
kullanımında bu husus açıkça görül
mektedir. Müslim'in el-Cômtu ·ş -sa
hfh'inde yer alan bir hadise göre Hz. 
Peygamber camiye girerken. "Allahım, 

bana rahmet kapılarını aç! " ("Şalatü'l
müsafirin", 68) şeklinde dua edilmesini 
öğütlemiştir. 

Kelam alimleri, kelimenin sözlük an
lamını ve Allah'a nisbet edilen bir isim 
olarak Kur'an-ı Kerim'deki kullanılışını 

göz önünde bulundurarak fettah ismi
ne öncelikle "hakim" (kad ı ) manasını ver
meyi tercih etmişlerdir. Sebe' sOresinde 
bu ismin yer aldığı ayetten önceki ayet
lerde müşriklere hitap edilmekte, hida
yet ve dalaletin müslümanlarla müşrik
lerden hangisinde bulunduğu hususu 
tartışılmakta (34 / 24-25) ve devamın

da şöyle denilmektedir: "De ki: Rabbi
miz hepimizi bir araya toplayacak, son
ra da aramızda adaletle hüküm vere
cektir. o adil bir hakimdir (fettah). her 
şeyi bilendir" (34 / 26) EbO Mansor el
Matürldl. buradaki hakimliğin hidayet 
ve dalaletin hangi tarafa ait olduğunun 
belirlenmesi manasma geldiğini söylemiş 
ve fettah isminin "bilinmezlik perdesini 
kaldırıp gerçeği ortaya koyan" anlamı
na gelebileceğini ifade etmiştir (Te'vila· 

tü ' l·Kur'an, vr. 596•). 

Kainatta vuku bulan her şey ilahi kud
retin ürünü olmakla birlikte Allah mad
de dünyasında meydana gelen her şey 
için bir maddi sebep yaratmıştır. Buna 
bağlı olarak O'nun fettah ismiyle açtığı 
her kapının duyutarla algılanabilen bir 
açıcısı ve yakın sebebi mevcuttur. Bunu 
göz önünde bulunduran esrna-i hüsna 
müellifleri fettah isminin tecelli örnek
lerini mana aleminden vermeye özen 
göstermişlerdir. EbO Süleyman el-Hat
tabi, fettahı "kullarına rızık ve rahmet 
kapılarını açan, işlerinin ve teşebbüsle
rinin önündeki tıkanıklığı gideren. ger
çeği görebilmeleri için kalpleri ve basi
retierinin üzerindeki perdeleri kaldıran" 
diye tefsir etmiştir (Tefsirü'l·esma' ve'd· 

da 'avat, vr. 12 b)_ Gazzall, fettaha. "yar
dımıyla her kapalı şeyin açıldığı ve hida
yetiyle her müşkülün çözüldüğü isim" 
şeklinde mana verdikten sonra şöyle de
mektedir: "Bazan ülkeleri düşmanları
nın ellerinden çıkarıp peygamberleri için 
fetheder ve. 'Biz sana apaçık bir fetih 
ihsan ettik' (el-Feth 48 / ı ) der. Bazan 
da velilerinin kalplerinden perdeyi kal
dırıp yüceliğinin iklimine ve azametinin 
güzelliğine giden kapıları onlar için açar 

ve. 'Allah'ın insanlara açacağı rahmeti 
kimse tutamaz, O'nun tuttuğu rahmeti 
de kimse salıveremez' (Fatır 35/2) der. 
Gayb ve rızık anahtarlarını elinde bulun
duran Allah elbette fettah olmaya la
yıktır" (el-Makşadü 'l·esna, s. 91-92). EbO 
Bekir İbnü ' ı- Ara bl ise fettahın üç ilgi 
alanı olduğunu söyler. a) Yokluk kilidini 
açıp nesne ve olaylara varlık kazandır
mak ; b) Bilinmeyeni kelamı ile açıkla

mak ve her müşkülü çözmek; c) Rızık 

ve nasip kilitlerini açmak. Bu sonuncu 
tecelli kıtlıktan sonra yağmur. fakirlikten 
sonra zenginlik vermek suretiyle maddi 
alanda olabileceği gibi üzüntüyü sevin
ce. sapıklığı hidayete. masiyeti taate. gü
nahkarlığı tövbeye, mağlObiyeti zafere 
ve cehaleti ilme çevirmek suretiyle ma
nevi alanda da gerçekleşebilir (e l·Eme· 

dü 'l·akşa, vr. 99b). imam Kuşeyrl'ye gö
re Allah ' ın fettah olduğunu bilen bir in
sana yakışan. O'nun lutuf ve kereminin 
mutlaka geleceğini ummak. acele etme
yip ilahi hükmün yerini bulmasına hazır 
olarak beklemek ve O'nun hükmünde za
man açısından her hangi bir değişikliğin 
olmayacağını bilmektir (et- Tahbir fi't-te?· 

kfr, s. 42) 

Esrna-i hüsnayı kendine özgü bir yön
temle tasnife tabi tutan EbO Abdullah 
el-Halim! (bk ESMA-i HÜSNA), fettahı Al
lah ' ın kainatı yönetmesini ifade eden 
isimler grubu içinde mütalaa etmiştir 

(e l-Minhac, l, 202) Bu tesbit isabetli ol
makla birlikte yukarıda söz konusu edi
len manaları göz önünde bulundurarak 
fettaha ait tecellilerin insana yönelik ol
duğunu söylemek gerekir. EbO Bekir İb
nü'l-Arabl'ye göre fettah, "anlaşmazlık
ları çözen (hakim). hak ile batılı birbirin
den ayıran" manasma alındığı zaman 
kelam sıfatı yoluyla tecelli edeceğinden 
zat! sıfat niteliği taşır. "Zafer veren, rı

zıklandıran. kalp gözünü açıp hidayet lut
feden" anlamına geldiği yerlerde ise fiili 
sıfatlar grubuna girer (e l-Emedü'l -aksa, 

vr. 99b). Ayrıca fettah "hakim" manasıyla, 
doksan dokuz isimden olan hakem ve 
muksıt isimleri ve Kur'an'da Allah'a nis
bet edilen "kaza" ve "fas!" kavramlarıy
la (bk M. F. Abdü lbakı. ei-Mu'cem, "kzy, 
fsl" md.leri) belli bir ilgi içinde bulundu
ğu gibi "rızık ve rahmet kapılarını açan" 
manası yönünden basıt, muğni. mukıt. 

rezzak. rahman ve rahlm isimleri ve "za
fer veren" anlamıyla da mevla ve n asir 
isimleriyle mana yakınlığına sahip bu
lunmaktadır. 
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(1910- 1963) 

Üsküplü şair ve müderris. 
_j 

Makedonya'nın başşehri Üsküp'te doğ
du. Asıl adı Abdülfettah RaOf'tur. Halk 
arasında daha çok Fettah Efendi adıyla 
tanınmış. bazı makaleleriyle şahsi evra
kında ise Fetah İshak veya Fetah İshako
viç imzasını kullanmıştır. Üsküplü Hacı 
İshak ailesine mensup, memleketin ta
nınmış şahsiyetlerinden biri olan babası 
RaOf Efendi onun iyi bir eğitim görme
si için elinden gelen gayreti sarfetti. İlk 
öğrenimini Üsküp'te muhtemelen Sırp
ça olarak yapan Abdülfettah. daha son
ra burada Ataullah Kurtiş (Ata Efendi) ta
rafından kurulan Meddah Medresesi'ne 
girdi. 1933 yılında düzenlenen ilk icazet 
töreninde. her biri daha sonra Makedon
ya ve Kosova'da çeşitli hizmetler yapan 
arkadaşları Hafız Necati. Hafız Şaban, 

Fettah Efendi 
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Hafız Sadullah, İdris ve Mehmed efen
dilerle birlikte icazet aldı. 

Fettah Efendi, 1933-1938 yılları ara
sında Meddah Medresesi'nde ketarn ve 
akaid müderrisliği görevinde bulundu
ğu gibi Üsküp'teki çeşitli camilerde de 
fahrT vaizlik yaptı. Ramazan aylarında, 

hacası Ata Efendi'nin doğum yeri olan 
Üsküp'ün Studeniçan köyünde vaaz ve 
irşad hizmetinde bulundu. 1938'de ho
casının Ulema Meclisi (Uiema Medzlis u 
Skoplju) üyeliğine tayin edilmesi üzerine 
Meddah Medresesi'nin başmüderrisliği
ne getirildi; medrese kapatılıncaya ka
dar bu görevini sürdürdü ve burada bir
çok talebe yetiştirdi. 1944 yılında yapı
lan törende icazet alan öğrencileri ara
sında Kemal Aruçi ve Türkiye'ye gide
rek istanbul Yüksek islam Enstitüsü ile 
Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakülte
si'nde uzun yıllar hocalık yapan Bekir 
Sadak da vardı. 

Hakkındaki bazı yazılarda zikredilen, 
1944-1945 yıllarında Üsküp 'teki şer'T 
mahkemede hakimlik yaptığı ve Ulema 
Meclisi üyeliği görevini üstlendiği hu
susunda kesin bilgiye rastlanmamıştır. 
194S'te Yugoslavya'ya komünist iktida
rı hakim olunca şer ' T mahkemeler, çe
şitli dini müesseseler ve medreselerle 
birlikte Meddah Medresesi de kapatıl

dı. Fettah Efendi ve arkadaşları tutukla
nıp mahkemelerde yargılandılar. Bu ara
da kendisi rejim aleyhtarı, devlet haini 
ve savaş dönemi zengini olduğu iddia
sıyla yedi yıl ağır hapis ve cebri iş , üç yıl 
da siyaset yasağına mahkum edildi (Bir
lik, s. 4). Fettah Efendi'nin, Ezher Üni
versitesi mezunu ve illegal Yücel teşkila
tının kurucusu olan teyzesinin oğlu Şu
ayb Aziz'in bu teşkilatı ile fiili bir bağı 
olup olmadığı hakkında kesin bilgi edi
nilememiştir. Cezaevinde iken taş kır

mak üzere bir yıl Bosna- Hersek'teki Do
boy (Doboj) kasabasına gönderildi. Ce
zaevinden çıktıktan sonra uzun süre dev
let tarafından takip altına alındı. işsiz 

bırakıldı ve meşhur bir müderris olma
sına rağmen müezzinlik yapmasına bi
le izin verilmedi (krş Engüllü, Yedi İklim, 
IX/ 64. s. 22 : Ardıcı, s. 151). Hayatının son 
yıllarında Makedonya Arşivi'nde Make
donya'ya ait Osmanlı belgelerini tercü
me etmek üzere uzman olarak görev
lendirildi. 24 Nisan 1963'te Üsküp'te 
vefat etti. 

Fettah Efendi hece ve aruz vezniyle 
şiirler yazmıştır. Eldeki şiirlerinden onun 
Osmanlı Türkçesi yanında Farsça ve Arap
ça'ya da vakıf olduğu anlaşılmaktadır. 

İlk şiirleri Üsküp'te çıkan Sadd-yı Mil-
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Jet (ı 925} gazetesinde yayımlanmıştır. 

Şiirlerinin muhtevasını daha çok dinT, va
tani ve içtimaT konular oluşturmakta
dır. Hayatı boyunca bir Osmanlı aydını 
olmanın gururunu taşıyan ve bunu şiir

lerine de aksettiren Fettah Efendi, sal
tanatın sona ermesine ve vatanında gur
bet hayatı yaşamasına rağmen hiçbir 
zaman mağlObiyet duygusuna kapılma
mıştır. Şiirlerinin büyük bir kısmında, 
maziye karışmış tarihi mefahirle kaybo
lup giden Osmanlı medeniyetinin mira
sına karşı duyduğu hasret ve üzüntüyü 
dile getirmiştir. Özellikle ll. Dünya Sava
şı sonrasında Yugoslavya' dan Türkiye'
ye başlatılan göçe karşı çıkmış, bu gö
çün dinT açıdan caiz olmadığını söylemiş 
ve bu görüşünü şiirleriyle de ifade et
miştir. Fettah Efendi'yi Balkanlar'da Os
manlı Türkçesi ile yazan ve aruz veznini 
kullanan son nesil şairlerinden biri ola
rak kabul etmek mümkündür. Birkaç 
defter hacmindeki şiirleri Muhammed 
Aruçi'nin özel kitaplığında bulunmakta
dır. Bu şiirlerin büyük bir kısmı talebesi 
Kemal Aruçi tarafından konularına göre 
tasnif edilmiş, bir kısmı da yayımlan
mak üzere Bekir Sadak tarafından bir 
araya getirilmiştir. Bazı şiirlerinin ise 
uzun müddet Fettah Efendi'nin yanın
da bulunan ve bugün istanbul'da yaşa
yan Cavit Saracoğlu'nun özel kitaplığın
da olduğu söylenmektedir. 

Bazı gazetelerde makaleleri de çıkan 
Fettah Efendi'nin Mehmed Akif'in ölü
mü üzerine kaleme aldığı bir yazısı ile 
mersiyesi Sofya'da neşredilen Medeni
yet gazetesinde (6 Şubat 1937}; yine ay
nı yazı ile ikinci bir mersiyesi ve "Tanrı", 
"Allah 'ım ile Birkaç Söz", "Vasiyetim". 
"Şanlı Peygamber Mesih" adlı şiirleri de 
Üsküp'te çıkan el-Hilal dergisinde (III / 

<}-"'\.>~ 

.. \ .r::/~ 

15 1 ı Eylül ı 9891. s. 14} yayımlanmıştır (bu 
dergide yayımlanan şii rl eri için bk. bibl.} 
Fettah Efendi'nin Vanco Boskov ile bir
likte kaleme aldığı iki önemli makalesi 
"Rifaiskoto Teke vo Skopje" ([Üsküp'te
ki Rifai Tekkesil, Glasnik na fnstitutot za 

Nacionalna fstorija, II / 2, Skopje [Üsküp[ 
ı 958, özel fasikül) ve "Ed no Skopsko Va
kafname od XVI V ek" ([XVI. Yüzyı la Ait 
Bir Üsküp Vakıfnamesi L a.e., V 1 1, Skopje 
ı 96 ı} adlarını taşımaktadır. Ayrıca Turski 
Dokumenü za Istorijata na Make
donskiot Narod (Makedon halkının tari
hine dair Türkçe belgeler [1 , Skopje 1963, 

Drzavna Arhiva na SR Makedoni ja, Serija 
Prva: 1607- 1699[} adı altında çıkan Ma
kedonca neşriyat serisinde Metodija So
kolovski, Arif Starova, Vanco Boskov gi
bi müellifler arasında Fettah Efendi'nin 
adı Fetah lshak olarak geçmektedir. 
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