve fesada maruz kaldığını 

söylerse, deriz ki; eğer böyle bir durum mümkün olursa bu cevherin kendi zatından 

ayrılmasının imkânı kabul edilmiş olur ki, bu da o cevherin kendi zatından başka bir 

cevher ile kaim ve sabit olması demektir. Bu ise muhaldir. Çünkü o cevher, basit 

olmakla kendisi aynı zamanda hem illet ve hem maluldür. Fesada maruz her 

nesnenin fesadı kendisinin illetinden ayrılmasından kaynaklanmaktadır. Herhangi bir 

nesne kendisini tutan ve hayatını koruyan illetinden ayrılmadıkça fesada uğramaz. 

Zatı itibariyle kadim olan cevherin kendisi, kendisinin illeti olmakla bunun illetinden 

ayrılması, kendisinden ayrılması demektir. Bundan dolayı kadim olan ve kendi 

kendine var olan cevherlerin illetlerinden ayrılmaları mümkün değildir. Ruh da zatı 

ile kaim bir cevherdir, kendisi kendisinin illeti olmakla illetinden ayrılmaz ve bunun 

için fesada uğramaz.983  

8. Basit cevherler kendi nefsleri ve zatlarıyla kaimdirler. Çünkü onlar 

zamanın üstünde ibda olunmuşlardır. Onlar cevher ve zatlarında zamanî olan 

cevherlerden daha yücedirler, zamanın üstündedirler. Bunun delili de onların kendi 

kendilerine kaim ve mevcut olmalarıdır. Böyle olmayan cevherler de basit olmayıp 

                                                
981 Age, s.122-124. 
982 Age, s.124-125. 
983 Age, s.125. 
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mürekkeptirler, kevn ve fesada uğrarlar. Nefsi natıka kendi kendine kaim olan 

cevherlerden olup basittir. Dolayısıyla kevn ve fesada maruz değillerdir, zamana 

bağlı değillerdir. Zamana bağlı olmayanlar ölmezler. Çünkü ölüm ancak zaman ile ve 

zamanda düşünülebilir.984 

İbn Seb'in filozoflardan derlediği bütün bu delillerin nefsin bekasını doğrular 

nitelikte olduğunu söyler. Ona göre bu delillerin bazılarının öncülleri meşhur, 

bazılarınınki ise hatabidir. Ancak her halukarda istenilen amacın oluşması için 

bunların hepsinin birden düşünülmesi gerekir. Çünkü öncüller birbirlerini takip eder, 

açar ve bildirirler.985  

Dolayısıyla İbn Seb'in’in aktarmış olduğu bu delillerde daha önce kabul 

etmediğini söylediği bazı ifadeleri ve ilkeleri bulmak mümkündür. Ancak bu onun bu 

fikirleri de kabul ettiği anlamında anlaşılmamalıdır. İbn Seb'in’in bu tavrı onun 

yönteminin bir gereğidir. Onun ifadesine baktığımızda “istenilen amaç için” bu 

delilleri aktardığını söylemektedir. Öyleyse onun bu delilleri nefsin baki olduğu 

bağlamında ve sırf bu kanaati ifade etmesi açısından değerlendirilmelidir.       

İbn Seb'in, nefsi natıkanın ölümden sonra baki olduğuna dair âlimler, büyük 

filozoflar ve peygamberler arasında bir ihtilaf olmadığına dikkat çeker. Ayrıca 

Allah’ın insanlara bildirmiş olduğu kitaplarda, felsefi ve hikemi eserlerde de bu 

durumun aynı olduğu görülmektedir. O, Kuran, Zebur, Tevrat, İncil ve suhuflarda da 

ruhun baki olduğuna dair ifadelerin bulunduğunu söyler. Bununla ilgili olarak şunları 

aktarır: Kur’an’da “Sen ahiret işlerinden büyük bir gaflet içindeydin, senin perdeni 

açtık, bugün senin gözün keskindir”986 buyrulmuştur. Peygamberimiz de “İnsanlar 

uykudadırlar öldükleri zaman uyanırlar” demiştir. İncil’de maidenin ve Cuma 

gününün fazileti ve Muhammed peygamberin vasıfları söylendikten sonra şöyle 

denir: “Sadık olan ruh beni bilir, ben Hakkım beni bilen benimledir, salih olmayan 

                                                
984 Age, s.126.; İbn Seb'in bu delillerin hemen hemen aynısını Büddü’l-Ârif eserinde de aktarmıştır. 
Bkz. Büddü’l-Ârif, s 307-313. Filozofların nefsin bekasına dair görüşleri için bkz. Eflatun, Phaidon, s. 
26-32, 44.; Devlet, s. 295, 297.; Aristo’da durum farklıdır. Ona göre iki akıl vardır. Biri pasif diğeri 
etkin (faal) akıldır. Faal akıl insani ruha bağlı fakat onun faaliyetinden aşkındır. Pasif akıl ölümlüdür. 
Faal akıl ise bakidir. Dolayısıyla bu insani ruha denk düşmez. İnsandan aşkın olan faal akıl bakidir. 
Edilgin akıl için bkz. Aristo, Ruh Üzerine, s. 167-174. Faal akıl için bkz. Aristo, Age, s. 174-177.; 
ayrıca bkz. Bolay, Age, s. 92-93.; İslâm filozoflarında nefsin bekasına dair bkz. Fârâbî, Ta’likât, s. 84-
85.;Müfarikât, s.104-107.;Deavii Kalbiye, s.126.; İbn Sina, Necat, s. 185-188.; İbn Rüşd, el-Keşf, 
s.145-146.; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s.98.; Gazali de ruhun bekasını kabul eder. Gazali, Tehâfüt 
el-Felâsife, s.200-206.; Bolay, Age, s. 193-194.       
985 Sicilya Cevapları, s.127-129.; Büddü’l-Ârif, s.313.   
986 Kâf Suresi, 50/22. 
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ruhlar beni bilmezler. Onlar şeytan iledirler ve şeytan benim azabımdadır.” Tevrat’ta 

şöyle denilmektedir: “Ya Musa, bana fani olmayan bir nesne ile yakınlaş, ben onu 

ebediyet için yarattım. Eğer o bana inanır ve iyi işler görürse ben ondan hoşnut 

olurum. Eğer küfür eder ve bana asi olursa ona öfkelenirim.” Zebur’da da şu vardır: 

“Ey Davut, nefsini ıslah edersen ebedi saadete yükselirsin, onu ihmal etme ki, ebedi 

günah çukuruna düşmeyesin.” Suhufta şöyle yazılıdır: “Müminin ruhu daimi 

rahmettedir. Kâfirin canı azabımdadır ve azabımın ucu arkası yoktur.”987  

İbn Seb'in kutsal kitaplardaki bu ifadeleri, bunları Arapçaya çevirenlerden 

aldığını belirtir. O, bu sözlerin bütünüyle Allah’ın sözlerinin aynısı olmadığını ancak 

içerik ve işaret ettikleri noktalar açısından hak ve hikmet olarak kabul edilmesi 

gerektiğini söyler.988 Sonuç olarak İbn Seb'in nefsin bekasıyla ilgili olarak şu 

kanaattedir: “Her peygamber ve ilim ve marifetle ün salmış olan her hakim, ruhun 

bekasına kaildir.”989  

Öyleyse İbn Seb'in nefsin baki olduğunu savunmaktadır. O bu konularda 

filozof, âlim ve kutsal kitaplardan deliller sunmakta hatta simyacıların bile aynı fikri 

savunduğunu söylemektedir.990 O, nefsin ölümden sonra baki olduğu şeklindeki 

görüşün şeriatla uyumlu olduğunu da belirtir.991 İbn Seb'in’in bu çok çeşitli 

kaynaklardan düşüncesini desteklemesi ondaki İhvan-ı Safa etkisini göstermektedir. 

Zira onlar da “Resail”de bu konuyu aynı kaynak çeşitliliğiyle sunmaktadır.992 İbn 

Seb'in’in anlattıklarının “Resail”deki ifadelerle benzerlik göstermesi onun bu 

ifadeleri oradan aldığı kanaatini bizde uyandırmıştır. 

Burada nefsin bekasıyla ilgili bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. 

Bilinmektedir ki tenasuh fikrini savunanlar da nefsin bekasını kabul etmektedir. 

Ancak İbn Seb'in tenasühçülerin savunduğu anlamda nefsin bekasını kabul etmez. 

Nefsin mevzudan mevzuya geçerek intikal yoluyla baki olduğunu savunan 

                                                
987 Sicilya Cevapları, s.128-129.; Büddü’l-Ârif, s.313-314.    
988 Yaltkaya İbn Seb'in’in burada aktardığı kutsal kitaplardaki bu sözlerin şu an mevcut olmadığını not 
düşer. Sicilya Cevapları, s.127-129. 
989 Age, s.129. 
990 Age, s.129.; Büddü’l-Ârif, s.306-307. 
991 Şerhu Ahd, s. 108-109 
992 İhvan-ı Safa, Resail, c. IV., s.92-102. 
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reenkarnasyon düşüncesinin yanlış olduğunu belirtirerek993 İslâm filozoflarıyla aynı 

fikri paylaşmaktadır.994 

İbn Seb'in bu konuda filozoflarla aynı kanaati savunmaktadır. Ancak onun 

vahdetçi yönünü ve muhakkikleri savunduğunu unutmamak gerekir. O, 

muhakkiklerin delillerinin filozoflarınkinden daha yüce olduğunu vurgular. Fakat 

tüm bunları anlatmasının müritleri için mukarrebin mezhebini yüceltmek 

zorunluluğundan kaynaklandığını söyler.995 Bu doğrultuda o, sonuçta her şeyi 

Kasdu’l-Evvel’e yani Allah’a bağlar. Ona göre bütün âlem Kasdu’l-Evvel iledir. O 

mutlak olarak âlemde faildir. Hiçbir cevher bekasını kendisinden almaz. Bir bakilik 

söz konusu ise bu Kasdu’l-Evvel’den kaynaklanır. Zira mümkünün kendi başına 

hakikati yoktur. Onun hakikati vacip sayesindedir. Sebeplinin varlığı da ancak 

illetine bağlıdır.996 Dolayısıyla nefs bekasını Allah’tan alır. Bu İbn Seb'in için 

unutulmaması gereken bir noktadır.997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
993 Sicilya Cevapları, s.105- 113. 
994 İslâm filozofları tenasühü kabul etmez. Fârâbî, Deavii Kalbiye, s.126.; İbn Sina, Necat, s. 189.; 
Aristo da aynı fikirdedir. Aristo, Ruh Üzerine, s. 38.; Ancak Eflatun ruhların başka bedenlere girişini 
kabul eder. Bkz. Eflatun, Phaidon, s.56.; Phaidros, Çev. Hamdi Akverdi, Meb. Yay., İst., 1997, s. 58.; 
Devlet, s. 305. Öte yandan bu anlayışın eski Yunanda yaygın olduğunu görüyoruz. Pythagoras ve 
onun ekolü buna örnek verilebilir. Bkz. Walter Kranz, Antik Felsefe, Metinler ve Açıklamalar, Sosyal 
Yay., İst. 1994, s. 41-50.     
995 Büddü’l-Ârif, s.315-316. 
996 Age, s.285 
997 Nefsin bekası konusunda kapalı olarak anlatılan mukarrebin görüşü şöyledir: Nefsin bekası haktır. 
Çünkü Hakk ile olan ilim inkâr edilemez. Onun ilişiklerinin başlangıcı da sonu da yoktur. Nefsin 
bekası sadık haberde vaciptir. Burhanda ise saklıdır veya korunmuştur, kendinde var olup yok olmaz. 
Beka, baki kalmaz, nefiy (olumsuzluk) olumsuzlanmaz, yücelik yücelmez. Masum vefa göstermez. 
Mutlu şaki olmaz. Bu sözleri dinle bunları dinlersen murada ulaşırsın. İbn Seb'in devamında Allah’ı 
yücelten harf ve zıt kavramlar kümesiyle dolu ifadeler sarf eder. Büddü’l-Ârif, s.315-316. 
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VI. AHLAK 

İbn Seb'in’in ahlakla ilgili görüşlerine baktığımızda, bunların felsefi bilgilere 

dayalı olduğunu ancak sonuç itibariyle felsefenin ulaştırdığı neticeden farklılaştığını 

görmekteyiz. Diğer taraftan bazı konularda filozoflarla hem fikir olduğunu da 

görebiliriz. Daha çok tasavvufi ahlak üzerinde duran İbn Seb'in, mutluluğu Allah’a 

ulaşma ve marifetullahta görmektedir. Bu bağlamda filozofların mutluluk 

anlayışlarını diğer bir ifadeyle ittisal görüşlerini eleştirir. 

İbn Seb'in ilimleri sınıflandırırken felsefenin ahlak kısmını tamamen 

filozoflara göre belirlemişti. Biz de onun bu yaklaşımıyla, bu konudaki görüşlerinin 

ahlakın hangi kısmına girdiğini göstermeye çalışacağız. Burada şuna dikkat çekmek 

istiyoruz ki, İbn Seb'in görüşlerini nazari ve ameli olarak anlatmamış, eserlerine 

ahlakla ilgili fikirlerini serpiştirmiştir. Eserlerinde her an bir nasihatle karşılaşmamız 

mümkündür. Bazen de özellikle risalelerinde tasavvufi nitelikli öğüt ve riyazetler 

ayrıntılarıyla sunulmuştur.998 Onun ahlak ile ilgili bilgiler sunduğu önemli bir risalesi 

de “Risaletu’r-Rıdvaniyye”dir.999 Ama diğer bütün eserlerinde, hatta eklektik bir 

yapıda olan “Sicilya Cevapları”nda bile ahlakla ilgili nasihat içeren sözlerini bulmak 

mümkündür.  

İbn Seb'in ahlakı çok fazla önemser. Ahlakın bu önemini o, evrensel 

görebileceğimiz bir ittifakla göstermek ister. İbn Seb'in, dünyadaki âlim ve hukema 

arasında güzel ahlâkın hakim ve hikmet için tamamlayıcı ve mukavvim bir sûret 

olduğu konusunda ittifak olduğunu vurgulayarak buna işaret eder.1000 Onun ahlakın 

önemine dair şu sözleri dikkate değerdir: Senin yüce himmeti -ki onda bir değişme 

yoktur ve insan, hayatında bunları yapmakla görevlendirilmiştir- tutman gerekir. 

İstediğin şey yüce ise o himmet yücedir, kötüyse kötüdür. Senin yüce fiilleri -ki 

insanların çoğu hayatı boyunca bunları ister ve yapar- yapman gerekir.1001 

İbn Seb'in bu nedenle ahlak ilminin önemli olduğunu söyler. O, kanaatimize 

göre ahlak ilmini kast ederek, “sanatların reisini tutman gerekir” şeklinde tavsiyede 

bulunmuş ve bu ilmin, sanatların reisi olduğunu göstermek istemiştir. O, bu sanatın 

şehirler için hayırlı ve onun ehli için gerekli ilim ve sanatların hangisi olduğunu, bu 

                                                
998 Örneğin zikirle ilgili olarak bkz. İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, s.151-189. 
999 Resailu İbn Seb'in içinde, s.316-356. 
1000 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.355. 
1001 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s. 20-21 
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sanatı öğrenecek kişiye ne ölçüde gerektiğini öğreten mutlak reis niteliğinde bir sanat 

olduğunu ifade eder.1002 Bu sanat her yönelen kişi için, mutlu, şaki, gafil, mütegafil, 

âlim, cahil için gereklidir. Bu sanat, mutluluğun sebebi olan, kısaca mutluluk için 

gerekli olan iyiyi verir. Zira bu iyi, sırf kendisi istenendir. Örneğin, hayat akıl için 

şarttır, akıl ilim için, ilim, salih amel için, salih amel fazilet için, fazilet mutluluk 

için, mutluluk kemal için, kemal hayır (iyi ) için şarttır.1003 

Dolayısıyla İbn Seb'in’in söz ettiği bu sanat ahlak ilmidir ve ahlak ilminin 

nazari yönüyle ilgili olan kısmına dair sözleridir. Bu nedenle biz de onun önce nazari 

ahlak konusundaki görüşlerine dikkat çekmek istiyoruz. Daha sonra ameli ahlakla 

ilgili görüşlerini vereceğiz. 

A. Nazari Ahlak 

İbn Seb'in, eserlerinde nazari ahlak adı altında özel olarak bir ahlak bahsi 

açmaz. Biz eserlerine yayılmış olan ve bu konuya dâhil edilebilecek görüşlerini 

burada sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda ele alacağımız konular, ahlakın felsefi 

yönünü ifade edeceğinden, felsefi çerçevenin dışına çıkan durumları mümkün 

olduğunca ele almamayı uygun gördük. Burada özellikle iyi, kötü, haz ve elem, 

mutluluk ve mutsuzluk konularını ele aldık. Bunlarla beraber İbn Seb'in özelinde 

insani kemal ve Allah’a ulaşma konularını belirttik. 

  

1. İyi (Hayr) 

İbn Seb'in’in iyi (hayır) ile ilgili görüşleri büyük oranda filozoflardan 

alınmadır. Ona göre iyi bütün insanlarca sevilen şeydir, her şey onun için istenir. 

Övgüye veya yergiye şayan her mezhep sahibi onun için çalışır. Her hâdis, hayır için 

kendisine şevk duyulan hayırdan birşey almalıdır. O, bütün işlerinde onu harekete 

geçirir. Ondan (hayır) en makbul olanı, kendisinde kendisiyle ve kendisinden 

kemalin ve yüce saadetin ortaya çıktığı iyidir. Mürşid, buna yönlendirilmiş, Allah 

buna teşvik etmiştir.1004 

                                                
1002 Aynı yer. 
1003 İbn Seb'in, Age, s.21.; Fârâbî’nin benzer ifadeler için bkz. Fârâbî, Tahsilu’s-Saade, “Fârâbî” 
içinde, Çev. H. Z. Ülken – K. Burslan, s.154.; Fârâbî, Felsefe Öğreniminden Önce Bilinmesi Gereken 
Konular, “Felsefe Metinleri” içinde, s. 113.  
1004 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.329. 
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Öte yandan İbn Seb'in iyiyi bütünüyle güzel ahlâk ve Peygamber’e tâbi olma 

olarak da tanımlamıştır.1005 

Onun eserlerinin farklı yerlerinde iyiyi çeşitli açılardan gruplara ayırdığını 

görmekteyiz.  Öncelikle iyiyi “zati” ve “arızi” olmak üzere ikiye ayırır. Zati olan, 

eşyada bizatihi bulunan iyidir. İlim, hidayet ve Allah’ın rızasıyla beraber olan 

mutluluk buna örnek verilebilir. Arızi olan iyilik ise eşyada arızi olarak, diğer bir 

ifadeyle rastlantı ve tesadüf eseri olarak bulunur. Örneğin, hasta birine bir taşın 

düşmesi ve onun iyileşmesini sağlaması gibi.1006  

İbn Seb'in başka bir açıdan iyiyi şu şekilde de gruplandırmıştır. Buna göre iyi 

üçe ayrılır.  

1. Bizzat kendisi istenen iyi: Bu Allah’tır.  

2. Hem kendisi hem de başka bir sebeple istenen iyi: İlim gibi. Ayrıca İbn 

Seb'in filozofların faydalı olup olmamalarını da bu iyi çeşidiyle izah eder. Ona göre 

filozoflarda bir iyilik olmasa da onların durumunu ifade edebilecek iyilik ancak bu 

iyi çeşidi olabilir.  

3. Başkası için istenip kendisi için istenmeyen iyi: Sağlık için ilaç içmek 

gibi.1007 

İbn Seb'in birinci iyinin mutlak iyi olduğunu ve bunun tutulması gerektiğini 

söyler.1008 O, iyinin bu gruplandırılmasında filozoflardan yararlanırken onlardan 

farklı bir durumu da ortaya koymuştur. İslâm filozoflarından Fârâbî ve İbn Sina 

gibileri iyinin birinci grubuna mutluluğu koyarken,1009 İbn Seb'in onlardan ayrılarak 

bu grubta Allah’ı sayar. Vahdeti savunan bir filozof için bu makuldür. 

                                                
1005 İbn Seb'in, Risale (6), s.311. “Ahd” şarihinin ahlakla ilgili bazı kavramlar için yaptığı tanımlar: 
Hüsn (Güzel): Kendisiyle failin övüldüğü şeydir.  Ma’ruf (iyi): Sırf iyi (Hayru’l-Mahz) dir. Faziletli 
mutmain nefsdir. Allah’ın ruhanî ve mukaddes âlemidir, güzel temiz ahlâktır, Allah’ın sıfatları ve 
yarattıklarıdır. Kadim zatın sıfatlarıdır. Sâbit zâttır. Şer’îatın ve hikmetin yasaklamadığı yaygın ve 
kabul edilendir. Münker (Kötü): Sırf kötüdür (Şerru’l-Mahz), kötü emmare nefstir, içinde ölüm, 
cehalet, şehvet, gazab ve fesadın bizzat bulunduğu kötüdür ve cismanî (âlem) olandır. Hatalarla dolu 
kötü âhlaktır, beşerî sıfatlardır, hâdis aklın sıfatlarıdır, derecelere bağlı zâttır, hikmetin ve şer’îatın 
önermediği, aksine yasakladığı yaygın ve kabul edilir olmayandır, marufun zıddıdır. Şerhu Ahd, s. 73-
74. 
1006 Büddü’- Ârif, s. 97.; Şerhu Ahd, s. 71. 
1007 Büddü’l-Ârif, s.97-98.; Risaletu’r-Rıdvaniyye, s.329.; Aristo ve Meşşaî çizgideki İslâm 
filozoflarının çoğu, bu sınıflandırmayı kabul etmiştir. Örneğin bkz. Aristo, Eudemos’a Etik, Çev. 
Saffet Babür, Dost, Ktb., Ankara, 1999, s. 31-33, 41, 249, 253-255.; Nikomakhos’a Etik, Çev. Saffet 
Babür, Ayraç Yay., Ankara, 1998, s. 149.; Fârâbî, Kitabu’t-Tenbih, “Fârâbî” içinde, Çev. H. Z. Ülken 
– K. Burslan, s.128.; İbn Sina, er-Risale fi’s-Saade, s. 2-3.  
1008 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s.21.;  
1009 Fârâbî, Kitabu’t-Tenbih, s.128.; İbn Sina, er-Risale fi’s-Saade, s. 2, 3,4. 
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Bu noktada “Ahd” şarihinin sözleri İbn Seb'in’in görüşlerini izah açısından 

önemlidir. O, iyinin ancak mutlak varlıktan gelebileceğini ve mümkün varlıklardan 

gelenin iyi olamayacağını söyler. Bu nedenle yapılan amellerin Allah’a dönük olması 

gerektiğini ve bunun sonucunda Allah’tan iyiliğin insana ulaşabileceğini belirtir. Ona 

göre mümkün varlıktan gelen iyi, ma’dumdur. Çünkü ona ait iyi yoktur. Vâcible 

ilişkili olan amelden ise iyi meydana gelir. Çünkü vâcib, mutlak manada iyilikleri 

verendir ve onun kaynağıdır. Āleme dönük amel ma’dum, Allah’a dönük amel 

mevcuttur. Allah, her şeyin mukavvimi, mütemmimi, her mahiyetin mahiyeti, 

isteyenin ve istenenin mahiyetidir. İstenilenin mahiyetindeki var olan iyi, isteyenin 

mahiyetinde var olan iyinin aynısıdır. Çünkü O, tüm varlıklardaki varlıktır. Varlık 

var olmasıyla farklılaşmaz, her mahiyette birdir. Amel, taleptir, talep vehimdir, 

mutlak manada gerçek olarak amel vehimdir, ma’dumdur. Çünkü biz diyoruz ki, 

amel, kendisiyle iyi istenendir, iyi Allah’tır. O, sırf iyidir (hayrul-mahz).1010  

Şarihin bu ifadeleri İbn Seb'in’in vahdet anlayışı açısından iyinin nasıl 

anlaşılması gerektiği ve mutlak varlık olan Allah’ın nasıl iyinin kendisi ve kaynağı 

olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 

 

2. Haz ve Elem 

İbn Seb'in’in bu konudaki görüşlerinin filozofların fikirlerinden ayrıldığını 

söyleyemeyiz. O, hazzın (lezzet) ne olduğuyla ilgili olarak şunları söyler: Haz, üns 

(cana yakınlık, hoşlanma) ile eşanlamlı kullanıldığı gibi kullanılmaya da bilir, biri 

diğerini önceleyebilir. Hoşlanan, uyum gösteren, mülâyim, melzuz… Bütün bunlar 

hazzın mahiyetinin parçalarındandır. Haz, az, çok, güçlü, zayıf, olgun ve eksik 

olabilir. Yüce olanı olduğu gibi kötü olanı da vardır. Yüce olanına celil, kötü olanına 

hasis denilir. Yine hazzın tabii, nefsanî, akli, mutavassıt ve mürekkep olanı vardır. 

İlâhi olanı olduğu gibi mutlu kişinin cevherinde yer edineni de vardır ve bu, o kişinin 

duyulur âlemi terk edip, hislerinden koptuğunda ortaya çıkar.1011 

İbn Seb'in her akıllının hazzı, nefsinde elemi bulduğu gibi bulduğunu ve 

ikisini birbirinden ayırt edebileceğini söyler. Hazzın tarif bakımından zengin 

olduğunu, çünkü onun, idrak edenin nefsinde hissedildiğini ve bu şekilde 

çeşitlendiğini vurgular. İbn Seb'in hazza zıddı yönüyle de bakmak gerektiğini, bu 
                                                
1010 Şerhu Ahd, s.111. 
1011 İbn Seb'in, Risaletu’l Elvâhi’l Mubareke, s.280-281. 
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şekilde bakılınca, ihtiyaç duyma bağlamında ilim ve cehalet, sahip olmak 

bağlamında zenginlik ve fakirlik, renk bağlamında siyah ve beyaz biçiminde 

çeşitlendiğini söylemektedir.1012  

İbn Seb'in hazları ayrıca ruhanî ve cismanî olmak üzere ikiye ayrır.1013 Bu 

çerçevede o, cismanî hazlardan uzak durulması gerektiğini, dünya sevgisinin bütün 

hataların başı olduğunu belirtir. Tembellik, cehâlet, gaflet, bıkkınlık, hevânın peşine 

düşmenin ve hayvâni şehvetlere ulaşmanın, kötülüğün ta kendisi olduğunu, eğer 

bunlar sürekli devam ederse ebedi şekavetin meydana geleceğini söyler. Bu nedenle 

o, maddi hazlardan uzak durup güzel yolun tutulması, cevherlenme hükümleriyle 

hükümde bulunulması, İlâhi hikmetin edinilmesi, mutluluğun, Peygamber ve selef 

yolunun sevilmesi gerektiğini vurgular.1014  

İbn Seb'in’in maddi hazları kötü görmesi, bunların faniliğinden kaynaklanır. 

Zira ona göre de cisim, zıt ve basitlerden mürekkeptir ve mürekkep olduğu şeylere 

tekrar ayrışır, dolayısıyla yok olur. Bunlara bağlı emel ve arzular da yok olmaya 

mahkûmdur. Cismin bu yapısı adetsel (gözlem ve alışkanlıklar), tabiatsal (fizik ) ve 

şer’i yönden delillendirilebilir. Adetsel olarak cismin yok olduğunu görmekteyiz. 

Fiziksel olarak cismin unsurlara ayrıştığını görmekteyiz. Şer’i olarak da ”Her şey 

fanidir.”1015 ayeti, buna delildir.1016  

İbn Seb'in’e göre maddi hazlar fani olmakla beraber, zararları faydalarından 

daha fazladır.1017 Aslında maddi hazların İbn Seb'in’in anlayışında kötü olması, 

onların, uhrevi olgunluklardan koparması,1018 dolayısıyla Allah’tan 

uzaklaştırmasından kaynaklanır.1019 

Sonuç olarak İbn Seb'in, manevi veya ruhanî hazların tutulması gerektiğini, 

bunun da Allah’a ve uhrevi olgunluklara ulaşma olduğunu söylemektedir. Onun için 

istenen tek şey vardır o da Allah’tır. Allah Hayru’l-Mahz’dır. Ona ulaşmak 

mutluluktur. Maddi hazlar ve bıkkınlık buna mani olur, O’na olan sevgiyi ortadan 

                                                
1012 Age, s.281-282. 
1013 Age, s.281-282.; Benzer ayırımlar ve fikirler için bkz. Aristo, Nikomakhos’a Etik, s. 142-155.; 
Fârâbî, Kitabu’t-Tenbih, s. 142-145.; İbn Sina, er-Risale fi’s-Saade, s.3.; İbn Bacce, Risaletu’l-Veda, 
Felsefe Metinleri içinde, s.429-431.   
1014 İbn Seb'in, Risale (6), s.309. 
1015 Rahman Suresi, 55/26. 
1016 Şerhu Ahd, s.107-108. 
1017 Age, s.107. 
1018 İbn Seb'in, Risale (6), s.309. 
1019 Şerhu Ahd, s. 115. 
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kaldırır. Sevginin ortadan kalkması teveccühü (yönelme) engeller. Teveccüh’ün 

engellenmesi, Allah’a ulaşmayı engeller. Bu da, şekavettir. Şekavet de kötüdür.1020 

 

3. Mutluluk 

İbn Seb'in’in şu ana kadar verdiğimiz görüşlerinden onun tek bir hedefinin 

olduğu ortaya çıkmış görünmektedir. Bu da Allah’a ulaşmaktır. Allah’a ulaşma onun 

mutluluk anlayışıyla da direkt alakalıdır. Bu konuda mukarrebin yolunu tercih eder 

ve dışındaki diğer fikirleri kesinlikle kabul etmez.  

O, mutlulukla ilgili durumları, yani fevz, necat, kemal, itmam, saadet ve 

insani gayenin Aristo mezhebine göre faal akıl ile; Appolonius’a (Balinus) göre külli 

akıl ile; Pisagor ekolüne göre külli nefs ile; Diyogen ekolüne göre kastul 

mütevehhim ile; Hermes ekolüne göre ise kelime (logos) ile olan ittisal vasıtasıyla 

gerçekleştiğini söyler. Fakat bunların doğruluğunu kabul etmez. Bu fikirleri hatalı 

bulur.1021  

İbn Seb'in cevherin olgunlaşması ve mutluluğa ulaşma konusunda sadece 

filozofları eleştirmekle kalmaz, fakih ve kelamcıları da çeşitli açılardan eksik 

bulur.1022 Biz öncelikle İbn Seb'in’in fakih ve kelamcılarla ilgili görüşlerini 

belirteceğiz. Ardından filozoflara yönelik eleştirilerini ele alacağız. 

İbn Seb'in fakihler için kemâle (olgunluk) götüren şeylerin, mezheblerini 

tahsilde Arap dili, gramer, Kur’an ve Sünneti ezberleme, hadis ve tefsir ilmi ve 

bunlarla ilgili problemleri (muhkem-müteşâbih, nâsih- mensuh) bilmek olduğunu 

ifade eder.1023 Bu açıdan onlar için insani bir kemâl ve ruhanî bir cevherlenme 

yoktur. Eğer onun için bir kemâl uygun görülecekse yukarıda söylediğimiz şekilde 

onun mezhep ve gayesinin ilkesine nazaran bir olgunluk görülmelidir. Yoksa 

cevherlenme ve zatın tecridi açısından böyle bir şey söz konusu değildir.1024 

Fakihlerin insani kemale ulaşma konusunda eksik olduğunu ve bu noktaya 

ulaşamayacaklarını savunan İbn Seb'in, buna delil olarak, onların en yüce mertebenin 

ameller olduğunu belirtmelerini gösterir. İbn Seb'in onların amellerin meyvesine 

değinmedikleri kanaatindedir. Amellerin meyvesi, fakihlere göre, ancak ölümden 

                                                
1020 Age, s.117. 
1021 Büddü’l-Ârif, s.190 
1022 Age, s.124-125. 
1023 Şerhu Ahd, s.62-63. 
1024 Age, s. 62. 
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sonra olur. Dolayısıyla, fakihlerde insani mutluluk eksik olmaktadır. Mutlu kişinin 

sadece mü’minlerden olduğunu zannederler. Makamının ise, ölümden sonra belli 

olduğunu düşünürler. Onların bildiği makam, ancak duyulur bir makam, bildiği 

cennet, ancak duyulur bir cennet, bildikleri lezzet de ancak tabii bir lezzettir. 

Dolayısıyla insani kemal onlarda eksik kalmıştır.1025  

İbn Seb'in’e göre şer’i ameller fakihlerin anladığı noktada kalmamalıdır. Bu 

amellerden murad, bedenî şehvetlerden nefsi korumak, tabii lezzetlerden cevheri 

soyutlamak, amelî davranışlarla insanı eğitmek, ilmî araştırmalarla onu hakikatlere 

teşvik etmek, Rabbanî ahlâklanmayla onu donatmak, ruhanî lezzetlerle onu 

beslemek, tâ ki, onu şehvetlerini öldürerek cisimden soyutlayıp ilmi ve 

ahlâklanmasıyla maddeden mufarık zâtlara ittisalini1026 sağlamak olmalıdır. Bu 

noktada insan, fani olmayan bâki biri olur. Üzerinden oluş geçmez. Fesâd kendisine 

imkânsız olur. Kesilmeyen ruhanî lezzetleri tadar. Çünkü onun cevherinde kendisi 

için bir cevheriyet ve nefsinin bir sıfatı vardır.1027 

Bu noktada İbn Seb'in fakihlerin bütün bu cevherlenmeyi ölümden sonraya 

bırakmalarını kabul etmez. Ona göre şeriatın kanunlarına yönelmiş insanın, ölmeden 

önce cisimden kopması gerekir ki, bu bilinmektedir. İnsan, içinde bulunduğu hâlin 

yoğunluğu nedeniyle bedeninden tam bir tecridle soyutlanıp sonunu ve makamını 

sadece ölümden sonra değil ölmeden önce de idrâk eder. Sûfilerin büyük çoğunluğu, 

bunu söylemekte ve savunmaktadır. Bu, onlar tarafından kabul edilmiş bir görüştür. 

Fakihin söylediği her şey, ahirette gerçekleşmektedir, cennetin bir köşesinde, ruhla 

tadılmaktadır, Allah’ın yanındaki yerini, rütbesini ve sonunu görmektedir. Fakat 

bütün bunlar, Kadim Nizam’ın vergisiyle gerçekleşmeden önce (yani ölümden önce) 

kavranmalıdır. Bu ise, ancak, maddeden mufarık, ruhanî bir cevherle olur.1028 

İbn Seb'in kelamcıların da mutluluğa ulaşma ve insani kemali elde etme 

anlayışını yetersiz bulur. Onların fakihler gibi insani bir kemâle ve ruhanî bir 

cevherlenmeye sahip olmadıklarını, eğer bir kemal olacaksa mezhep ve gayeleri 

                                                
1025 Age, s. 56-57. 
1026 Bu ifadeler “Ahd” risalesinin şarihinden alınmıştır. Bu nedenle sadece bu ifadelerle İbn Seb'in’in 
sudurcu bir açıdan ittisali kabul ettiğini söyleyemeyiz. Zira başka yerlerde ve ilerleyen bölümlerde 
onun bu biçimdeki bir ittisali kabul etmediği görülecektir. 
1027 Age, s. 57-58. 
1028 Age, s. 57-59. 
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bağlamında bunun düşünülebileceğini belirtir.1029 Bu da fakihlerden farklı olarak, 

akıl ve fıtrat selameti konularındaki vukufiyetleri nedeniyle olur.1030 

İbn Seb'in’e göre kelamcılar fakihlerle aynı doğrultuda mutluluğun ölümden 

sonra, Allah’ın dilediği şekilde gerçekleştiğine inanırlar. Ona göre fakih ve 

kelamcıların kabul ettiği Allah konusundaki inançları, onun cisim ve cisimde 

olmaması, cismanî arazların etkisinden münezzeh olması, bilgisinin zamanda ve 

duyusal alanda olmaması, bütün bunlar insani cevhere ait olarak da söylenebilecek 

şeylerdir. İnsan, meleksel ve mufarık bir cevher olduğu için Allah’ı bizzat bilir. Onu 

devamlı müşahede eder ve onun ubudiyeti altında bulunur. Cisimlerle birleşerek 

duyusal durumlarda tabiatla kuşatıldığı için duyulara ve beden âletine ihtiyaç duyar. 

Teveccüh ve şer’i hitap gelince sanki onu âlemine götürür ve bunun üzerine o da 

zâtında ve cevherinde kemâli, bu cevherinin ve zâtların sıfatı olarak kemâli bulur. 

Bunlar, Allah’ın şu sözlerinden anlaşılabilir: “Rabbine dön.”,1031 “Yaratmaya ilk 

başladığımız gibi yeniden yaratacağız.”,1032 “Muhakkak ilk yaratılışı biliyorsunuz. O 

halde, düşünsenize.”1033 

İbn Seb'in’in filozoflarla ilgili eleştirilerine geçmeden önce sûfilerle ilgili 

görüşlerine dikkat çekmek istiyoruz. O, mutluluk konusunda sûfileri fazla eleştirmez. 

Hatta onların birçok argümanını kullanmaktan geri kalmaz. Ancak o, önce şu 

eleştirileriyle söze başlar. Sûfilerin mukarenet ve nisbete bulaştıklarını, sıfatla sıfata 

yöneldiklerini, vehimle buluşmaktan (lika) haber verdiklerini söyleyerek onları 

eleştirir. Onların mutluluk konusunda anlama kıtlığı yaşamalarını “Hakk gizlidir, 

bilinmez” anlayışlarına ve “O’nu kaybetmeyle O’na ulaşılır, Onu bulunca da onu 

kaybeder, Onu belirgin kılınca gizler, gizleyince de zâhir kılar, tutunca bırakır” gibi 

ifadelerine bağlar.1034  

İbn Seb'in sûfileri eleştirdikten sonra onların kemal sebeplerini ortaya koyar. 

Ona göre, sûfiler ilk öncüllerini şer’i konularda fakihlerden, akli itikad konusunda 

Eş’arilerden alır. Bunları, mücahedeyi, tevekkülü, teslimi, feyzi ve rızayı 

birleştirerek ortaya koyar. Diğer bir açıdan da onlara göre kemâlin sebepleri Allah’ın 

                                                
1029 Age, s. 62 
1030 Age, s. 62-63. 
1031 Fecr Suresi, 89/28. 
1032 Enbiya Suresi, 21/104.   
1033 Vâkıa Suresi, 56/62.; Şerhu Ahd, s. 59. 
1034 Age, s. 62. 
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dışındakilerden ayrılmak, Allah’ın sıfatlarıyla süslenmek ve bütün bunların 

semeresinin tecelli etmesidir. Başka bir açıdan ise, sıdk, ihlâs, istishab halleri 

yaşamak, mutlak soyutlanma, külli ahlâklanma sûfilerin kemâlinin 

sebeplerindendir.1035 

Öte yandan İbn Seb'in’in mutluluk ve insani kemal konularında sûfileri 

övdüğünü ve onların görüşlerini benimsediğini görmekteyiz.1036 Ona göre teveccüh 

konusunda mutasavvıfların ilkeleri filozofların gaye edindiği akıllar silsilesinden 

yücedir. Sûfi külliyi, fa’alı, ruhanî ve cismanî olan her şeyi, teveccüh anında 

ayaklarının altına alır. Zira bütün bunlar, muhtaçlık, edilginlik ve imkân açılarından 

ortak özelliklerde olup, sûfinin bunu bilmesi bir şekilde olur. O, Hakk’a Hak ile 

yönelir. Sûfi, zâtını ihmâl etmesiyle, bütün varlıkları ihmâl eder. O, fenâ bulduğu 

şekilde, bütün âlem fenâ bulur. Onun bilgileri Kelime’dendir. Onun yanında 

mümkünün varlığı ancak Hakk’ın kelimesiyledir. Her şeyi yok kabul eder, Kelime’yi 

sâbit kılar veya Kelime zâtı olur, Kelime mütekellimden ayrılmaz, dolayısıyla 

Kelime, Hak’tan ayrı değildir. Ya da şöyle diyoruz: Kelime, sûfinin zâtıdır, O 

(Kelime) Allah’ın sıfatıdır. Allah’ın sıfatı, zâtına zâid değildir, sûfinin ise kendisine 

ait zâtı yoktur ancak Hakk vardır. Veya zâtı (sûfinin), vehim kabilindendir veya 

haber kabilindendir veya esmâ kabilindendir. Bunu bil.1037  

İbn Seb'in’in bu ifadelerinde sûfinin yerine muhakkiki koyduğumuzda 

aralarında her hangi bir fark olmadığını görmekteyiz. Onun bu ifadelerini, şarihi, 

“Neticetu’l Hikem”1038 adlı eserinden almıştır. Onun sûfileri bu derece övmesi ve 

onlara yakın durması eserlerinde çok fazla yaygın değildir.1039 

                                                
1035 Age, s.62-63. 
1036 Age, s. 57-59. 
1037 Age, s.59-60-61. Şarih İbn Seb’in’in bu görüşlerini Neticetü’l-Hikem adlı eserinden aktarmıştır. 
İbn Seb'in burada adeta sûfileri muhakkik gibi görmüştür. Zira İbn Seb'in için “Kelime” özellikle de 
Hermetik açıdan, çok önemli bir yer edinir. Bu kavramın Hıristiyan veya Yunan kaynaklı olduğu, 
ancak kendisinin kullandığı bu kavramın onda muhakkik ve Allah gibi anlamlarına geldiği 
belirtilmiştir. Fakat İbn Seb'in bu kavramı kesinlikle kökeni bağlamında kullanmamış ve bu konuda 
Hıristiyanları da eleştirmiştir. İbn Seb'in’deki bu kavramın sık kullanımı ondaki hermetism etkisini 
gösterir. Hatta o Hermetik bilgiyi övmüştür.  Bu konuda bkz. Taftazani, Age, s. 279-285. 
1038 “Neticetü’l-Hikem”, İbn Seb'in’e ait olduğu kesin olup ulaşılamayan bir eseridir. İbn Seb'in’in 
eserleri bölümüne bakınız. 
1039 İbn Seb'in’in bu yaklaşımı “Ahd” şarihinin, onun “Neticetü’l-Hikem” adlı eserinden 
aktardıklarında da görülmektedir. İbn Seb'in, bu eserde şunları söyler: Sûfilere göre, kâmilin birinci 
vechi şudur: O, meşru ve mâkul hakkında, ikisinde de doğruya yönelik olmak şartıyla, bilgi sahibi 
olan kişidir. Onun halleri ve davranışları sözlerine ağır gelir. Yerinde sâbit olduğu gibi bu onun 
gidişâtından da bellidir. İkinci vecih ise şudur: İslâm, iman ve ihsan makamını, cevherlenme ve 
tecrübesinde inniyeti bulma ile -ki bu buluşta şuur cihetiyle bir farklılaşma yoktur, ona bir muhtaçlık 
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Görüldüğü üzere İbn Seb'in, fakih, kelamcı ve sûfilerin görüşlerini bazen 

eleştirmiş bazen de benimsemiştir. Bu durum İbn Seb'in’in onların tamamen 

kemalden yoksun olmadıklarını göstermesi açısından önemlidir. Zira ona göre 

mezheplerin kendilerine has bir kemâlleri vardır. Bu açıdan kemallerde bir çokluk 

olsa da hepsini kendinde toplayan ve tam kemale ulaşmış olan bir tek mezhep vardır 

bu da muhakkik mezhebidir.1040 

İbn Seb'in üç ekolün görüşlerini değerlendirdikten sonra filozofların mutluluk 

ve insani kemal konularındaki fikirlerini ele almaya başlar. Onun asıl gayesi de 

filozofları eleştirmektir. Bu durum, onun, eserlerinde en çok filozofların görüşlerine 

yer vermesi ve onları reddetmesinden anlaşılabilir.  

İbn Seb'in’in filozoflara yönelik ilk eleştirisi, onların mutlulukla ilgili 

çizdikleri yolun bütün insanlar tarafından anlaşılamayacak kadar zor ve kapalı 

olduğudur.1041  

O, filozofların mutlu insanın mutluluğu ve cevherinin olgunlaşması ancak 

varlıkların kendisinden çıktığı ilk sebebi akletmeyle mümkündür görüşünü yanlış 

bulur. Çünkü filozofların anlayışında bir varlığın bir mertebeden diğerine 

geçebilmesi için o mertebeyle kendisi arasında bulunan ara durumları akletmesi 

şarttır. Örneğin, üçüncü derecedeki bir varlık, ilk varlığı akledebilmesi için önce 

ikinciyi akletmelidir. İkinci varlık için böyle bir aracıya ihtiyaç olmasa da, üç, dört 

ve devamındaki varlıklar için böyle bir aracıya ihtiyaç vardır. Bu natık varlıklardan 

her biri, cevherinin olgunlaşması konusunda üstündekileri akletmeye muhtaçtır. 

Kendisiyle ilk varlık arasında ne kadar varlık varsa, hepsini, cevherinin olgunluğu 

için akletmelidir. Mertebeler de birinci sebebe olan yakınlığa göre farklılaşır.1042  

Bilindiği üzere sudur nazariyesinde natık varlıkların altında natık olmayan 

hayvanlar sonra bitkiler sonra madenler sonra dört unsur ve en sonunda heyula gelir. 

                                                                                                                                     
vardır- elde eder. Üçüncü vecih ise, dokuz vechi elde etmektir. (Bu dokuz vecih, sûfilerle ilgili olarak 
Büddü’l-Ârif’te de bahsedilmiştir) Mâhiyetinde isimlerin mefhumunu elde etmek, ihatayı kazanmak, 
gönlünü vehimle vehimden vehimde meşgul etmez. İ.Seb’in aynı eserde hak ehline göre de kâmil 
kişiyi anlatır: Kâmil, kemâli bırakmaz ve terk etmez. Ona göre ilim, mâhiyetten gelendir veya onun 
bildirmesine bağlıdır ya da bayağı dönen kaziyeye (kadiyyetun râciatun munhadda)dir. İbn Seb’in 
şöyle söylemektedir: Ulvi ilmin ehli, sanatları ve sülûku bilmez. Fakat sûfilerin ve hükemanın gayesi, 
bunlara ulaşmaktır. Bunlar için, mertebeleri gereği bağımsızlık (istiklâl) yoktur. İnsanlar nerede, Hak 
nerede? O, sûfi ve hukemanın âdeti gereği konuşunca, bunları söyler. Fakat Hak ehli açısından 
bakılınca onlar için sadece ilim olarak Bir vardır, O O’dur. Şerhu Ahd, s. 61-62. 
1040 Şerhu Ahd, s. 55-56. 
1041 Büddü’l-Ârif, s.330 
1042 Age, s.125. 
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Bir varlığın önde gelmesi onun daha faziletli olmasından kaynaklanır. Çünkü natık 

nefs hayvani nefs için bir surettir. Hayvani nefs nebati nefs için, nebati nefs madenler 

için, madenler dört unsur için, dört unsur da heyula için surettir. İşte İbn Seb'in bu 

varlık silsilesi ve cevherin olgunlaşmasında bu silsileyi takip etmenin yanlış 

olduğunu söyler. Bunun doğruyu yaralamak, sapık inançla birliği (vahdeti) 

parçalamak olduğunu belirtir.1043  

Dolayısıyla İbn Seb'in faal akılla ittisali mutluluk için yeterli görmez. Bu 

mutlulukta eksiklik vardır ve bunun sonucunda elde edilen mutluluk sıkıntılarla 

doludur. Feleklerin aklına yönelmeyi uygun görmeyen İbn Seb'in, insanın aklının da 

bunlar gibi olduğunu savunur.1044  

İbn Seb'in mufarık varlıkların cevherlerinin zorunlu olarak bir olduğunu, her 

birinde mevcut olan zorunluluğun diğerinde de var olduğunu, her birinde olan 

âdemin diğerinde de bulunduğunu, onların vahdetlerinde bir olduklarını, varlıklarının 

ruhanî olduğunu, onlarda birleşimin bulunmayıp bu konuda eşit olduklarını 

belirtmektedir. Bu durumları ele alan İbn Seb'in, mufarık varlıklar madem bütün 

yönlerden benzer ise nasıl oluyor da benzeri benzere ortak yönleri sebebiyle muhtaç 

kılıyorsun diyerek eleştiride bulunur.1045 O, filozofların iki benzeri birbirlerinden 

etkilendirdiklerini, birini diğeri için sebep kıldıklarını bunun anlaşılamaz bir durum 

olduğunu ve onların bu yaptıklarının yanlışlığını belirtmektedir.1046  

Bu noktada İbn Seb'in kişinin kendisindeki cevhere bakmasını ve bununla 

diğerlerini araştırmasını ister. Sonuçta kişinin tüm mutluluğu Allah’tan istemesi, 

nasibini O’ndan alması gerektiğini belirtir. Çünkü Allah’ın nimeti her cevhere taşmış 

ve her varlıktadır.1047  

İbn Seb'in mutluluk konusunda sûfilerle benzer bir yaklaşım göstererek 

filozofları eleştirmeye devam eder. O, âlemler, ruhanî zatlar, hareket, muharrik ve 

varlıklar konusunda filozoflardan farklılık gösterir. O, filozofların mutluluğunun 

ölümden sonra cevherle faal akıl mertebesine, ilimle külli akla, maksutla ilk sebebe 

ulaşma olduğunu, bu nedenle onların somut ve zorunlu aracılar kabul ettiklerini 

                                                
1043 Age, s.125-126. 
1044 Şerhu Ahd, s. 59- 60.; Filozofların sudur nazariyesi konusundaki görüşlerini İbn Seb'in’in sudur 
nazariyesine eleştirileri adlı bölümde belirttiğimiz için burada tekrar etmeyeceğiz. 
1045 Şerhu Ahd, s. 60-61. 
1046 Büddü’l-Ârif, s.125-126. 
1047 Şerhu Ahd, s.60-61. 
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söyler. Bu aracılardan birinin kesilmesinin, hedefe ulaşmayı engellediğini bir eleştiri 

olarak belirtir. Filozofların Vacibu’l-Vücut ve Mümkinu’l-Vücut ilişkilerini de 

anlamsız bularak onlardaki yükselişte entellektüel boyutun önemli olduğunu belirtir. 

Filozofların ancak araştırma ve nazarla bildiklerini, bunlara dayanarak mutluluğa 

giden yolları kat ettiklerini, öte yandan sûfilerin (sûfileri destekleyerek) Allah’a 

ulaşmalarının diğer ulaşan, mutlu olan ve âlim olanların hepsine oranla daha gerçek 

bir yükselme olduğunu ifade eder. Ancak her zamanki gibi o, bütün bunların üstünde 

sefer yolundaki muhakkik-mukarreblerin bulunduğunu, hakikatin bunların yanında 

olduğunu söylemeden geçmez.1048  

Dikkat edilirse İbn Seb'in filozofların entellektüel yükselişlerini 

eleştirmektedir. Bu nokta onun için önemlidir. Zira o, filozoflara göre mutlunun, 

cevherini bilip faal akla ulaşan, maddiyattan kopup ilk sebebe erişen, sonuçta 

cevherini olgunlaştıran kişi olduğunu, netice itibariyle bu seviyeye ulaşana hakim 

dendiğini, bunun da ilmi ve ameli sanatları terk etmeyen, hakikati araştıran kişi 

olduğunu anlatır. İşte bu noktada o, filozofların mutlu kişiyi hakimle 

sınırlandırmasına karşı çıkar ve bu konuda hataya düştüklerini söyler. Çünkü, hakim 

denilen kişinin mübdei’l evvele (ilk yaratılan) cevherle değil de ilimle ulaştığını ve 

insani kemale erişip ilmi bitirdiğini, onu anlaşılması gerektiği şekilde aklettiğini 

belirtir. Bu noktada o nübüvvetin unutulmaması gerektiğine dikkat çeker ve 

hükemanın ileri gelenlerinin nübüvvetin yüceliğini ve şerefini inkâr etmediklerini, 

eğer inkâr ederlerse hataya düşeceklerini, şayet bir hakimin nübüvvetle ilgili olarak 

onunla ıslah olunamayacağını söylerse mezhebiyle çelişkiye düşeceğini belirtir.1049 

İbn Seb'in filozoflardaki mutluluğun birinci lezzetini, nefsin faal akılla ittisali 

sonucu elde edilen, ikincisini ilk yaratılanı bilme ve Evvel-i Hakk’a yakınlık, 

üçüncüsünü ise Vacibu’l-Hakk’ın bilgisi ve onun sevgisinde yok olma olarak 

saydıktan sonra bu üçüncüsünün hikemi nefse ait olduğunu anlatır. Ancak ilim 

noktasıyla sınırlanmış bu hikemi nefisten daha üstün bir derece gelir ki bu da nebevi 

nefstir. Bu nedenle nefsin faal akılla ittisalinin yücelme (veya mutluluk), miraç ve 

vahiy olduğunu söyleyen kişinin kesinlikle hataya düştüğünü, eğer nübüvvet 

bilinseydi hataya düşülmeyeceğini söyler. Bu konuda filozofları hatalı bulan İbn 

                                                
1048 Büddü’l-Ârif, s.346-347.   
1049 Age, s.326-327. 
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Seb'in, “Allah bilmektedir ki deliller benim haklı olduğumu göstermektedir” diyerek 

kendisinin doğru olduğunu belirtir.1050  

İbn Seb'in haklıysa, onun mutluluktan anladığı nedir? O bu soruları kendisi de 

sorar: Mutluluk nedir? Kimdeki doğrudur? Hangisi alınmalıdır? Nasıl alınmalıdır? 

Kimin sözü alınmalı ve örnek seçilmelidir? Filozofun mu yoksa Nebi’nin mi? 

Kiminki haktır?1051  

O, bu sorulara şu şekilde cevap verir: Filozoftan alınması gereken mutluluğa 

dâhil olan şeyler değil, ancak hendese, hesap, ahlakla ilgili bazı konular, mantık ve 

mantığa dair meseleler gibi yönler olmalıdır. Filozofun nefsin mutluluğu konusunda 

ihtiyaç duyulmayan ilimleri olduğu gibi ihtiyaç duyulanı da vardır. Nefsin 

mutluluğuyla ilgili olarak alınması gereken Nebi’nin yanında olan bilgidir. Bu bilgi 

filozofun bilgisinden daha gerekli, daha olgun ve daha üstündür. Hak olan budur 

başkası değildir. Filozofun yanında olan her ne kadar bu ilk âlemdeki mutluluğu 

veriyor ve insanı yüceltiyorsa da tamamen bitirilmiş bir bilgi değildir. Dolayısıyla 

mutlunun uyması gereken, Nebi’nin bilgisidir.1052 

Burada bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. O da İbn Seb'in için ilim ve 

alimin önemli bir yer edindiğidir. Dolayısıyla o, ilmi ihmal etmez. Gerektiği yerde bu 

ilimlerin öğrenilmesini tavsiye etmekten uzak durmaz.1053 Fakat uygulamaya 

geçmeyen ilmin İbn Seb'in için çok fazla önemi yoktur. Evet, ilim, yücelmenin 

sebebidir, çünkü insanın ayırt edici özelliği natık olmasıdır. Onu hayvanlardan ve 

diğer canlılardan ayıran yönü, budur. İlim, yönetimin de esasıdır, eğer böyle olmazsa 

savaşlar çıkar. İlim, aynı zamanda insanı güçlendiren ve tamamlayan bir sûrettir. Bu 

dünyada insanın mutluluğudur, yüceliği ancak ilim sayesindedir. Bu durum inkâr 

edilemez.1054  

Fakat ahiretteki mutluluğa ancak amelle -ki salih amelde ilim şarttır- olur. 

Dolayısıyla, mutlulukta ilim de gereklidir. Şu unutulmamalıdır ki, ahirette mutluluk, 

kemal ve şeref Allah’a yakınlıkla olur. O’na yakınlık da ancak ilimle olur. Çünkü 

ilim, Allah’a yakınlaşmayı engelleyen araçları ortadan kaldırır. Marifetullah da ilimle 

                                                
1050 Age, s.320-322. 
1051 Age, s.330. 
1052 Age, s.330-331.; Şerhu Ahd, s.62-63 
1053 İbn Seb'in, Risaletu’r-Rıdvaniyye, s..331-332.; Risale (6), s. 310. 
1054 Şerhu Ahd, s.94-97. 
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olmaktadır. Ahlâklanma da ilimle olmaktadır. Dolayısıyla, kişi Allah’ı ve isimlerini 

bilmesi ve onlarla ahlaklanması ölçüsünce dünya ve ahirette mutluluğa ulaşır.1055 

İbn Seb'in’e göre amelde her ne kadar ilim şart olsa da amelsiz ilim işe 

yaramaz. İlmin faydalı olması için onun tüm uzuvlarımızda, kalbimizde ve dilimizde 

yerleşmesi gerekir. İşte bu takva düzeyidir.1056 O, her ne kadar muhakkiklerin ilme 

bakışlarının künhü ve marifeti idrak edilemez dese de onun takva düzeyi dediği 

durum muhakkiki ifade eder niteliktedir.1057 

İbn Seb'in’e göre yeryüzündeki âlimlerin çoğu -sûfiler hariç- ilmi, nefsi 

kontrol için istemezler, aksine cisim için isterler. Böylece nefsi helak ederler. Her 

şaki âlim, sûfilerin talep ettiği biçiminde ilmi talep etmezse ve insaniyeti bu şekilde 

terbiye etmezse onun için mutluluk yoktur. Yoksa sırf fıkıh ve meseleleri içerisinde 

boğulmak, namazı tanımlayıp onu yapmamak, falanca şunu, filanca bunu söyledi 

demek, şu yeni görüştür şu eski görüştür, bununla amel edilir şununla amel edilmez 

demek, hakikati olmayan şeyi gerçekleştirmek, zamanı ihtimal dışı durumlar üzere 

harcayarak zayi etmek ve nebevi şeriatı olması gerektiği gibi kullanmamak 

demektir.1058 Dolayısıyla İbn Seb'in, filozofların, mutluluğu ilme indirgemelerine 

karşı çıkmasına amel eksikliğini de bir sebep olarak göstermiştir.1059 Ona göre 

amelsiz ilim ve ilimsiz amel faydasızdır. İkisi birbirini gerektirir. 

İlim amel gereksinimi bağlamında ve bütün bu açıklamalardan sonra tekrar 

Nebi’nin bilgisinin gerekliliğini ele aldığımızda onun İbn Seb'in’de özet olarak 

Marifetullah (Allah’ı bilme), Allah’ın huzurunda bulunma, onu müşahede etme, 

rızasına ulaşma, insani kemal ve sürekli nimet gibi şeyleri elde etmeyi içerdiğini 

görürüz.1060 Asıl mutluluk budur ve bu mutluluk sâbit, daimi bir lezzettir.1061 

Öyleyse İbn Seb'in için din veya diğer bir adıyla şeriat, âdeti ortadan kaldıran 

ve mutluluğu sağlayan hikmettir. Allah, zatı için istenen bir iyidir. Mutluluk ise iyiye 

ulaşma ve onu elde etmedir. Şeriat, Allah’a götürür. Dolayısıyla, mutluluğa götürür. 
                                                
1055 Age, s.94-97. 
1056 Büddü’l-Ârif, s.188. 
1057 Şerhu Ahd, s.94-97. 
1058 Büddü’l-Ârif, s.338-341. 
1059 İbn Seb'in’in filozoflarda amel boyutunun önemsiz olduğunu söylemesi bizce yerinde bir tespit 
değildir. Zira İslâm filozofları ilmin yanında ameli gerekli görmüşlerdir. Fakat onlardan bir kısmının 
bunu uygulamaması bu fikri savunmadıkları anlamına gelmez. Bu tespit için bkz. M. Aydın, İbn 
Sina’da Mutluluk Anlayışı, s.443-444.; İbn Sina, er-Risale fi-Saade, s. 19-20.; Fârâbî, Tahsîlu’s-
Saade, s. 180-181.; Kitabu’t-Tenbih, s. 130-142. 
1060 Şerhu Ahd, 116. 
1061 Age, s.112. 
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Allah, (el-Mevcudu’l-Hak) gerçek varlıktır. Mutluların matlubudur. Onun marifeti ve 

müşahadesiyle mutluluğa ulaşılır. Şekavet, ondan cahil ve uzak olmadadır. Âdet, 

Allah’tan uzaklaştırır. Bu uzaklaşma da şekâvettir. Âdet, uzaklaşmanın ve şekâvetin 

aslıdır. Onun ortadan kaldırılması, yakınlaşmanın ve mutluluğun kendisidir. 

Allah’tan uzaklaşma, âdetin vehmiyledir. Şeriat, bu vehmi ve uzaklaşmayı ortadan 

kaldırır ve Allah’a yakınlaşmayı sağlar. Allah’a yakınlaşma kemâldir, sürekli bir 

nimettir, bu da mutluluktur. Şeriat, mutlulukla, mutluluk şeriatle olur. Şeriat, 

mutluluğa ulaşmada şarttır. Birşeyin varlığında şart olan onun aslıdır. Dolayısıyla, 

şeriat, mutluluğun aslıdır. Sonuç olarak, âdeti ortadan kaldıran ve mutluluğu 

sağlayan hikmet, şeriattır, Allah’a ve Resul’üne tabi olmaktır.1062  

İbn Seb'in’in mutluluk ve ona götüren şeylerle ilgili görüşlerini verdikten 

sonra mutlu insanı nasıl tarif ettiğini, “Ahd” şarihinden de yararlanarak ortaya 

koymaya çalışalım: 

Mutlu, Hayru’l-Mahzı elde edendir. Hayru’l-Mahz, Allah’tır, öyleyse mutlu, 

Allah’ı elde edendir. Allah’ı elde etmek, iki şekilde olur:1063 

1- Allahı Bilmek (Marifetullah): Allah’ı bilmek, belirsizliğin kaldırılmasıdır. 

Bu da, cehaletin giderilmesi olup, bu durum, teveccühle, araştırmayla, faydalı olan 

ilimlerin elde edilmesiyle olur.  

2- Allah’a Benzemek (Teşebbüh): Bununla mutlu olmak ise O’nun 

isimleriyle ahlâklanmaktır. Allah’ın rahmet, afuvv, mağfiret, kerim gibi isimleriyle 

vasıflanmak buna örnek verilebilir. Bunlar, bu isimlerle ahlâklananı mutlak ihsana ve 

kendi hukukunu terke götürür. Kendi haklarını terk eden, şehvetini terk etmiş, 

amellerini düzeltmiş ve Allah için malını sarfetmiştir. Şehvetlere meyletmek, 

şekavetin belirtisidir. Bunlardan kaçınmak, mutluluğun belirtisidir. Bu ikincisini 

yapan, mutludur. Şehvetleri terk etmek, teveccühünü doğrultmaya götürür. 

Teveccüh, ilmi ve ameli sanatlarla Allah’a sarfedilmektir. Allah’a ulaştıran ilim ve 

amel, hikmettir ve salih ameldir. Salih amel, mutluluğa götürür. Yönelen kişi, 

amellerini düzeltendir, amellerini düzelten, mutludur. Öte yandan, teveccüh, 

                                                
1062 Age, s.113-114.; İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.213-214.  
1063 Marifetullah ve Allah’a benzeme sûfilerin de temel ilkeleridir. Bkz. Kuşeyri, Risaletu’l 
Kuşeyriyye, s. 427-434.; Allah’a benzeme, ahlakıyla ahlaklanma ilkesiyle ifade edilir. Bkz. O. Türer, 
Age, s.27. Ayrıca filozofların felsefe tanımlarından biri de Allah’a benzemeyi içermektedir: “Felsefe, 
insanın gücü yettiği ölçüde yüce Allah’ın fiillerine benzemesidir.” Kindi, Risale fi Hudûdi’l-Eşya ve 
Rusûmihâ, “Felsefi Risaleler” içinde, s.191. 
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marifetullaha götürür, marifetullah mutluluktur, mutluluğa götüren her amel, salih 

ameldir, teveccüh de salih ameldir. Yönelme, dünyayı terk etmektir.  

İşte İbn Seb'in’in muhakkiklerin görüşüdür dediği, insanları davet ettiği ve 

müridlerine öğütlediği mutlu insanın tanımı budur.1064 

İbn Seb'in’de mutlu insan, “İnsan-ı Kâmil” olarak da tanımlanabilir. Bu 

çıkarsama İbn Seb'in’de kapalı ifadelerle anlatıldığı için yine onun öğrencisinden bu 

izahları dinleyebiliriz: Her şeyden önce akıllı olanların amacı, mutluluktur. Mutluluk, 

mutlu kişinin mâhiyetiyle birlikte olup, ondan ayrılmayan sürekli bir nimettir. Onu 

elde ettikten sonra insan kendi cevheri dışındaki bir nimete ilgi duymaz. Başka bir 

iyiyi istemez. Eğer isterse, mutlu olmadığı gibi, bu nimeti tadan biri de olmaz. Zira 

ulaşmadığı bir lezzeti istemiş olur. O zaman da kâmil olmaz, çünkü artışı istemiş 

olur. Artışı isteyen kişi, noksandır. O zaman, bu bakışla kemâl, kendisinden sonra bir 

şeyin talep edilmediği, kendisinde her istenenin kesildiği, kendisinin dışında başka 

bir şeyin olmadığı, kendisini elde edenin cevherinden tüm emellerin gittiği, 

noksanlıkların yok olduğu; sekîne, istek ve rızanın oluştuğu gayeyi elde etmektir. O 

zaman, kâmil kişi, kendisinden hiçbir şeyin uzak olmadığı “Huzur”un cennetinde 

mukim olur. O, bu haliyle, kendisi dışındaki bir mutluluk ve kemâli istemez. 

Bunların dışındakini isterse mutlu olmaz.1065  

Öyleyse mutlu insandan kasıt kemale ulaşma noktasıdır. Bu kemal noktası 

eksikliği ve muhtaçlığı ortadan kaldırır.1066  

Kemal noktasına ulaşan mutlu kişi İbn Seb'in’e göre Allah’ın sevgili kulu 

olmuştur. Bu kişi artık Allah konusunda öncelikli ve sonralıklı durumları ihmal 

etmez. Allah’ı mümkün olan en olgun bir biçimde idrâk etmeye çalışır. Her şeyi yerli 

yerine koyar. İyiliğini, gönlünün tahkikini ve ünsiyetini Allah’la yapar. Allah, onun 

                                                
1064 Şerhu Ahd, s.118-119.; 52,53,54.; Büddü’l-Ârif, s. 330-331.; 362-25.; Risale (6), s.308.; 
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mutluluğu ve yücelmesinde, onunla beraberdir.1067 Bu kişi artık ahlakı tam manasıyla 

hayatına yerleştirmiştir. Allah’ın sıfatlarıyla ahlaklanmış, nefsi, bilfiil âllâme ve 

fa’âle olmuştur.1068 O, artık muhakkik mukarreb ve muttakidir.1069 

Bu kişi, her ne kadar nefsiyle bir çaba sarfetmişse de kemal noktasına 

Allah’ın sayesinde ulaşır. Allah’ın kudreti, iradesi, hükmü ve emri bu dereceye 

yükselmede asıl sebeptir. Dolayısıyla Allah’ın sıfatları, kemâlin sebebi ve onun var 

oluşunda asıl etkenler olmuş olur. Onun zâtı, kemâlin sebebidir. O, yönelenin 

yönelmesini önceler. O, fâilin fiilini hak etmesi bağlamında, yönelmenin bizzat 

kendisinde mevcuttur. O, kazanmada da (feth) birleşmede de (vusûl) vardır. Bu 

yaklaşım İbn Seb'in’in eserlerinde: “O matlubdur, O’nunla istenir. Tâlip O’ndandır, 

her şey O’nun için, O’ndan ve O’ndan dolayıdır.” ifadeleriyle kendisini gösterir.1070 

Bu noktada o, yine çözümü vahdet fikriyle ortaya koymuş olmaktadır. 

İbn Seb'in’e göre bu kemal derecesine ulaşmak sadece ahiretle sınırlı değildir. 

Bu dereceye bu dünyada da ulaşmak mümkündür. Kişi, ameller, Allah’a yönelme, 

ilim, marifet kısaca bütün bunlarla cisimden soyutlanır ve cisimden soyutlanma 

ölçüsünce Allah’ın huzurundaki mufarık ve temiz ruhlarla ittisal kurar. Bu ittisal, 

Allah’ın “huzur”unda olur. Biliyoruz ki, insanî kemâl, Allah’a yakınlaşmadadır. 

Allah’a yaklaşma, ancak O’nu bilme ve O’nun için itaatta bulunma ölçüsüncedir. 

O’nu bilme ancak mufarık meleki cevherle (ruhla) olur. Çünkü cisim bilmez, o, 

doğası gereği ölüdür. Salih amel, mücerred zâtların ahlâkıdır. Çünkü iyi, onun 

tabiatıdır. Allah’ın birliği, zâtıdır. Mutluluk, tevhiddedir. Salih amel, mutlak iyi, 

mutluluk ve kemâl, bizzat Mücerred Zât’tadır. Şeriat bu şekilde anlaşılmalıdır.1071  

İbn Seb'in’in mutluluk anlayışına baktığımızda sûfilerle çok sıkı bir benzerlik 

içinde olduğunu görmekteyiz. Çoğunlukla olmasa da bazı noktalarda ise filozoflarla 

benzerlik arzettiği dikkat çekmektedir. Özellikle mutluluğun bu dünyada 

gerçekleşeceği konusunda filozoflarla hemfikirdir. 
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4. Allah’a Ulaşma 

İbn Seb'in’in mutlulukla ilgili görüşlerini verdikten sonra onun mutluluktan 

anladığı en temel konuya değinmek gerekecektir. Ona göre mutluluk son tahlilde 

Allah’a ulaşmaktır. Allah’a ulaşmak, marifetullah ve “İlm-i İlahi” ile özetlenebilir. 

O, filozofların ittisalini hakiki bir Allah’a ulaşma, diğer adıyla gerçek bir mutluluk 

olarak görmez. Bu konuda onları eleştirse de filozoflarda gördüğü hataları kendisinde 

de çeşitli noktalarda bulmamız mümkündür.  

İbn Seb'in’e göre Allah’a ulaşmada bazı aracılar vardır. Hâlbuki o filozofları 

bu açıdan eleştirmişti. Nübüvvet konusunda da değindiğimiz üzere İbn Seb'in, 

aşağıdan yukarıya doğru Allah’a ulaşma merdiveninde, sırasıyla Vâris – Nebi – 

Allah basamaklarını kabul etmiştir. Ona göre, âlemin hepsi Allah’ı ister. Allah’a 

ulaşmak, onu bulmak, bilmek ancak Nebi’yle (s.a.v) olur. Nebi, bu durumda âlemin 

matlûbu, mutluluk ve iyiye götüren öncül ve delildir. Nebinin mahiyeti, hakikati, 

kemali, celali de ancak vâris sayesinde bilinir. Vâris, muhakkiktir, kâmildir, Nebi’ye 

götüren vesiledir, onu bilendir. Vâris, Nebi’ye ulaşmada, Nebi de Allah’a ulaşmada 

şart olup, Allah’a ulaşma, mutluların ve akıllıların istediği bir şeydir. Mutluluk ve 

ebedi lezzet, ancak, marifetullahta bulunur. 

İbn Seb'in, kabul ettiği bu sıralamayı şu şekilde de destekler: Allah, hayrını ve 

ihsanını bütün mümkün varlıklara verir. Allah’ın hayır ve ihsanına ulaştıran vasıta, 

Nebi’dir. Nebiden alıp, âleme feyzeden vasıta ise vâristir. Vâris, âlemin hepsine 

feyizde bulunandır. Âlem, iyiyi kabul eder ve ona ulaşır. Her mahiyet, ona nasibi 

ölçüsünde ulaşır. Âlem, her zaman, vâristen geleni kabul eder. Vâristen (ölümünden) 

sonra ise onun vârisi yani vârisul varislerden birisi gelir1072  

İbn Seb'in bu derecelenmeyi birbirinin içene geçirilmiş dairelerle anlatmak 

ister. İnsanlar en içerideki daire, bunu vâris dairesi, bunu da Nebi dairesi, hepsini de 

Allah dairesi kuşatır. İnsanlar içeriden en dış daireye doğru bu basamaklarla ulaşır. 

Tahlil ile en alttaki merkeze inilirken, terkib ile de en yüce kuşatana çıkılır. Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki, o da bu ulaşmanın cismanî bir 

ittisal şeklinde anlaşılmaması gerektiğidir. Buna ruhanî bir ittisal demek daha 
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doğrudur.1073 Bundan da vahdet anlamındaki bir ayrı olmama durumunu düşünmek 

gerekir. Varlık tek olunca, bu iniş ve çıkışın mahiyetini daha iyi anlayabiliriz. 

Öyleyse insanın Allah’a ulaşmasında varise ihtiyaç olmalı mıdır? İbn Seb'in 

buna “evet” şeklinde cevap verir. Zira ona göre insan, düşünen bir varlıktır, 

sorumludur, mutluluğu ister; şehvetleri, ruhanî istekleri vardır, şehvetleriyle dünyayı 

ve duyulurları, natık nefsi ve aklıyla da ahireti ve iyilikleri ister. İsteklerini yerine 

getirmede ilme, yardımcıya ve yönetilmeye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla, iyiliği elde 

etmeye yönelten, onu nasıl ve neyle elde edeceğini öğreten bir mürşide muhtaçtır. 

Nasıl ki dünya işlerinde muhtaç olduğu şeyler varsa (öğretmen gibi), ahireti elde 

etmede de bir mürşide ihtiyacı vardır. Bu mürşid onu, marifetullaha ve Allah’ın 

rızasına götürür. Öyleyse, insanın iki yönlendiricisi vardır: Dünya müdebbiri, ahiret 

müdebbiri. İnsan her ikisine de ihtiyaç duyduğu gibi onları sever de. Biri diğerine 

ağır basabilir, ikisi eşit de olabilir. Dünyanın müdebbiri cismanî, ahiretinki ise 

ruhanîdir. Dünya fani olduğundan dolayı, iyilikleri arızidir. Ahiret de baki 

olduğundan dolayı, iyilikleri zatidir. Dolayısıyla, ahiret, sabit olandır ve tercih 

edilendir. İşte bu noktada İbn Seb'in’in “Dostun, ahiret işini tedbir edendir. Ona 

güven. Onlar, hukema ve meşayihtir.” sözü hangi müdebbirin gerekli olduğunu 

ortaya koymak için yeterlidir.1074  

İbn Seb'in’in şu ana kadar anlattıklarının sûfilerden farklı olduğunu söylemek 

güçtür. Araştırmamızın sınırlarını aştığı için onun, Allah’a ulaşma ve bu ulaşmadaki 

makamları, sûfilerin sözleriyle ve onlar gibi edebi ifadeleri kullanarak anlatmasına 

burada değinmek istemiyoruz. Sonuçta İbn Seb’in için de en üst dereceye 

ulaşıldığında Allah’ın salih kulları içerisinde yer alınacağı sonucu vardır. Zaten o, bu 

konuların tasavvuf ve hikmetin kaydettiği gizli ve saklı ilimlerden, işraki hikmetten, 

sırlardan ve neticelerin neticelerinden, tasavvufun ilk biçimlerinden olduğunu 

söylemektedir. İbn Seb'in’in tek farkı vardır. Bu da onun sürekli tekrarladığı ve her 

şeyden sonra gelen tahkik noktasıdır. Bu noktayla sefer âlemine başlanır ve sonra da 

tahkik ve Nuru’l-Mübin kapısına gelinir. Bütün bu tahkik derecelerinin Hermesi 

hikmette ve gönderilen kitaplarda yer aldığını da belirtir.1075 
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İbn Seb'in’in Allah’a ulaşma konusuyla ilgili olarak iki kavram kullandığını 

söylemiştik. Bunlardan biri sûfilerin de kullandığı marifetullahtır. İkincisi ise 

filozofların kullandığı “İlmi İlahi” veya İlahiyattır. İbn Seb'in’in marifetullahla ilgili 

görüşlerine ve marifetullaha nasıl ulaşılacağına dair fikirlerine yukarıda bir açıdan 

değinmiştik. Marifetullah ona göre nefsin marifetiyle ilişkili olan bir durumdur. 

“Nefsini bilmeyen Rabbini bilemez.” Allah’a yakınlık, mahlûkata yakınlıktan 

uzaklaştırır. Mahlûkattan uzaklaşmayan Allah’a yakınlığına şâhid olmaz.1076  

İbn Seb'in’in bu sûfi ifadeleri devam eder. Ona göre velinin nefsi vahidiyle 

doludur. Bundan dolayı, başkasını istemez. Onun Allah’a ulaşması, Allah’ın 

sayesindedir. Onlar yalnızca Allah’tan korkarlar. Allah’tan korkma konusunda bile 

ona şirk koşmazlar.1077 

İbn Seb'in, “Kim Hakkı tahkik eder, matbulunu gerektiği gibi bilir, basiret ve 

delil üzerine olursa, Allah’ı yanında bulur” diyerek marifetullahın mahiyetini ortaya 

koymaya çalışmıştır.1078  

Bu yaklaşıma vâris, Nebi, Allah sıralaması da dâhil edilince sûfilerin anladığı 

anlamda marifetullah ortaya konmuş olur. Her ne kadar mukarrebin farklı fikirler 

ileri sürdüğünü söylese de onun anladığı marifetullah sûfilerin anladığı 

marifetullahtan1079 çok da farklı değildir.  

İbn Seb'in, marifetullahı engelleyen ve dolayısıyla Allah’a ulaşmaya mani 

olan durumları da ele almıştır. Onun için vehimler burada da maddiyatla bağlantılı 

olması yönünden birinci engeldir. Vehim, Hakk ile ona tâbi olanın arasını 

kopartır.1080  

Yine cisim ve ilişikleri, mütevassıt kuvveleri, tabiat, hayvani nefs, nebâti 

nefs, tembellik, korku, kötü yönelme, mürşitsizlik, yardımda bulunmama, fasid ve 

kötü yollar gibi vehme dahil edilebilecek durumlar da Allah’a ulaşmayı engeller.1081 

Öte yandan maddi hazlar ve bıkkınlık da Allah’a ulaşmaya mani olan 

nedenlerdendir. Bunlar Allah’a olan sevgiyi ortadan kaldırır. Sevginin ortadan 

                                                
1076 İbn Seb'in, Risale (7), s.358. 
1077 İbn Seb'in, Kitabun fîhi Hikem ve Mevâiz, s.37-38. 
1078 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.225. 
1079 Tasavvuftaki marifetullah ve bunun mürşid ile bağlantısı ve seyru süluk konusunda bkz. Kemal 
Akdeniz, Age, s.217-324. 
1080 İbn Seb'in, Risale (1), s.198. 
1081 Şerhu Ahd, s. 75. 
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kalkması teveccühü engeller. Teveccühün engellenmesi de Allah’a ulaşmayı 

engeller. Allah’a ulaşamamak da şekavettir ve şekavet kötüdür.1082 

Cehalet de Allah’tan uzaklaştırır. Çünkü cehaletle Allah arasında bir nisbet 

olmadığı gibi, o Allah’ın zâtında da mevcut değildir. Cehalet, ilim yoksunluğudur ve 

ilim yoksunluğu ise dünyaya bağlılıktır. Bu nedenle Allah’tan cahil olmak Allah’tan 

uzaklaştırır. Cimrilik, câhillik, intikamcı olmak da nisbet ve benzersizlik dolayısıyla 

Allah’a uzaktır ve Allah’tan uzaklaştırır.1083  

Diğer taraftan İbn Seb'in ilmin Allah’a yakınlaştırdığı kanaatindedir. Çünkü 

o, Allah’ın sıfatı olup, onun zâtında mevcuttur. Rahmet, ihsan, af, kerem gibi sıfatlar 

için de durum aynıdır. Dolayısıyla, her cömert, cesur, merhametli ve affedici 

benzerlik ve nisbet dolayısıyla Allah’a yakındır.1084  

Allah’a yakın olma veya O’ndan uzak olma ise mekânsal ve zamansal 

değildir. Allah’a yakınlaşma ancak nisbet ve benzemeyle, ondan uzaklaşmak ise 

bunun zıddıyla olan bir durumdur.1085 Çünkü Varlık tektir.  

İbn Seb’in Allah’a ulaştığını ve onunla beraber olduğunu söyleyen her kişiye 

hemen inanılmaması gerektiğinin de altını çizer. Bu nedenle müşahhas insanlıktan 

sıyrılıp, bir aziz için gerekli olan durumlara ulaştığını söyleyen insanlar vardır. İbn 

Seb’in, bunları sert bir şekilde eleştirir. Bir takım insanların da olağanüstü bazı 

özelliklere sahip olup maksudunun dışında başka hiçbirşeyi görmediği şeklinde 

söylencelerin olduğuna dair kendisine haber geldiğini, ancak bunların çoğunun yanlış 

yolda olduğunu söyler. O, bazı insanların da ruhanî, cismanî ve nefs konularında ne 

olduğu bilinmeyen acaib şeylere yöneldiklerini, emir, nehiy ve kelama tabi 

olmalarına rağmen helak olduklarını ifade eder. Bu sebeple kâmil insanın bu tip 

şeylere meyletmediğini ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söyler.1086 

İbn Seb'in’in Allah’a ulaşmayla ilgili kullandığı ikinci kavram ise İlm-i İlahi 

(İlah olanla ilgili bilgi) dir. Bu konuyu o, “Sicilya Cevapları”nda ele alır. O, Allah’a 

ulaşma konusunda marifetullah kavramı altında sûfi bakışını, “İlm-i İlahi” kavramı 

altında da felsefi bakışını ortaya koymaya çalışır.  

                                                
1082 Age, s.117. 
1083 Age, s. 75, 93. 
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İbn Seb'in her ne kadar ilmi ilahi ile ilahiyat ilmini ifade etse de 

anlatıklarından bu kavramı ilahiyatın konusu olan Allah’ı bilme anlamında 

kullandığını söyleyebiliriz.  

O, ilmi ilahi’nin iki açıdan ele alınabileceğini söyler. Birincisi Yunanlıların 

verdiği anlamdır ve bu, filozofların kabul ettiğidir. Bunlar ilmi ilahiden faal akıl ile 

birleşmeyi kast ederler ki bunların katında meşhur olan lezzetlenme bu birleşim ile 

başlar. Bunların bu ilimden ilk amaçladıkları, âlim ile malumun birleşme noktası 

olan bu mufarık cevher ile vasıflanmaktır. İkinci gayeleri ise evvel olan Tanrı ile 

lezzetlenmedir. Yani kısaca bunların ilmi ilahi ile amaçladıkları tekâmüldür. Her ne 

kadar bazıları bu ilmin gayesi olarak küllün cüze ittisalini görüyorsalar da hepsinin 

ortak noktası tekâmül ve mutluluk olmaktadır.1087  

İbn Seb'in bunların fikirlerini şöyle izah eder: Filozoflar saf hayrın yalnız 

tanrıda olduğunu ve mutluluğun ancak tanrıyı tanımak ve bilmekten ibaret olduğunu 

söylerler. Elde edilecek kemalin, matlubunun derecesiyle denk olduğunu, 

kazanılacak hazzın idrak ettiği nesnenin miktarıyla uyumlu olduğunu savunurlar. Bu 

hedeflere ulaşmak, beden ve akıl sağlamlığından sonraki ilmi araştırmaları 

gerektirmektedir. Tam ve kâmil bir mutluluk ancak böyle tam ve kâmil bir akıl 

vasıtasıyla elde edilir. Bu vasıtalarla ilerleyerek elde ettikleri neticeye ilmi ilahi 

derler. Öyleyse ilmi ilahi bunlara göre, söz konusu vasıtalarla, imkândaki derecelerin 

en yüksek şeklinde, akıl ile cevherlenmektir.1088  

İbn Seb'in ilmi ilahinin ikinci anlamda vahdetin bilgisi olduğunu söyler. 

Doğru olan, ona göre bunun tanrının mutlak birliği ilmine denilmesidir ki, bundan 

doğacak gaye de mutlak birlik ile bir olmaktır. Muvahhit de mutlak ve saf vahdetten 

başka her ilmi ve malumu yok eden neticeye sahip olandır. Bu dereceye erişen 

maksadını ve gayesini bulmuş demektir. İbn Seb'in’e göre eski filozoflar bu gayeyi 

bulamamışlardır.1089  

O, buna Eflatun’u örnek verir. Eflatun’a göre mutluluk, ilaha benzemekle 

ortaya çıkan hazdır. Yüce ve mukaddes olan varlık, haz ve sürür içindedir. İnsanın 

mutluluğu da bu yüce varlık gibi lezzete ulaşmaktır.1090 İbn Seb'in, Eflatun’un ilahın 
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lezzetlenme ve sürürlanmasını, insanın duyularını bıraktığı zaman elde edeceği 

lezzete benzetmek suretiyle – her ne kadar ilahın lezzetlenmesinin daha mükemmel 

olduğunu söylese de- araya bir benzerlik koymuş olmaktadır. Bu nedenle bu örnek 

bozuk ve yanlıştır.1091  

Burada İbn Seb'in, Eflatun’un hakikate ulaşan kimsenin, kendisine ilahın 

yüksek lezzetleri gibi bir lezzet veren hale sahip olacağını vurguladığını, bunun da 

kabul edilemeyeceğini söyler. İbn Seb'in, hakikate ulaşmak ve sevdiğini bulmak 

isteyen kişi ile hakikat ve sevgili arasında ortak bir nokta kalacak olursa (ilahın 

lezzetlenmesiyle kulun lezzetlenmesi arasında bulunan ortak nokta gibi) vuslatın 

(ittisal) gerçekleşemeyeceğini ifade eder. Sûfilerin bu noktayı gördüğünü, bu nedenle 

onların ilmi ilahiden ilahta fena bulmayı kast ettiklerini belirtmektedir. Yine sûfilere 

göre idrak derecesine yetişmekten aciz olmak da bir idraktir.1092 Mutlak varlık 

Hakk’ın kendisidir. Mukayyed ve sınırlı varlık da bu mutlak olan varlığı bilince yok 

olup biter. Vuslat gerçekleşinceye kadar lezzetlenme söz konusu olmaz, ancak bu 

durum ittisalden sonra başlar. Dolayısıyla burada sûfilerin öncülleri vicdani yani 

hulkî iken filozofların öncülleri ilmidir. İbn Seb'in burada da yaklaşımını ortaya 

koyan bir cümle kullanmaktadır: “Buna rağmen sûfiler hak ve hakikate filozoflardan 

daha yakındırlar.” Sûfilere göre ilmi ilahinin gayesi vecd ve fenadır. Mutlu olan 

kişinin mutluluğu bu vecd ve fena ölçüsündedir. Bunlara göre ilmi ilahi, havassın 

durgunluğu içinde zikir ve fikre devam etmek, gönle gelen varidat ile amel etmek, 

insanın kendisini Allah’ın nefhalarına arz etmesi ve Allah’ın zikri ile ruhanî 

kuvvetleri saflaştırması ve gönlü ağyardan alarak sürekli bir biçimde dini amelleri 

yapmak ve bu konuda çalışmaktır.1093 

İbn Seb'in ilmi ilahi konusunda filozoflara karşıdır ve dini bir tavır sergiler. 

O, şeriata göre mutluluğu bulan ve bu konuda başarılı sayılan kulun Allah’a 

yakınlaşmış ve ilahi bir haz duymuş kimse olduğunu savunur.1094 O, şeriatın ilmi 

ilahi konusundaki ilk öncüllerinin ilim ve amel, bunların konusunun da Kur’an ve 

Sünnet olduğunu belirtir. Şeriatın bu konudaki zorunlu öncülleri ise iman ve 

                                                
1091 Sicilya Cevapları, s.49,50. 
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tasdiktir. Bazı alimlere göre bu öncüllere feyizlenme (tevfiz), Allah’a karşı acizlik 

göstermek ve ilahi nefhalara maruz kalmayı da eklemek gerekir.1095  

Yalnız İbn Seb'in ilmi ilahinin zaruri öncüllerini araştırmadan evvel dikkatli 

olunması gerektiğini vurgular. Bu nedenle ilmi ilahinin zaruri öncüllerini 

araştırmadan önce bu yola girmek isteyen birinin çevremizde bulunan varlıklardan 

başlayarak terkip yoluyla yüce olan Evvel-i Hakk’a doğru çıkması ve bunu kendi 

kendine görmesi gerektiğinin altını çizer. Buna muvaffak olan kişinin ebedi lezzeti 

ve mutluluğu elde ettiğini belirtir. Fakat İbn Seb'in’e göre bu öyle bir mutlak saadet 

noktasıdır ki, burada ufak bir gaflet gösteren kimsenin düşeceği yer ebedi şekavet 

çukurudur.1096  

O, bu hassas noktayla ilgili sûfilerin şu sözünü aktarır: “Kılıçtan daha ince bir 

noktaya eriştik. Buradan aşağı düşmek cehennemin göbeğine düşmek demektir.” 

Filozoflardan da Aristo’nun şu sözünü aktarır: “Kendisini tek ve yüksek olan İllet-i 

Ûla’ya erişmiş ve onunla bir cevher kesilmiş zanneden kimse haddini aşmış ve 

anlayışı derecesinden dışarı çıkmıştır. Çünkü herhangi bir davanın bürhanı bir takım 

illet ve sebepler, esas ve mebdelerden oluşur. Evvelin ise illeti, sebebi ve mebdei 

yoktur.”1097  

İbn Seb'in Sokrat’ın da bu dereceye ulaşmakla beraber ayağının bu noktada 

kaymasından korktuğunu, bir öğrencisine gönderdiği mektubunda şöyle ifade 

etmiştir: “Ey hakim, gerek ruhanî ve gerek cismanî cevherlerinden kevn libasının 

çıktığını ve çıkabileceğini zannetmekten sakın! Onların varlıklarının olup 

olmamasının birbirine eşit olan bir vücut olduğunu unutma! Bunların varlıklarını 

mutlak varlıkla kıyaslayarak bunlara ezel libasını giydirme ve Estanis’in düştüğü 

yanlışlığa düşme! Bu (kişi), Vacibu’l-Vücut, âlemin bütününden başka bir şey 

değildir (panteizm) diyecek kadar yanlışlığı ileri götürmüştü.”1098  

İbn Seb'in yine bu noktanın hassasiyetine dikkat çeker: Hakku’l-Evvel’in 

varlığının başı yoktur. İnsan, külliyatın altındadır ve külliyat da insanın üstündedir ve 

öncesindedir. Eflatun “Bizim Hakku’l-Evvel’in mahiyetini bilmekten aczimiz zati ve 

tabiidir. Çünkü biz muallel bir mahmul ile müellef bir mevzu arasındayız.” demiştir. 
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Bizim zatlarımız böyle muallel ve müellef mahmuller ile mevzular arasında olduğu 

gibi analarımız ve atalarımız da Kasd-ı Evvel ile madde arasındadır. Mesela ben 

insanım diyecek olursak, buradaki insan kendi kendine olmayan ve varlığı bir illet ve 

sebebe dayanan bir mahmul olduğu gibi ben de ruh ve bedenden veya her nasıl 

olursa olsun cüzlerden bileşik bir mevzudur ki bunların ikisi de hâdis olmakla kadim 

olan Allah’ın mahiyetini bilmekten zat ve tabiat itibariyle acizdir. Nasıl madde ve 

irade arasındaki asıllar ve cevherlerimizin Allah’tan sonra olacağı tabii ise O’nun 

mahiyetini bilmekteki aczimiz de bu bakımdan tabii ve zati olmuş olur. İbn Seb'in bu 

nedenle ilahi marifet konusunda tamamen yükselememiş olanların “kendi kendimi 

tenzih ve temcit ederim… benim şanım ne yücedir” ve “ben hakkım” ve “cübbemin 

altında Allah’tan başka bir nesne yoktur” dediklerini söyler. Bu sözlerin tümünün bu 

makamın güçlüğünden ve meselenin zor bir mesele olmasından kaynaklandığını 

söyleyen İbn Seb'in, bunun nazar ve tefekkür ile halledilmesinin de çok meşakkatli 

olduğunu belirtir.1099  

Öyleyse ne yapılmalıdır. İbn Seb'in Allah’ı bilmek için hakim kişinin önce 

gayesini doğru tutması ve nazari ilimleri bilmesi gerektiğini söyler. Zaruri ve zaruri 

olmayan öncülleri tahsil etmesi ve diğer şüpheli konulardan kendisini kurtarması 

gerekir. Aksi takdirde bu kişi hakikate ulaşamaz. İbn Seb'in bu zorunlu öncülleri de 

ikiye ayrır. Birincisi sonuca ulaştıran öncüller, ikincisi ise sonucu koruyan 

öncüllerdir. İnsandaki fikir ve nazar kuvvetinin mahiyeti ve mutlak surette insanın 

mahiyetini ve bunun etrafındaki meseleleri bilmek, mebde ve gayeleri, başka bir 

ifadeyle illet ve malulleri tanımak ve bunun gibi ilimleri öğrenmek zaruri öncüllerin 

birinci çeşidine girer. İnsanın yaratıcısını bilme konusundaki acizliğini tanıması, 

kendi varlığında geçirdiği bütün hallerinde ona muhtaç olduğunu bilmesi, 

yaratanındaki kemal neticesi olarak onun hakkında nelerin vacip, caiz veya muhal 

olduğunu takdir etmesi zorunlu öncüllerin ikinci çeşidindendir. Birinci grupta olan 

öncüller matlubun elde edilmesi için zorunluyken ikinci grupta olanlar ise bu 

neticenin elde kalması için zorunludur. Matlubu elde etmek için vasıta olan birinci 

öncüller, etrafımızdaki nesnelerden terkip yoluyla yukarıya doğru çıkmayı sağlarlar. 

Koruyucu olan ikinci öncüller de tahlil yoluyla gaye ve neticeyi elde tutabilmek ve 

daima yukarıda durmayı sağlarlar. Hakim kişinin terkip yoluyla gaye ve neticeye 
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vardıktan sonra bu dereceden aşağı dönüşünde var olanlara ve varlığa bakışı, 

çıkışından önceki bakışından daha yüksektir.1100 

Bu çıkış ve inişte kişi, Allah’ı bilmekte ve Allah’ın da her şeyi kuşattığını 

(ihata) müşahede etmektedir. İbn Seb'in Allah’ın bu her şeyi kuşatmasına “İhata” 

der. Bu ihata, vahdeti mutlakanın izahıdır. Fakat bu izah İbn Seb'in’de kapalı ve 

sembolik ifadelerle yapılmıştır. Ancak bunun Allah’a ulaşma tecrübesiyle elde 

edildiği1101 ve O’nun her şeyi kuşattığı anlamına geldiği kesindir.1102 

İbn Seb'in terkip yoluyla gayeye vardıktan sonra aşağı dönüşte varlığa bakışın 

farklılaştığına dair sözler aktarır. Örneğin Eflatun şöyle der: “Biz gökteki felekleri 

aşıp, her hakikatin pırıl pırıl parladığı ve hiçbir nesnenin gizli kalmadığı akıl 

âlemiyle birleştikten sonra kendimize gelerek, vacip ve mutlak olan varlığın 

                                                
1100 Age, s.69-70. 
1101 İbn Seb'in’de ihata’yı anlama yolu olan terkiple çıkış ve tahlille iniş şu şekilde izah edilebilir. Bu 
yolla allah’a ulaşılır ve onun bilgisi ve dolayısıyla her şeyi kuşattığı fark edilir. [Kul, önce eşi ve 
benzeri olmayan bir müşar’a (gözlerin ve gönüllerin kıblesi olan zata) müştak olur. Sonra buna 
ulaşmak ister ve bunun yollarını arar. Yukarıda söylediğimiz ilimleri iyice elde eden bu kişi müşara 
yükselmek için harekete geçtiği vakit, o müşarın fiillerinden ve eserlerinden istidlale başlar. O mevzua 
mahmul olan bu fiillerin kendi katında yüce matlup olan müşarı evvele sıfat olduğunu görür. Sonra bu 
sıfatlara bakar ve bunların vücudun tabiatına zait olup olmadığını, bu sıfatların ona selb ve icab 
suretlerinden hangisiyle isnat olunacağını araştırır ve düşünür. Filozofların sanatları ve sûfilerin 
tarikatları ve Eş’arilerin mezhebindeki talep yolu hep bu biçimde hareket eder. Suluk eden kişi 
sıfatları öğrenip bunları hakiki biçimde tahkik ettikten sonra bu sıfatların lahıkalarını ve eserlerini 
takip etmez. Çünkü bunların Allah’ın sıfatlarına bağlı olduğunu bilir. Müşaru’l evvel, Hakku’l 
Evvel’dir ki, vahdeti mutlakayı takiple bunu kendisine konu edinen ve bu tek başına birliğin sahibi 
olan zata müştak olup ona doğru yükselen kul, lahıkaların çoğaldıkça çoğaldığını görmekle beraber 
Müşarun Evvel’in çoğalmadığını ve bunun varlığının lahikaların varlığı gibi başkasının varlığı ile 
değil de kendi kendine olduğunu görür. Âlemin de Müşarun Evvel’in lahıkalarından olduğunu görerek 
Müşarun Evvel’e Vücudu Mutlak, Vahdeti Mutlaka ve Zat gibi isimler verir. Ve kendi kendine var 
olan, kendinden başka her nesnenin varlığının aslı bulunan bu Zat’a Vacip ve Hakk olan Vücut der. 
Bundan sonra kişi kendi âlemine tekrar döndüğünde bu âlemi Müşarun Evvel’e mahmul olan -ki 
bunlar sıfatlardır- lahıkalarından bulur. Bu âlemin kendi kendine var olmadığını görür. Buradan yine 
hak olan Müşarun Evvel’e geri döner. Müşarun Evvel’e mahmul olan, müşarın lahıkalarından olan bu 
âlemde Müşarun Evvel’e ilk yükselişinde gördüğü vahdeti bulamayınca bu âlemden elini çeker ve 
gözünü Müşarun Evvel’e diker. Hakikatın dili ona “her nesne helak olucudur, ancak Allah’ın zatı 
müstesna”(Kasas, 10.) der. Sonra bu kulu Allah diriltir ve ona iham verir. O kul ilk önce “Evvel 
O’dur, ahir O’dur, zahir O’dur, bâtın O’dur ve O her nesnenin her yüzünü bilir.” (Hadid Suresi, 57/3.) 
diye dile gelir. İşte ilmi ilahi yolunda salikin durumu budur. Bunun yükselmesi ve ardından tekrar 
geldiği noktaya inmesi iki ucu birleşen vehmi bir daireye benzer. Zorunlu öncülerin birinci kısmı 
saliki tanrıya doğru sevk eder iken ikinci kısmı kulu tanrı katında derecelere eriştirir. Birinci kısım 
öncüller Allah’a doğru ikinciler ise Allah’tandır. İkinci kısım öncüllere işaret eden bazı kimseler şöyle 
demiştir “Hiçbir nesne görmedim ki, o nesneden önce Tanrı’yı görmemiş olayım.” Bu hal vasılın 
sıfatıdır ve bütün nesnelere Tanrı’yla bakar ve görür. Bu nazar tahlil sanatına aittir. Bazı kimseler de 
“Hibir nesne görmedim ki, o nesneden sonra Tanrı’yı görmemiş olayım” demiştir ki bu da istidlal 
halinde olan alimin durumu olup birinci kısım zorunlu öncüllere de işaret eder. Bazı kimseler ise, 
“Hiçbir nesne görmedim ki, Tanrı’yı o neneyle beraber görmeyeyim” demiştir. Bunlar ise tahkiksiz 
vusula ulaşmışlardır. Çünkü henüz kedilerini görmekten kurtulamamışlardır. Eğer bundan kurtulmuş 
olsalardı birinci cümleyi söylerlerdi ve vasıllarla birlikte olurlardı.] Sicilya Cevapları, s. 74-76)]  
1102 Bedevî, Giriş, Resailu İbn Seb'in içinde, s.9.  
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yardımıyla caiz ve mukayyed olan varlığımızı isteyecek olursak bu halde bizden 

malul olan vücut gitmiş ve illet sabit kalmıştır. Mukayyed olan vücuda vehmi bir 

dönüşle döner, bilmediklerimizi bilir ve önceden inanmadıklarımıza inanırız. Bu 

halde artık biz gayeyi elde etmiş oluruz.” 

Aristo ise “İllet-i Ûla, malulüne ikinci yakın illetten daha yakındır.” demiştir.  

Fârâbî de “İçinden çıkılması güç olan hatamız vücut ile muttasıf olduğumuzu 

zannetmemizdir. Bu hataya düşmekten bizi ancak vücudumuzdan çıkmak kurtarır ki, 

bunu bilmek hakikate erişmenin en esaslı şartıdır.” der.1103  

İbn Seb'in bu konudaki alıntıları Sokrat, İskender el-Afrodisi ve 

Temistiyus’tan alıntılar yaparak sürdürür.1104 Sonunda ilmi ilahiden vahdeti 

mutlakanın anlaşılması gerektiği onun şu ifadelerinde görülmektedir:  

Biz deriz ki, yokluğun zatı yoktur, zat ise birdir. O halde varlık yalnız o 

zattan ibarettir. Nitekim Gazali, “la ilahe illallah” avama ait bir tevhittir, “vela huve 

illa huve” (onun hüviyetinden başka hiçbir hüviyet yoktur) ise havasa özgü tevhittir 

demiştir1105 Hallac’ın “Ene’l-Hakk” demesinde inniyet birdir. Burada inniyet ile 

vasıflanma söz konusudur. Bu söz avam tarafından yanlış anlaşılır ve bu sözü 

söyleyen kişi öldürülür. Hâlbuki ona bu sözü söyleten şey, sırf tevhit ve ihlâstır. 

Sûfilerden bazıları şu şiiri söyler: “Allahın zikri gönülleri açar ve marifet kapıları ve 

gayp setleri bununla açılır. Allah’ın zikrini bırakmak her nesneden efdaldir zira 

hakkın gizliliği yoktur ki zikredile ve anıla…” Bu sözü de biri bütün açıklığı ile 

söylerse bu âlemde (şehadet = evvel âlemde) onun başını keserler. Hz Ebubekir de 

“İdrak derecesine yetişmekten aciz olmak da bir idraktir” demiştir. Sûfilerden biri de 

diğerine “la ilahe illallah”ın hakikatinden sormuştur. Diğer sûfi de ona şu cevabı 

vermiştir: “la ilahe illallah” de ve sen aradan çık.1106 Bütün bunlar mutlak vahdeti 

anlatmak içindir. İbn Seb'in’in bu ifadeleri onun ilmi ilahiyi vahdeti mutlakayı 

anlamak şeklinde değerlendirdiğini göstermektedir.  

O zaman, bu derece kapalı ve güç bir durum olan ilmi ilahiye ulaşmak 

mümkün müdür? İbn Seb'in’in buna cevabı sûfilerin yaklaşımından farksızdır: O da 

bütün bunların kal ile değil hal ile anlaşılabileceğini ve bu yolla bunun mümkün 

                                                
1103 Bu ifadeler için bkz. Sicilya Cevapları, s.70. 
1104  Age, s.70-71. 
1105 Gazali, Mişkâtu’l-Envâr, s.23 
1106 Sicilya Cevapları, s.71-72. 
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olabileceğini savunmaktadır. İbn Seb'in’e göre bu makam yüce bir makamdır. Bu 

makam, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir gönlün 

duymadığı nimetleri kuşatan, kısaca insanların bilmediği ve alışık olmadığı 

nesnelerden oluşan bir makamdır. Çünkü bu âlem tabii âlemin dışında farklı bir 

âlemdir. Şunu bilelim ki, filozof, sûfi, kelamcı ve bu konuda söz söylemiş herkes 

“İlm-i Sefer”i hakiki olarak sona erdirmedikçe bu makamı anlayamazlar ve bunun 

mahiyetini tarif edemezler.1107  

Böylece İbn Seb'in hakikati muhakkikin yanında görmüş olur. Zaten onun 

amacı tüm görüşleri ortaya koyup muhakkikin hakikatini göstermektir ve bu amaç 

hasıl olmuştur. 

Bizce geriye şu soru da kalmıştır. O da bu hakikatlere aracısız ulaşanların 

olup olmadığıdır. İbn Seb'in’e göre ulaşanlar vardır ve bunlar peygamberler, veliler 

ve mücahede sahipleridir. Bunlar hiçbir araştırma ve nazar yürütmeden hakikate 

ulaşırlar. O, bu durumu izah etmek istediğini söylese de ilmi ilahinin nefste 

akledildiği ve sonuçta her şeyin Allah’tan olduğu fikrinden başka bir şey belirtmez. 

Belki o burada hakikate aracısız ulaşanların Allah vergisi bir durumla buna sahip 

olduğunu vurgulamak istemiş olabilir.1108  

İbn Seb'in, Allah’a ulaşanların ve sonuçta söylediği gibi davrananların izzeti, 

celali kazanacağını, olgunluğunun arşın üzerinde olacağını ve Rabb’in kendisinden 

razı olacağını söyler. Bunların sonucunda şu beş hususiyetin elde edileceğini belirtir:  

1) Uykuda zahir olan şeyler, uyanıkken zahir olur.  

2) Nazarla, araştırmayla, rü’yetle, fikirle öğrenilenlerden önce cevherde 

bunlar bilinir. 

3) Bir yönden bazı mümkünlere güç yetirilebilir ve sûfîlerin himmet dedikleri 

şeyle onlarda tasarrufta bulunulabilir. 

4) Şu anda elde edilenlere benzemeyen vergiler (mevahib) varid olur.  

5) Kadim Nizam’daki yüce sabit durumlar haber verilir ve keşfedilir.1109 

                                                
1107 Age, s.71-72. 
1108 Age, s.76-78     
1109 İbn Seb'in, Risaletu’l-Fakiriyye, s.10-11. 
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B. Ameli Ahlak 

İbn Seb'in’in nazari ahlâk bahsi altında ele aldığımız fikirlerine baktığımızda, 

özellikle de mutlulukla ilgili görüşlerini değerlendirdiğimizde, onun ahlak 

felsefesinde bireyin ahlakını ön plana çıkardığını görmekteyiz. Onun anlayışında 

uygulama boyutu ana noktayı oluşturur. Zira ona göre amelsiz ilim faydasız olurken, 

amel için de ilim gereklidir.  

İbn Seb'in’de amel önemlidir. Amel sâlih ve sâlih olmayan olmak üzere ikiye 

ayrılır. Sâlih amel, Allah’ın ahlâkındandır. Sâlih olmayan ise, şekâvete götüren 

şeytanın ahlakındandır ve insanı hüsrana uğratır. Faydası olmadığı ve Allah’tan 

uzaklaştırdığı için ma’dumdur. Allah gerçek varlıktır, dolayısıyla ondan uzaklaşan da 

ma’dumdur. Allah’ın ahlakı sıfatıdır, sıfatı ondan ayrılmaz, sâlih amel de O’ndan 

ayrılmaz.1110  

İbn Seb'in, ameli sadece ahirette cennete gitmek için istememektedir. Onun 

bakış açısında amel, aslında bu dünyada cevherlenmek ve kemal derecesine ulaşmak 

ve dolayısıyla mutlu olmak için de çok önemlidir. Bu nedenle ödülü ve 

cevherlenmeyi ahirete bırakan fakih ve kelamcıları eleştirmiştir.  

İbn Seb'in’in ameli ahlak konusundaki görüşleri genelde tasavvufi nitelikte 

olan risalelerinde geçmektedir. Burada onun anlattıklarını mutasavvıfların 

riyazetlerinden ayırmak güç gözükmektedir. Tezimizin çeşitli yerlerinde onun zikir, 

fakr, ibadet, zühd, tevbe, şefaat… gibi konulardaki görüşlerini verdik. Buralarda da 

görüldüğü üzere o, bu konularda her ne kadar muhakkik olduğunu ve sûfilerden 

farklı olduğunu söylese de aslında onlardan pek de farklı değildir. Bu nedenle İbn 

Seb'in’in ameli ahlakında tasavvufi riyazetlerin1111 büyük bir önemi olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Burada bu riyazetlerden biri olan zikir konusunda İbn Seb'in’in yaklaşımını 

örnek olarak vermek istiyoruz. 

O, zikre çok önem vermiş, zikrin, Kur’an ve Sünnet’te geçtiğini, ayet ve 

hadislerle1112 ortaya koymuştur. Zikrin faziletinin ve öneminin çok büyük olduğunu, 

                                                
1110 Şerhu Ahd, s.110-111. 
1111 Tasavvufi riyazetler konusunda ayrıntılı açıklamalar için bkz. Kuşeyri, Risaletu’l Kuşeyriyye, III. 
Bölüm: “Sûfilerin Makam ve Halleri.” s. 186-505.   
1112 Bakara Suresi, 2/152.; Rahman Suresi, 55/60. 
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sürekli yapılabilme yönüyle farz ibadetlerden daha faziletli olduğunu söylemiştir.1113 

İsrâ, 44. ayet bağlamında, her şeyin Allah’ı zikrettiğini belirtir.1114 Duanın, eğer bir 

şeyi istemekle alakalı değilse, zikir olduğunu ve sırf zikir amaçlı olan duanın en yüce 

zikir olduğunu ifade eder.1115 Zikrin bazı çeşitlerinin meleklerin ve mufarık âlemin 

ibadetine benzediğini ve bu zikrin, bütün şer’i vazifelerden daha üstün olduğunu da 

iddia eder.1116  

İbn Seb'in’e göre, zikir o kadar önemlidir ki, Hristiyan ve Yahudi sûfiler onun 

faziletine dair birçok söz söylemişlerdir.1117 O, simya, sihir ve astroloji bilginlerinden 

zikrin fazileti ve gerekliliğiyle ilgili aktarımlar yapar, Hintliler, Sudanlılar ve 

papadan sözler nakleder.1118 Sokrattan, onun her sabah “Ben bizzat delilim, sen 

bizzat yücesin, beni izzetinle arızi mutlulardan eyleme. Ey her şeyin sûreti, bu âlemin 

kıyası ve yakın varedicisi olan! Beni, kemalimden uzaklaştıran herşeyden koru” 

sözünü söylediğini, onun, “Sen, sen, sen.” sözünü sık sık tekrarladığını, bu sözün ne 

anlama geldiği kendisine sorulunca da, “kendisine vâcib olanla beni hâdis kıldı ve 

ben de aynı şekilde ona vacib olanla onunla konuştum…” şeklinde cevap verdiğini 

aktarır. Eflâtun’un da “Ey âlemin nuru, ey her şeyin sebebi, ey ideaların yaratıcısı… 

Beni güçlendir.” diye dua ettiğini; Aristo’nun ise, “Ey illetlerin illeti! Ezelin ezeli, ey 

ilk sebep, ey aklı veren! Ateşinden beni koru. Ey bize varlığı veren! Nefsimizi tabiat 

âleminde ihmal etme ve yüce huzurunda bizi husûsi kıl.” şeklinde tanrıya 

yalvardığını nakleder. İbn Seb'in Hermes’le ilgili olarak, “Onlar gündüzlerini zikir 

zamanlarına ayırıyorlardı.” şeklinde nakillerin kendisine ulaştığını söyler.1119  

Bunlarla birlikte İbn Seb’in, peygamberlerin zikirlerinden örnekler aktarır.1120 

Tevrat, Zebur, İncil gibi kutsal kitaplardan zikre teşvik eden, zikrin önemine vurgu 

                                                
1113 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye s.152-153.; 155-157. 
1114 İsra Suresi, 17/44. ayetin anlamı: “Yedi gök ile yer ve onların içinde yer alan her şey, O’nun 
sınırsız kudret ve yüceliğini anmaktadır. O’nun Yüceliğini aşkınlığını övgüyle yankılamayan bir tek 
nesne yoktur. Ne var ki siz onların yücelmelerini anlayamıyor, kavrayamıyorsunuz. Yine de hem çok 
bağışlayıcı hem de halim olan O’dur.”  
1115 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye s.154. 
1116 Age, s.157 
1117 Age, s.157. 
1118 Age, s.160. 
1119 Age, s.162.; İbn Seb'in’de Hermes ve Hermesçiliğin etkisi konusunda şu sözler dikkat çekicidir: 
“Hatta tahsilini amaçlamış olduğum hak, yol gösterici bir rüyadır. Yaymayı istediğim hikmet eski 
zamanların hermesçiliğidir. İfade etmek istediğim mutluluk nebevi idaredir. Bu sır geçmiş asırlarda 
gizlidir.” Büddü’l-Ârif,s. 252.  
1120 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye s.163. 
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yapan cümleler nakleder.1121 Tevrat’ta “Zikrim kullar için rahmettir ve azab bu 

rahmetle beraber olmaz.”, Zebur’da “Ey Davud, ben kulumun zannındayım beni iyi 

zannet.”, “Ey Davud, ben senin gerekli olan büdd’ünüm büdd’ünü gerekli gör.”, 

İncil’de “Beni zikretmeyen kulumda hayır yoktur.” diye söylenmektedir.1122 

Peygamberimiz ve selef-i sâlihinin zikir yaptıklarını ve bunu önerdiklerini 

belirtir.1123 Mutasavvıfların zikir tanımlarını, zikrin derecelerini, zikir yapmada 

dikkat edilecek hususları, zikir sözlerini (La ilâhe illallah, Lâ fâile illallah, La 

mevcûde illallah gibi) bunların zühd, takva, verâ ve makam ve derecelerle olan 

bağlantılarını, İbrahim b.Ethem gibi kişilerin fikirleriyle zenginleştirerek aktarır.1124 

Zikrin hangi durumlarda ve nerelerde yapılması gerektiğini anlatır.1125 Meleklerin 

farklı zikir çeşitlerinin olduğunu, canlı ve cansız her varlığın Allah’ı zikrettiğini 

söyler.1126 

İbn Seb'in bu konuda öyle bir noktaya varmıştır ki âdeta bir zikrin nasıl 

yapıldığını, besmeleden başlayarak, hangi duaların, hangi kelimelerin, hangi seslerin 

söyleneceğine kadar her şeyi ayrıntılarıyla ve sırasına göre anlatmıştır.1127  

İbn Seb'in’in zikirle ilgili naklettiklerinin ne derece doğru rivayetler olduğu 

tartışılır. Zira o da bu konuyla ilgili olarak anlattıklarını iknâi ve hatabi delillerle izah 

ettiğini söyler. Bu anlatılanların hâl ehline göre delili vucûdi (burhanı vucudi) 

olduğunu belirten İbn Seb'in, âlimlerin bunları hatabi durumlar olarak ifade ettiğini 

vurgular. Sunduğu delillerin bazılarının burhan, bazılarının cedel, bazılarının şiir 

seviyesinde olduğunu, bazısının nakle, bazılarının da akla dayandığını belirtir.1128 

İbn Seb'in zikirle birlikte ibadetlere ve onların faydalarına da dikkat çeker. O, 

orucun bir vazife olduğunu, bunun Allah’a yönelmekten alıkoyan sebeplerin 

rutubetini kuruttuğunu, Allah vergisi şeylerden engelleyen hallerin kuruluğunu da 

incelttiğini belirtir. Diğer başka faydalarına da değinerek ihlasın önemine vurgu 

                                                
1121 Age, s.164-165. 
1122 Age, s.164.; 183-184. 
1123 Age, s.165. 
1124 Age, s.166-180. 
1125 Age, s.181-182. 
1126 Age, s.183. 
1127 Age, s.183-184.; Zikir konusunda bilgi için bkz. Kuşeyri, Risaletu’l Kuşeyriyye, s.318-324.   
1128 İbn Seb'in, Risaletu’n-Nasiha evi’n-Nûriyye, s.180 
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yapar.1129 İbn Seb'in’in buradaki anlatıklarına baktığımızda ameli ahlak noktasında 

bir sûfiden çok da farklı olmadığını görmekteyiz. 

Öte yandan bu doğrultuda İbn Seb'in’in önceki değerli kişilerin (Sâdât-ı 

Kiram) süluk ettikleri biçimde süluk etmeyi tavsiye ettiğini görmekteyiz. Onlar gibi 

şükretmeyi, yalvarmayı, hikmeti yaymayı müridlerinden ve muhataplarından 

istemiştir.1130 Onun Allah’ın Kitab’ı, Peygamber’in Sünnet’i ve Sâdât-ı Kiram’ın 

örnekliğini sıkça vurguladığını geçen bölümlerde anlatmıştık. 

İbn Seb'in, ahlaklanma yolunda mutasavvıfların şeyh-mürid ilişkisinin 

aynısını savunmaktadır. Nübüvvet bahsinde de değindiğimiz üzere Allah-Nebi-Vâris 

silsilesi onun ahlak anlayışında önemli bir yer edinmektedir. Vâris ona göre mürşidi 

veya şeyhi ifade eder.1131  

İbn Seb'in’de vârisle edeplenmek önemli ve gerekli olmakta ama bu Allah ve 

Resul’ününün önüne geçmemektedir. Ancak varlıklar, âdetler, Allah ve Resul’ü 

konusundaki bilgisizlik durumunda eğitimin rütbesi açısından vâris gereklidir. Zira 

kafir ve cahil hayrı bilmez, yollarını kavrayamazlar, bunu ancak öğrenme ve tenbihle 

kavrayabilirler. Müride ilk yardım eden muallimdir, ilk sözleri ondan işitir. O zaman 

maksut için onunla yükselir ve yola çıkar. Maksudu görür, ondan işitir ve onunla 

muhatap olur. Muallim onunla ancak peygamberin kendisine verdiğiyle öğretir ve 

konuşur. Peygamber, Hakk’ın elçisidir. Hakk’ın söylediklerini bize anlatan odur.1132 

Dolayısıyla kişi Vâris ve Nebi basamaklarını takip ederek Allah’a yükselir.  

İbn Seb'in’de çoğu zaman ifadesini bulan bu silsile Allah’a ulaşmanın 

anahtarıdır. Belki bu onun ameli felsefesinde müridlerinin tasavvuf ilminde 

kendisiyle yükseldikleri ameli yolun açılımıdır. İbn Seb'in bu yola “İlm-i Sefer” adını 

vermiştir.1133 Bu ilim ilimlerin en üstünü ve kazanımı en zor olanı olmasına rağmen 

İbn Seb'in’in bunun izahı için çok fazla çaba harcadığını söyleyemeyiz. 

Öte yandan sefer ilminin Allah’a ulaşma yolu olduğu kesindir. Bu yolun sûfi 

riyazetlerden geçip yüce âlemlerdeki müşahedelerde ve sonuçta Allah’ta 

neticelenmesi kaçınılmazdır. Bu ulaşma ameliyesinde yine sûfilerde olduğu gibi 

nefsin terbiyesi önemli bir yer edinir.  

                                                
1129 İbn Seb'in, Risale Hitâbullâhi bi Lisâni Nûrihi, s.217-218 
1130 Büddü’l-Ârif, s. 360-361. 
1131 Age, s.362. 
1132 Age, s.361-362. 
1133 Ketture, Giriş, Büddü’l-Ârif içinde, s.15-16. 
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İbn Seb'in’in ameli ahlakında hedef Allah’tır. Araçlar sırasıyla vâris ve 

Nebi’dir. Bu yolda yürüyen kişi müriddir. Müridin Allah’a ulaşmasında bütün yük 

nefsin üzerindedir. İşte ahlakın amacı nefsi terbiye etmektir. Zira İbn Seb'in’in şu 

sözü dikkat çekicidir: “Şunu bil ki, nefsi yere indirdikçe, ahlakla onu eğdikçe, 

zilletiyle onu alçalttıkça derecen yücelir ve yükselir. Nefsin alçalması oranında 

mertebe yücelir. İn ki yüksel, alçal ki yücel.”1134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1134 Büddü’l-Ârif, s.362. 



 247 

SONUÇ 

İbn Seb'in’in hayatı, eserleri ve felsefi görüşlerini ortaya koyduktan sonra 

onunla ilgili olarak şu değerlendirmeleri yapabiliriz: 

1. İbn Seb'in, fikirlerini ortaya koyarken birçok kaynaktan yararlanmıştır. 

Onun için bu kaynakların din, dil, millet ve medeniyet farklılığına sahip olması çok 

önemli değildir. O, bütün bu kaynak yelpazesinden yararlanır. Kaynağın kimden 

geldiğinden çok İbn Seb'in için içeriği önemlidir. Bu durum onun eserlerinde 

eklektik bir yol izlemesine sebep olmuştur. Düşüncesinin genel anlamda felsefe ve 

tasavvuf ekseninde odaklanması ve bu alanların kendilerine özgü kavram ve dile 

sahip olması, İbn Seb'in’in bir çok yerde kapalı ve anlaşılmaz olmasına neden 

olmuştur. Buna, onun huruficilik yönünün eklenmesi, bu anlaşılmazlığı bir kat daha 

arttırmıştır.  

2. İbn Seb'in metod olarak “değilci” (Leysiyye) veya “tenzihçi” bir yol takip 

etmiştir. Kendi görüşünün ne olduğunu söylemekten öte, ne olmadığını söylemeyi 

tercih etmiştir. Bu metod, ona ait görüşleri belirlemede güçlüklere sebep olmuştur. 

3. İbn Seb'in’in tüm eserlerinde peşinden koştuğu tek bir amaç vardır: 

İnsanları batıldan uzaklaştırmak. Çağırdığı yol ise Allah ve Resul’ünün yolu olan 

şeriattir. Bunu sağlayacak da muhakkiklerin yoludur. Bunların kullandığı araç sefer 

sanatıdır. Bu sanat tahkike götürür. Tahkik de Allah’a ulaşmaktır. Allah’a ulaşmak 

da kişinin önce kendini keşfine bağlıdır. 

4. İbn Seb'in hakikat ehlini, hakikate ulaşamayanları anlatarak ortaya 

koymuştur. Bu dünyayla sınırlı kalmış ve zahiri aşamamış olan fakih, kelamcı ve 

filozof ona göre hakikatin adresleri olamaz. Ameli boyutun ağırlık kazandığı sufi ise 

muhakkikin kardeşi olsa da muhakkik hep en büyük olan ve hakikate ulaşan tek yol 

olarak görülmüştür.  

İbn Seb'in’in muhakkik yol olarak tanımladığı bu hakikat yolu ile onun 

eserlerinde ortaya koyduğu fikirler farklılık göstermektedir. İbn Seb'in’in eserlerinde 

sergilediği perspektif, bu açıdan sınırlarını çizdiği muhakkik yoluna çok benzese de 

bazı noktalarda ayrılıklar gösterir. Bu bağlamda İbn Seb'in’in teorikteki yolu olan 

muhakkik, dışındaki tüm ekol ve gidişleri yadsıyıp onları ciddi hakaretlere maruz 

bırakırken, İbn Seb'in’in pratikteki yolu, bu katı çizgilerden biraz daha uzaklaşır ve 

hakikati kısmen başkasına verme hoşgörüsünü gösterir. Fakat bu hoşgörü, en çok 
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felsefe ve tasavvufa verilmiştir ki, bu durum İbn Seb'in’in nasıl tanımlanması 

gerektiği konusunda farklı yorumlara neden olmuştur. Filozof mu, sufi mi noktasında 

yoğunlaşan bu yorumlar, bizce onun filozof-sufi olarak tanımlanmasıyla 

neticelendirilebilir. 

5. İbn Seb'in düşüncelerini ortaya koyarken ilim ve ilim tasnifi üzerinde 

durmayı ihmal etmemiştir. Bu konuda yerleşik felsefe kültürünün etkisi 

unutulmamalıdır. İbn Seb'in ilimleri sınıflandırırken orijinal değildir. Filozofların 

yaptıkları tasnifleri derlemiştir. Bu konuda İhvan-ı Safa’nın etkisinde kalmıştır. Öte 

yandan ilimlere bakışı ve bunlardan hangisinin önemli olduğu konusunda tasavvuf 

etkisi de görülmektedir.  

6. İbn Seb'in’in mantığa bakışı her ne kadar Gazali ile benzerlik gösterse de 

onunla aynı değildir. Çünkü İbn Seb'in için mantık hakikate ulaştıran bir araç olarak 

görülmez. Mantıktaki kategoriler, Allah ile âlem arasındaki ontolojik sürekliliği 

bozar. Öte yandan mantık ilmi, onun için, kısmen de olsa çeşitli faydalara sahiptir. 

Hatta kimi zaman eserlerinde mantık bilgilerinden de yararlanmıştır. Ancak bu, 

sadece yararlı olma noktasında kalır. Onun bilgi nazariyesinde mantığın yeri 

filozoflarınkiyle karşılaştırılamayacak derecede azdır. 

7. İbn Seb'in anlayışında hakikate ulaşabilen tek grup muhakkikler, diğer 

adıyla mukarreblerdi. Bilgi konusunda muhakkik dışındakilerin –kısmen sufiler de 

hariç olmak üzere- insanın sınırlarında kalması, hakikate ulaşmalarını engellemiştir. 

Çünkü ona göre mümkün varlık, Vacib’i bilemez. O zaman bilgiyi verecek olan 

Vacib’tir, O’nun ihtiyarıdır, O’nun feyziyle olur. Bu noktada İbn Seb'in’in bilgisi 

marifetullahtan başka bir şey değildir. Çünkü vahdet anlayışında tek hakikat Vacib 

olandır. O zaman O’nun bilgisi, her şeyin bilgisidir. İbn Seb'in bilgi konusunda adeta 

tasavvuf bahçesinden beslenmiştir. Onlardan olmadığını söylemekte ama onlarsız da 

olamamaktadır. Ne gariptir ki, onların da tam hakikate ulaşamadıklarını 

söylemektedir. İbn Seb'in, hakikat bilgisine ulaştıran yolun tahkik ilmi olduğunu 

belirtir. Fakat bu yol yine sufilerin yoluna benzer. Akıl ve nefs ve duyular, bu yolun 

asıl araçları değildir. Bu yolun en gerçek aracı keşf ve ilhamdır. Kaynağı ise şeriat 

(Din) dir. Belki onun sufilerden farklı bir yönü söylenecek olursa bu, vahdeti 

mutlaka çerçevesinde aracılar olmaksızın marifetullaha ulaşmaktır. Çünkü onun 

vahdetinde arayan, aranandadır. Hatta ikisi tektir. 
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8. İbn Seb'in varlığı Metafizik ilmi altında ele alır. Bu konuda filozoflardan 

ayrılan yönü, varlığı nasıl anladığından başka bir şey değildir. Metafizik veya onun 

ifadesiyle İlmi İlahi’nin en temel konusu, Vahid, Mutlak Hakikat, Hakk veya kısaca 

vahdettir. Vahdette tek hakikat olan Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları, ana konular 

olarak ele alınmıştır. Kısaca İlmi İlahi’nin gayesi, marifetullah yani Allah’ı bilmektir. 

Bu bilgiye filozofların araçları olan nazarla ulaşılamaz. Dolayısıyla İbn Seb'in’de 

metafiziğin konularını elde etmek için kaynak olarak şeriat, araçlar olarak ise en 

genel manada keşf ve ilham gereklidir. 

9. İbn Seb'in’de tek varlık Allah’tır. Ancak o, bu varlığın tekliğini izah etmek 

için filozofların varlık çeşitlendirmelerinden yararlanmıştır. Varlığın filozoflar 

tarafından vacip ve mümkün olarak kısımlandırılması, İbn Seb'in tarafından da kabul 

edilmiştir. Bu kısımlandırma onun tarafından farklı isimlerle de tanımlanmıştır. 

Ancak bu varlık çeşitleri, onda, varlığın tekliğini izah için sadece bir malzeme olarak 

kalmıştır. Mümkün varlığın filozoflarda bir gerçeklik yönü varken İbn Seb'in’de bu 

gerçeklik sadece ve sadece Allah’a verilmiştir. Mümkünün gerçekte bir hakikati 

yoktur. Çünkü onlar vehimdir. 

10. İbn Seb'in’deki bu yegâne Varlık’ın sıfat ve zatıyla ilgili konularda o, 

genel olarak filozoflara dayanır. Allah için zat ve mahiyet ayırımını kabul etmeyen 

İbn Seb'in, O’nun birçok sıfatı olduğu ve bu sıfatların Allah’ın zatına zait olmadığı 

kanaatindedir. Vahdet anlayışı çerçevesinde Allah’ın her varlıkta olup onları kuşatan 

ve böylece tüm varlıkları barındıran olduğunu, O’nun “el-Kelimetu’l-Hakku’l-

Câmiatu’l-Mânia” ismiyle izah eder. Bu yönüyle farklı bir çizgide yer alır. Ancak 

İbn Seb'in’in bu düşüncesi, ona yönelik eleştirilerin bu noktada yoğunlaşmasına 

neden olmuştur. 

Allah’ın diğer sıfatları konusundaki açıklamaları, genel manada filozofların 

görüşleri doğrultusundadır. Ancak Allah’ın failliği konusunda İbn Seb'in, başlangıç 

noktasını filozoflardan alırken, sonucu sufi bir çizgide tamamlar. Allah’ın fail 

olduğunu, ancak bu failliğin âlemdeki varlıkların failliğini de ortadan kaldıracak 

boyutta olduğu kanaatindedir. Sebep ve sonuç arasındaki zorunsuzluk noktasında 

Gazali ile hemfikir olan İbn Seb'in, bu noktadan sonra bir adım daha ilerlemiş ve 

alışkanlık olarak tanımlanan bu ilişkinin bile aşılması gerektiğini savunmuştur. 

Elbette mutlak vahdeti kabul eden birinin bunu söylemesi kaçınılmazdır. Zira tek bir 
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varlıktan söz edilecekse, diğer varlıkların bırakın bir etkinliğe sahip olmalarını, 

varlık sahibi olmaları bile tartışılır. 

11. İbn Seb'in’in tüm felsefesinin odak noktasını vahdet fikri oluşturur. Bu 

fikir göz önüne alınmazsa varlık, bilgi, âlem ve âlemle ilgili hususlar, insanın fiilleri 

ve mutluluk gibi konuları anlamak güçleşir. Onun vahdet fikri, “La İlahe İllallah”ın 

da ötesinde olup, “Leyse İllel Eys” ve “Allah’u Fekad” ifadeleriyle son noktasını 

bulur. Hatta en doruk noktası, “Huve”de biter.  

Onun bu vahdeti, vahdet-i vücut değildir, en olumsuz bakış açısıyla panteizm 

düşünülecek olursa bunun panteizme de karşılık geldiğini söyleyemeyiz. Çünkü onun 

vahdetinde Yaradan ile yaratılan arasında bir gerilim söz konusu değildir. Çünkü 

böyle bir düalizmden söz edilemez. Sadece Yaradan vardır.  

İbn Seb'in’in vahdet anlayışı eleştirilere açıktır. İbn Haldun ve İbn Teymiyye, 

bu fikirleri ciddi olarak eleştirmişlerdir. İbn Teymiyye’nin eleştirilerinde İbn Seb'in’i 

anlama gayreti hiç yoktur. Gerçekten de İbn Seb'in’in vahdetinin doğurduğu 

problemler olabilir. Bunlardan en önemlisi, Allah’ın dışındaki varlıkların yokmuş 

gibi görülmesi, tek varlığın Allah olması sonucu ortaya çıkacak ceza ve mükâfat 

sorunu ve en önemlisi de kötülük problemidir. Bu sorunların panteizm çerçeveli tüm 

fikirlerde ortaya çıkan sorunlar olduğu da unutulmamalıdır.  

12. İbn Seb'in’e göre âlem, İlk Alem (Alemu’l-Evvel) ve Gerçek Alem (yada 

mukarrebin alemi) olmak üzere ikiye ayrılır. Filozofların söz ettiği her şey ilk âleme 

dair bilgilerdir. Mukarrebin âlemi ise ilk âlemin dışında olan ve buna kesinlikle 

benzemeyen bir âlemdir. İlk âlem mukarrebin yüce âlemlere yükselmesinde sadece 

bir basamak görevi görür. Dolayısıyla ilk âlemin bir basamak olmanın ötesinde çok 

da fazla bir değeri yoktur. İbn Seb'in gibi vahdet görüşüne sahip olan birinin iki 

farklı alem kabul etmesi onun sisteminde yer alan bir tutarsızlık olarak görülebilir. 

Ancak bu durum, onun, felsefesini ortaya koymak için başvurduğu bir yöntem olarak 

düşünülebilir. 

13. İbn Seb'in’de bu âlemin hâdis mi kadim mi olduğu sorusu da önemlidir. 

Ona göre âlem hâdistir. O, bu görüşünü kelamcıların ve sudur nazariyesinin öncülleri 

doğrultusunda ispatlamaktadır. Ayrıca Aristo’nun âlemin kadim olduğu görüşünü 

eleştirerek âlemin hadis olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte vahdet fikrinin 

onu zorladığı konulardan biri olan âlemin kıdemi meselesinde İbn Seb'in, göreceli bir 
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bakışla, âlemin vahdet bağlamında ezeli, zamansal ve mekânsal çerçevede hâdis 

olduğu kanaatindedir. 

14. Bazı araştırmacılar, İbn Seb'in’in sudur nazariyesini savunduğunu iddia 

etmişlerdir. Oysa bize göre İbn Seb'in’in böyle bir kabulü söz konusu değildir. Her 

şeyden önce bu nazariyeyi anlaşılamaması açısından eleştirmiştir. Asıl eleştirileri ise 

filozofların bu nazariyeye dayanarak mutluluk anlayışlarını şekillendirmeleridir. 

Sudurdaki akılların birbirlerine üstünlüğünün izah edilemeyeceğini söyleyen İbn 

Seb'in, bu üstünlüğün Allah’ın ikramıyla olması gerektiğini ileri sürmüştür. 

15. İbn Seb'in insanın fiilleri konusunu da ele almış ancak bu konuda ciddi 

sorunlarla karşılaşmıştır. Bu sorunların başında mutlak vahdet anlayışı gelmektedir. 

Zira mutlak varlık ve mutlak fail anlayışı insanın fiillerini ve dolayısıyla özgürlük 

konusunu tam bir çıkmaza götürmüştür. Bu noktada İbn Seb'in’in vahdet fikrini 

unuttuğunu görmekteyiz. Anlayış kıtlığıyla itham ettiği Eş’arileri burada kendisine 

bir çıkış noktası yapması manidardır. 

16. İbn Seb'in’in nübüvvet anlayışı, mutluluk anlayışının önemli 

noktalarından biridir. Peygamberlik makamı, İbn Seb'in’de, adeta maddi âlemden 

manevi aleme geçisin son noktasıdır. Onun bu noktadaki duruşu bize filozoflardaki 

faal akıl konumunu hatırlatıyorsa da o, bunu kesinlikle kabul etmez. Filozofların 

koymuş olduğu basamakları çokça eleştirse de İbn Seb'in’in de benzer basamaklar 

kabul ettiğini görmekteyiz. Ona göre Allah’a ulaşma ancak Nebi’ye tabi olmakla, 

Nebi’ye ulaşmak da ancak “Vâris” sayesinde mümkündür. Bir insan mutlu olmak 

istiyorsa öncelikle bu yola katılacak, yani mürid (vârisu’l vâris) olacak, mürid olunca 

önce vârise tabi olacak, vâris onu, nebiye; nebi de Allah’a ulaştıracaktır. Bu 

basamakların İbn Seb'in’in vahdet anlayışında nasıl izah edileceği de çok 

tartışmalıdır. Dolayısıyla İbn Seb'in’in vahdet anlayışının Allah - alem ilişkilerinden 

biri olan nübüvvet konusunda da problemlerle karşılaştığını görmekteyiz.  

17. İbn Seb'in’in nefs konusunda ulaştığı nihai sonuçlar orijinallikten uzaktır. 

Filozofların nefs anlayışına dayalı olarak görüşlerini açıklamaya çalışır. Nefsi 

epistemolojik açıdan ele almaz. Onun için nefsin sadece natık yönü ve bunun hikemi 

ve nebevi boyutları önemlidir. Nefsin natık çeşidi sonuçta onun için ruhtan başka bir 

şey değildir. İbn Seb'in nefs konusunda da filozofları dayanak olarak seçer. Onun 

için nefs cisim değildir, ruhani bir cevher olup Allah’tan gelmiş ve ona gidecektir. 
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Nefsin bedenden ayrılmasıyla ölümü tadacak olan sadece ceseddir. Nefse bir zarar 

gelmez, o bakidir. Ancak onun bakiliği Allah’ın sayesindedir. İbn Seb'in’deki bu 

yaklaşımlar solda bulunan aklın sağda bulunan şeriata ne denli bağlı olmak zorunda 

olduğunu göstermektedir. 

18. Ahlak konusunda İbn Seb'in, her ne kadar filozofların görüşlerinden 

faydalansa da daha çok tasavvufi bir sonuca ulaşır. Nitekim iyi, haz ve elem, 

mutluluk konularında filozofların tanımlarına ve kavramlarına yer verse de sonuçta 

sufi bir netice kendisini gösterir. Mutlak iyinin Allah olduğu ve gerçek anlamda 

iyiliğin sadece ondan geleceği, maddi hazların insanı uhrevi olgunluktan koparacağı 

ve yalnızca manevi hazlara yönelinmesi gerektiği fikri İbn Seb'in’deki sıkı tasavvufi 

örgüyü ortaya koymaktadır. Mutluluk görüşü onun ahlak anlayışının temelindedir. 

Bu doğrultuda o, filozofların faal akılla ittisalde bulduğu mutluluğu yeterli görmez. 

Varlıklar arasındaki derecelenme ve mutluluk için bu ara derecelerin katedilmesi 

zorunluluğu vahdeti bölen bir durumdur. İbn Seb'in için gerçek mutluluk Nebi’nin 

verdiği bilgide saklıdır. O da ilim ve amelin beraber olduğu takva düzeyinde kendini 

gösterir. Bu düzeyde olan bir kişi, vâris ve nebi sayesinde Allah’a ulaşma 

basamaklarını –ki bu basamaklar filozoflarınki gibi değildir- aşar ve gerçek 

mutluluğu elde eder. Bu basamakları aşarken insan Allah’ın her şeyi “İhata” ettiğini 

görecektir. İhata, İbn Seb'in’in, kendisiyle vahdeti izah ettiği önemli bir kavramdır. 

İhata’yı bilen Allah’ı bilmiş olur. 

Ameli ahlak konusunda İbn Seb'in’in benimsediği anlayış mutasavvıfların 

virdlerinden farklı değildir. Allah’a ulaşmada ilim ve amelin birlikteliği, nefsin 

terbiyesi ve “Sefer İlmi”nin öğrettikleri önemli bir durumdur. 

İbn Seb'in’in düşünceleriyle ilgili bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra, bazı 

konulara dikkat çekmek istiyoruz. Öncelikle şunu belirtelim ki, bir filozofun tüm 

görüşlerini, bütün ayrıntılarıyla bir teze sığdırmak mümkün değildir. Özellikle 

ülkemizde bu konuda yapılmış olan çalışmaların çok az bir düzeyde olması bu 

durumu daha da güçleştirmiştir. Bu nedenle yaptığımız çalışmada mümkün 

olduğunca İbn Seb'in’i ön plana çıkarmaya gayret ettik. Birçok konuda diğer 

filozoflarla olan benzer ve farklı yönlerine ayrıntılı olmasa da kısaca değindik. 

Dolayısıyla bu çalışmamızın İbn Seb'in ile ilgili son bir nokta olduğunu 

söyleyemeyiz. Bizden sonra bu konuda çok yeni ve orijinal çalışmaların 
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yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple İbn Seb'in ile ilgili olarak ileride şu 

konuların ele alınabileceğini önerebiliriz: 

1. İbn Seb'in’in, bu çalışmamızda ele aldığımız ve derinlemesine incelenmesi 

gerektiğine inandığımız konuların başında, onun Vahdeti Mutlaka anlayışı 

bağlamında Varlık görüşünün geldiğini söylemeliyiz. 

2. İbn Seb'in’in bilgi anlayışı, tasavvufi bağlamda ve diğer felsefi anlayışlarla 

karşılaştırmalı olarak incelenebilir. 

3. Mutluluk bağlamında İbn Seb'in’in ahlak konusu filozoflarla karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilebilir. 

4. İbn Seb'in’deki Tanrı - âlem ilişkisi ve âlemin kıdemi meselesi etraflıca 

incelenebilir. 

5. İbn Seb'in’in tasavvufi yönünün başlı başına bir çalışma konusu olacağına 

inanıyoruz. 

6. İbn Seb'in, huruficilik ve sembolizm konusunun önemli olduğunu 

düşünüyoruz. 

7. İbn Seb'in, Hermes ve Hermesçilik konusunun İslam dünyasındaki diğer 

Hermesçilerle ilişkili olarak araştırılmasının uygun olacağına inanıyoruz. 

8. İbn Seb'in ve İbn Arabi’nin varlık anlayışı karşılaştırmalı olarak 

incelenebilir. 

9. Hallac, İbn Seb'in ve Şüşteri vahdet açısından incelenebilir. 

10. Özellikle metodik anlamda İbn Seb'in ve Gazali ilişkisi araştırılabilir.  

11. Zorunsuzluk açısından İbn Seb'in, Gazali ve David Hume bir araştırma 

konusu olabilir. 

12. Vahdeti mutlaka ve panteizm konuları İbn Seb'in ve Spinoza bağlamında 

değerlendirilebilir. Bu açıdan ayrıca Giardano Bruno, Fichte, Schelling ve Hegel gibi 

filozofların da İbn Seb'in ile olan ortak ve farklı yönleri karşılaştırmalı bir biçimde 

incelenebilir. Bu noktada konunun vahdetle sınırlı olmayıp, bilgi ve ahlak açısından 

da karşılaştırmaların yapılabileceğini belirten araştırmacılar da vardır.    

13. İbn Seb'in’in Türkçeye kazandırılmış tek bir eserinin (Sicilya Cevapları) 

olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu nedenle İslam felsefesinde de önemli bir yeri olan 

“Büddü’l-Arif” eseri ve diğer risalelerinin de Türkçeye kazandırılması gerektiğine 

inanıyoruz.                
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ABSTRACT 

 

Bozkurt (Gülmez), Birgül, Ibn Sab'in’s Life, Works and Philosophical 

Views, Doctorate’s Thesis, Consultant: Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, XVII + 262 p.   

 

This thesis is a study on the life, works and philosophical views of Ibn 

Sab’in, who was born in Murcia in 1217 and died in Mecca in 1270. 

 

This study is composed of three main parts: 

 

In the first part, we have analysed the life and works of Ibn Sab’in from 

Spain. The most important works of his are “Büddü’l Arif”, “el-Kelam ale’l-

Mesaili’s-Sıkılliye” and mysticial treatises. 

 

In the second part, firstly the subject methodology in Ibn Sab’in has been 

studied. Here, his linguistic style, the method he has followed in his works and the 

sources of his thought have taken place. Later, his thoughts about searching for 

truth has been studied. According to Ibn Sab’in, the ones searching for truth are 

“Faqih”, “Mutakallimun” (Eş’arî), “Felasifa”, “Sufi” and “Muhakkikun”. To 

him, among these schools, the only one reached the truth were “Muhakkikun”. 

 

The third part of our dissertation is the most important one. Here, the 

philosophical views of Ibn Sab’in have been analysed concerning the topics below: 

 

1. The views of Ibn Sab’in on scholarships and how he classified them have 

been displayed.  

 

2. His views on logic has been studied. Ibn Sab’in, doesn’t value Aristotle 

Logic, doesn’t see the logic as the only tool reach the truth. 

 

3. His views on epistemology have been evaluated. To him the knowledge is 

just to know God (Marifetullah). One can reach this knowledge in verification 

level with “İlmu’s-Sefer.” 

 

4. His views about metaphysics have been displayed. Here, entity and its 

varieties, divine attributes, God-Universe relationship and the view “absolute 

unity” have been analysed. To Ibn Sab’in, Allah is the only real being. Except 

from Him others are possible beings. To Ibn Sab’in, everything apart from Allah is 

considered as illusion. 

 

5. The subject of soul/spirit (nefs) has been discussed. To him, the “nefs” is 

the “ruh” and eternal. It has come from Allah and will return to Allah. 

 

6. The subject of ethic has been studied. To Ibn Sab’in, beatitude is to 

ascend to Allah.  

 

Consequently, Ibn Sab’in who has constituted mystic based on philosophy, is an 

important person to study on in Islamic Philosophy. 


