
Ali Şah'a takdim edildi. Bu vesileyle yaz
dığı gazel şah tarafından çok beğenildL 
Kabiliyetini farkeden hükümdar onu Ho
rasan Valisi Şehzade Hasan Ali Mirza Şü
diüssaltana ' nın yanına gönderdi. Meş
hed'de kendisine iltifatta bulunan vali
nin oğlu FürOguddevle ile dostluk kur
du. Bu yıllardan itibaren şiirlerinde Fü
rOgi mahlasını kullanmaya başladı. Dev
rin tanınmış şairi Kaani-i Şfrazi ile tanış
tı. Ardından Kirman'a gitti; 18S3'te bir 
daha ayrılmamak üzere Tahran'a dön
dü. Feth Ali Şah'tan sonra Muhammed 
Şah ve Nasırüddin Şah için de methiye
ler yazdı. Her üç hükümdardan ilgi ve 
saygı gören FürOgi. özellikle Bayezid-i 
Bistami ve Hallac-ı MansOr'un fikirleri
nin tesirinde kalarak tasawufa yöneldi. 
Şii olmakla birlikte özellikle Hint müslü
manları arasında çok taraftarı olan Çiş
tiyye tarikatına intisap etti. Bir ara uiO
hiyyet iddiasında bulunduğu söylenmiş
se de bunun bir iftira olduğunu bizzat 
Nası rüddin Şah ' a açıkladı. 17 Eylül 1857'
de öldü ve Şehrikerd ' e bağlı Şah Abdüla
zim'de defnedildi. 

FürOgi. Kaçarlar devri iran edebiyatı
nın en büyük gazel şairi olarak kabul edi
lir. Yaklaşık 20.000 beyitten oluşan di
vanı birçok defa basılmıştır (Divan - ı Fü

ragi-i B istami IDiuan- ı Ka' ani içindeL nşr. 
Celaleddin Mirza, Tahran ı 272 ; Divan - ı 

Gaze liyya t-ı Hakim Fürüg i IDiuan - ı Ka ' a

ni içindeL nşr . Ahmed Molla Abdülhüse
yin - Molla Mahmud - ı Hansari , Tahran 
ı 302 ; Divan -ı FürQgf, nşr. Ali Gaffari. Tah
ran I 320 hş .; Gazeliyya~ nşr. MansOr Müş
fi k. Tahran 1336 hş. i d iğe r neş i rle r i için bk. 
Hanbaba, ll , 2353-23541) Kaside ve met
hiye de yazan FürOgi'nin özellikle Sa'di 
ve Hafız'ın tesiriyle nazmettiği tasawu
fi gazeller i kendisine şöhret kazandır

mıştır. FürOgi'nin ve oğlunun papa hak
kında birer kaside yazdıkları bilinmekle 
beraber bu kasideler yayımianmamıştır 
(Bausan i, s. 559-563) 
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FÜRÜZANFER, Bediüzzaman 

(bk. BEDiÜZZAMAN FÜRÜZANFER). 

FÜTÜH-ı YEMEN 

( J*!. r.? ) 

Rumuzi'nin 
(ö. 1002 / 1593) 

ı 

_j 
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Yemen tarihine ve Koca Sinan Paşa'nın 
bu ülkeyi zaptma dair 

L 

L 

Tarih-i Feth-i Yemen adıyla da 
bilinen manzum eseri 
(bk. RUMÜZi, Mustafa ). 

e l -FÜTOHA TÜ'l -MEKKİYYE 

( 4-JI üb._;;.ill ) 

Muhyiddin İbnü'l -Arabi'nin 
(ö. 638 / 1240) 

tasawufi görüşlerini 
en geniş boyutlarıyla 

açıkladığı eseri. 

_j 

_j 

Kısaca el- Fütı1J:ıô. t olarak da anılan 

eserin tam adı el-FütiiJ:ıô. tü 'l-Mekkiyye 

ii ma' rife ti '1- esrari '1- m ô.likiyye ve '1-
mülkiyye'dir. Sözlükte "açmak. yardım 
etmek; zafer" gibi manalara gelen feth 
kelimesi (çoğulu füt üh, bunun da çoğu l u 

füt iihat) tasawufta "Allah'ın rızık gibi 
maddi. ilim ve marifet gibi manevi lutuf
Iarını kuluna açması " anlamına gelir (Ka
şani , s. 135) ibnü'I-ArabT feth ve fOtO
hat kelimeleriyle. keşf kabiliyeti açılan 
kalbin ilahi feyze nail olması ve ilham 
almasını kastederek peygamberlerin ve 
velTlerin Allah hakkında akıl ve fikir yo
luyla oluşturulan bir bilgiye sahip bulun
madıklarını. Allah'ın onları bundan uzak 
tuttuğunu ve keşflerinin açılmasıyla (fü 
tüh u' l-mükaşefe ) Hakk' ın bilgisini elde et
tiklerini söyler (e l -Fütahatü ' l -Mekk iyye 

lnş r . Osman Yahya !. lll , I 16) ilham ürü
nü olan bilgiler kendisine Mekke'de gel
diği ve eseri burada yazmaya başladığ ı 

için bu kitaba el- Fütı1J:ıô.tü '1- M ekkiy
ye adını verir. Kitabın bu özelliğini çe
şitli vesilelerle vurgulayan ibnü 'I-ArabT. 
noktasına varıncaya kadar eserdeki bü
tün bilgilerin ilahi ilham ( ilka-i rabbani ve 
imia-i ilahi) mahsulü olduğunu ileri sü
rer (lll , 477) ibnü'l-ArabT, el-Fütı1hô.tü 'l 
M edeniyye ve et- Tenezzülô. tü '1-Mevşı 

liyye gibi eserlerini de bu fetih ilhamla
rının kendisine geldiği yerlerle irtibat
landırarak isimlendirmiştir. 

ibnü'l-ArabT, Filistin'de HaiTI şehrin
deki Hz. ibrahim'in makamını ve Kudüs'
te Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettikten son-

el- FÜTÜHATÜ ' 1- MEKKiYYE 

ra hac ve umre maksadıyla yola çıktı , 

Medine'de Hz. Peygamber'in türbesini 
ziyaret edip S98'de (1201) Mekke'ye 
gitti. Bu sırada otuz yedi yaşında olan 
müellife eserin ilk fetihleri burada gel
meye başladı. Manevi varlık ve olayları 

geniş ölçüde maddT sembollerle tasvir 
eden ibnü'l-ArabT tavaf esnasında. "Ka
be'nin hakikati " olduğunu söyleyen bir 
gencin Hacerülesved tarafından kendi
sinin bulunduğu yere doğru geldiğini, 

kendini "konuşan- susan. mürekkeb - ba
sit" gibi bazı zıt sıfatlarla tarif eden ve 
aslında "imam - ı mübTn"in (Yasin 36 / 12) 
veya "levh-i mahfüz"un (el-BürOc 85/ 22) 
tecessüm etmiş bir şekli olan bu gencin 
ondan kendisini okumasını istediğini ve, 
"Bende ne görüyorsan onu eserine ge
çir ve istidat sahiplerine öğret" dediğini 
nakleder. ibnü' I- Ara bT, engin bir n ura 
benzettiği bu gencin kendisinde gizli olan 
bilgileri gözleri önüne serdiğini, bunları 
okuyup el - Fütı1hô.t'ın ikinci cüzünü mey
dana getirdiğini, bir başka yerde de ya
zıya geçirmeden önce eseri manen ken
disinden okuduğunu söyler. ibnü'l-Ara
bT bu zattan. sahip olduğu sırlardan ba
zılarını kendisine açmasını rica ettiğini. 

onun da. "Ayak izlerimi takip ederek be
nimle beraber tavaf et" dediğini , birlik
te yedi tavaf yaptıklarını. bu sırada genç 

. adamın kendisine, "Bu görmüş olduğun 
ev (Kabe) zatımı. yaptığımız yedi tavaf 
da yedi asli sıfatımı temsil eder" dediğini 
(I , 47-51) ve her tavafta el-Fütı1hô.t ' ın 

bir faslını okuduğunu nakleder. Bu ifa-

e l-Füıühiiıü'l ·Mekkiyye ' n in müel lif hattı nüshasın ın un

van sayfası (TiEM, "'- 18451 
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el -FÜTOHATÜ' 1- MEKKiYYE 

deden, eserin ihtiva ettiği bütün bilgile
ri müellifin bu görüşme sırasında -özet 
olarak- ondan aldığı anlaşılmaktadır. 

Bunların yazıya geçirilmesi otuz bir yıl 
sürmüş ve eser 629 yılının Safer ayında 
(Aralık 1231) yine Mekke'de tamamlan
mıştır. ibnü'l-Arabl'nin, daha sonra Mek
ke şerifı Yunus b. Yusuf'un kızı Fatıma'
dan doğan oğlu imadüddin Muhammed 
el-Kebfr'e verdiği bu ilk nüshayı tamam
layınca ciltsiz ve cüzler halinde Kabe'nin 
darnma koyduğu, bir yıl boyunca orada 
kalan esere yağmur ve tırtınaya rağmen 
hiçbir şey olmadığı rivayet edilir ( Şa 'ra
ni, el-Yeva~ft ve'l -cevahir, s. 12 ; Kari el
Bağdadi, s. 57) . Bu nüsha bugün mev
cut değildir. Müellif yaklaşık üç yıl sonra 
(632/ ı 234) Şam'da eseri baştan sona 
gözden geçirmeye başlamış, üçte bir ora
nında ilave ve bazı çıkarmalar yaptıktan 
sonra nihai şeklini verdiği el-Fütii.J:ıat'ın 
bu ikinci nüshasını bizzat kendi eliyle 
yazıp ölümünden iki yıl önce 24 Rebiü
lewel 636 (4 Kasım 1238) tarihinde bitir
miştir. Bu sebeple şeyhin en mütekamil 
fikirler inin bu eserinde toplanmış oldu
ğu söylenebilir. Bu nüsha bir süre ibnü'I
Arabi'nin Şam 'daki türbesinde muhafa
za edildikten sonra üvey oğlu Sadreddin 
Konevi'ye intikal etmiş, XX. yüzyılın baş
larına kadar da onun Konya 'daki zaviye 
kütüphanesinde özenle korunmuştur. Bu 
nüsha bugün istanbul'da Türk ve islam 
Eserleri Müzesi'ndedir (nr. 1845 -1 88 1 ). 

Muhtevası. el- Fütı1J:ıatü '1- Mekkiyye, 
müellifin "sifr" adını verdiği otuz yedi 
kitaptan meydana gelir . Bunlar cüzlere, 
fasıllara. bablara ve meselelere bölün
müştür. Ancak eser ana şema olarak al
tı fasla, fasıllar da 560 baba ayrılmıştır. 

Müellifın doğum tarihiyle (560/ 1165) Feth 
süresinin kelimelerinin toplamının da 
560 olması dikkat çekicidir (Chodkiewicz, 
An Ocean Without Shore, s. 22). Eserin 
bazı bölümleri bir iki sayfa, bazıları da 
müstakil bir kitap hacmindedir. 559. bö
lüm hacim itibariyle en geniş bölümdür. 
İlk yazılan "fetih" eserin bir şeması ma
hiyetinde olan ikinci cüzdür ki müellif 
bu kısmı 560 bölümün içerisinde say
maz. Eserin sonlarında yer alan bazı bö
lümler tarih olarak daha önce yazılmış
tır. Mesela 121. bölüm 633 (1235-36) yı
lında , 191. bölüm 627 (1229-30) yılında, 

295. bölüm 634 ( 1236-37) yılında kale
me alınmıştır. Öte yandan eserin muh
tevası da belli bir plana uymaz. Nitekim 
müellifin kendisi de, "Diğer eserlerim 
gibi bu eserim de mahir yazarların ki
tap yazım kurallarıyla kaleme alınma-
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mıştır" (el -Fütühatü'l-Mekkiyye, l , 59); 
"Bu kitabın bölümlerinin sırasının böyle 
olması kendi elimde değildir ; (Kur'an'da) 
talak, iddet ve nikahla ilgili ayetterin 
arasında , 'Namazları ve orta namazı mu
hafaza ediniz' (el-Bakara 2/ 238) mealin
deki ayetingelmesi gibi bu da bir emr-i 
ilahi dir" (a.e., 1, 60); "Bana kalsa usulden 
bahseden 88. bölümün mantıkf olarak 
68-72. bölümlerden önce gelmesi ge
rekirdi, fakat bu kendi irademle olma
dı " (a.e., II, 163) diyerek eserin tertibin
de görülen düzensizlik konusunda mey
dana gelebilecek tereddütlere bir açık
lama getirmektedir. Bu yönüyle eserin 
Aristocu mantık silsilesini değil ·adeta 
Stoacı mantığı andırdığı ileri sürülmüş

tür (Corbin, s. 74) 

el-Fütiihôtü'l-Mekkiyye'nin ilk cü
zü "Hutbetü'l-kitab" başlığını taşıyan bir 
önsözle başlar. İbnü'I -Arabi burada "ha
kikat-i vücüdiyye" ve "hakikat-i Muham
mediyye" kavramlarıyla varlığın yaratılı
şı konusuna temas ettikten sonra eseri 
kendisinden feyiz aldığını söylediği Şeyh 
Abdülaziz ei -Mehdevi'ye, talebesi Ab
dullah Bedr el-Habeşi'ye ve onların şah

sında bütün safıyet sahiplerine, muhak
kık süfilere, veli dostlarına ve zeki kar
deşlerine ithaf ettiğini söyler. İkinci cüz
de 560 bölümün adları tek tek sıralan
mıştır. ilim mertebelerinin anlatıldığı 
üçüncü cüz eserin mukaddimesini oluş
turur ; dördüncü cüzden itibaren birinci 
faslın konularına geçilir. 

Eserin "maarif"ten bahseden birinci 
faslı yetmiş üç bölüme ayrılmıştır. ibnü'I
Arabi marifet konularının avamın, ha
vassın ve havassü ' l-havassın anlayışları

na göre üç ayrı seviyede ele alınabilece
ğini , havassü'l-havassın bu konuları al
gılayış tarzını anlamanın kolay olmadı
ğını göz önünde bulundurarak konuları 
çeşitli bölümlere dağıttığını. eseri an
cak Allah'ın anlama kabiliyetini nasip et
tiği . kiş ilerin anlayabileceğini söyleyip me
seleleri havas ve havassü'l-havas düze
yinde ele aldığına dikkat çeker. Bu fas
lın ilk bölümlerinde harflerin mertebe
leriyle varlık mertebeleri arasındaki irti
batlar gösterildikten sonra alemin zu
huru, besmelenin sırları, ruhların , be
denlerin ve arzın yaratılışı, arş ve taşıyı
cıları , kürsi, dört büyük melek ve ku
tuplar anlatılmış , ilahi ilimlerdeki olağan 
dışı hususlara işaret edilmiştir. Daha 
sonra zamanın metafiziği yapılmış, il
ham ilimlerinin nasıl öğrenileceği gös
terilmiştir. Unsurlar alemi, nefis, ulvf ve 
süfli alemler, ba's, kıyamet, cennet, ce-

hennem, berzah ve bunların sırları, şe
riatın zahiri ve batıni sırları aniatıldık

tan sonra velayet konusuna temas edi
lerek Ehl-i beyt'in sırrı üzer inde açıkla
malar yapılmıştır. Bu faslın son bölüm
lerinde kelime-i tevhid, taharet, namaz, 
zekat, oruç ve haccın sırları üzerinde ge
nişçe durulmuştur. Bu ilk fasıl, bütün 
eserin etrafında örüldüğü fikri bir yu
mak gibidir. Sa lik bu nazari temeller üze
rinde kemale erecektir. 

Eserin ikinci faslında ilk fasıldaki na
zari açıklamaların uygulamalarına yer 
verilerek tövbe, mücahede, halvet, uz
let, firar, takva, farzlar, sünnetler, nafi
leler, zühd, cömertlik, havf ve reca, hü
zün, açlık, şehvet, irade, uyku, uyanıklık, 

huşü , nefse muhalefet yolları , haset, ki
bir, gıybet, kanaat, hırs , tevekkül, şükür, 
sabır, yakin, murakabe, rıza, istikamet, 
ubüdet, ihlas, sıdk, haya, hürriyet, zikir, 
fikir, fütüwet, firaset, hulk, gayret, ve
layet, nübüwet, risalet, fakr, tasawuf 
makamı, tahkik makamı, hikmet maka
mı, kimya-i saadet makamı , tevhid ma
kamı, edep, sohbet, sefer, marifet, ölüm, 
muhabbet, şevk ve iştiyak, sema, kera
met, harku'l-adat, mucize, rüya ve mü
beşşirat, salikin sureti gibi konu ve kav
ramlarla bunların sırları anlatılır. Bu fasıl 
eserin 74- 189. bölümlerini ihtiva eder. 

Salikin ahvalinin anlatıldığı üçüncü fa
sıl seksen bölüme ayrılmıştır. Bu fasılda 
sefer ve müsaferet, tarik, hal, makam, 
mekan, şath , tavali' , nefes, sır, visal, fi
sal, riyazet, teceıır, müşahede, mükaşe

fe, telvin, gayret, hayret, letaif, fevatih, 
vesm ve resm, kabz, bast, fena, beka, 
cem', t efrika, murad, mürid, himmet, 
gurbet, mekr, rağbet, vecd, tevacüd, vü
cüd, vakt, heybet, üns, celal, cemal, ke
mal. gaybet, huzur, sekr, sahv, zevk, re'y, 
mahv, isbat, setr, kurb, bu'd, şeriat, ha
kikat, havatır, varid, şahid , nefs, ruh, il
me'l -yakin, ayne'l-yakin, hakka'I-yakin 
gibi konular ve bunların sırları anlatılır. 

Dördüncü fasılda kutub ve onun iki 
yanında bulunan iki imarnın menzilleri, 
tenzih, teberra, havz, ülfet, teceıır- i se
medani, tilavetü'l-eweliyye, ilmü'l-üm
mi, gayb ve şehadet alemleri, zamanın 
sadrı ve dördüncü felek, şehadet alemi
nin varlık sebebi, gayb aleminin zuhur 
sebebi, saadet ve şekavet ehli, ulvf ale
min inkisam sebebi, ulvf alemin süfli 
alem üzerine gelişinin sebebi, melamet, 
evliyanın kalbine vahyin inişi ve şeytanın 
bundan uzak oluşu , nebiler, veliler ve 
meleklerin dereceleri ve farkları , azabın 

neden gerektiği, ibtila, Muhammedi şe-



riatın ve diğer şeriatların nefsani garaz
larla nasıl neshedildiği, alem-i gayb ile 
alem -i şehadetin arasını ayıran menzil, 
büşra, mübeşşer-mübeşşer bih, rica! 
ve nisanın bazı ilahi mavtınlarda bera
berliği, Kur'an menzili, mürekkeb ve ba
sit, terakki ve tedennf. "Ben eşyayı senin 
için, seni de benim için yarattım " men
zili, uhuwet, nebatatın kutba biatı, Hz. 
Muhammed'in menzili ve alemler, ihla
sın sırrı, bazı ariflerin sıdklarının sırları, 
Allah indinde ilk saf, Hayber fethi ve o 
gün inen sırlar, ebvabın fethi ve kapan
ması. sıfatiarda ruhlar ve netisierin be
raberliği, manalardan perdenin kaldırıl

ması, Ehl-i beyt'ten olmayanın Ehl-i 
beyt'e ilhakı , Hak ve takdir, iki secde 
(küllf ve cüz'T) ve sırları , arif ve onun ken
di altındakileri eğitmesi, ekvanda hali ve 
makamı gizli olanlar, ahir zaman meh
dlsi ve vezirleri, şehadet aleminin gayb 
alemi üzerine olan tesirleri, hakikatler 
alemi ve imtizac, "Ulema enbiyanın varis
leridir" menzili, tevhid ve cem' konula
rıyla bunların sırları anlatılmıştır. Bu fasıl 
eserin 270-383. bablarını ihtiva eder. 

Beşinci fasılda zillet ve fakr ile ulaşı
labilecek haller (münazeıat) incelenmiş

tir. Eserin 384-461. bablarını içine alan 
bu fasılda, "Allah insan ile ancak vah
yetmekle veya hicabın ardından konu
şur" (eş-Şüra 42/5 1 ı mealindeki ayetin 
sırları aniatıldıktan sonra, "Kim hakir 
görülürse galip gelir, kim de hakir gö
rürse mağ!Qp olur"; "Merhamet edene 
merhamet edilir"; "Edepli olan vasıl da 
olur"; "Kuluma tapan kulum değildir"; 
"isimler sana hicaptır. eğer onları aça
bilirsen bana vasıl olursun"; "Ben senin 
zamanınım, sen de benim zamanımsın"; 
"Benim fiilimi bana iade eden bana hak
kımı vermiş olur"; "Deliller ve burhan
larla bana vasıl olmak isteyenler hiçbir 
zaman bana vasıl olamazlar" gibi hik
metli sözlerin açıklamaları yapılmıştır. 

Daha sonra şahdamarı ve beraberliğin 
mahalli, kulun kalbi, irfanl keşfin gerek
liliği, kabe kavseyn ve kabe kavseyn-i 
sani, İslam, iman ve ihsan mertebeleri 
ve sırları anlatılmıştır. 

Eserin 462-558. bablarını ihtiva eden 
altıncı faslında makamatla ilgili konular 
ele alınmıştır. Bu fasılda Muhammedl 
kutuplar ve bunların menzilleri, alemin 
teleklerinin devrini sağlayan on iki ku
tub, menzili "lailahe illallah" olan Mu
hammedl kutuplar kutbunun hali, men
zili "Allahüekber" olan kutub, menzili 
"sübhanallah" olan kutub, menzili "el
hamdülillah" olan kutbun halleri anlatıl-

dıktan sonra sırasıyla her birinin men
zili bir ayete tekabül eden kutublardan 
söz edilir. İbnü ' l-Arabl daha sonra, ken
di zamanından kıyamete kadar gelecek 
kutubların adlarını zikretmesine engel 
olan sebepleri sıralamış ve hatmü'l-ev
liya konusuna temas etmiştir. Bu faslın 
son bölümünde Allah ' ın isimlerinin bi
linmesi keyfiyeti ve bunlardan hangisi
nin telaffuzunun caiz ve hangilerinin 
caiz olmadığı anlatılmıştır. 

559. bölüm eserin bir özeti mahiye
tindedir. 560. bölüm ise bir sonsöz ni
teliğinde olup İbnü'I-Arabf'nin hem mü
ridlere hem de vasıl olan kişilere hita
ben yazdığı ilahi, şer'f ve hikeml vasiyet
lerini ihtiva eder. 

el-FütUJ:ıôt esas itibariyle mensur bir 
eser olmakla birlikte içerisinde bir hay
li şiir bulunur. Bu şiirlerin sayısı İbnü'l
Arabf'nin divanında yer alan şiirlerin yak
laşık beş katına ulaşır. Müellif ayrıca bu 
şiirleri Na?mü'l-Fütı1J:ıi'l-Mekkf adıyla 

bir eserde toplamıştır (Halep, Ahmediye 
Ktp., nr. 774). Genellikle her bölüm bir 
şiirle başlar. Müellif bu şiirlerin o bölü
mün adeta birer özeti olduğunu , bunla
rın kendilerine özgü manaları bulundu
ğunu vurgular. 

Eserde nakledilen ayet ve hadislerin 
sayısı da oldukça fazladır. el-FütliJ:ıôt'
ta tefsir ve te'vili yapılan bu ayetler Mah
mud Gurab tarafından derlenerek RaJ:ı
metün mine'r-rahmôn ii tefsiri'l-~ur'ôn 
adıyla dört ciltten oluşan bir eser mey
dana getirilmiştir (Şam 1989) 

SQfilerin varlık ve bilgi nazariyesi, koz
molojisi ve metafizik anlayışlarının yanı 
sıra nübüwet, risalet, irelayet, melekiy
yat, mebde ve mead, tefsir ve te'vil gibi 
hem zahiri hem de batıni yönleri olan 
birçok konu hakkında özgün bilgiler ih
tiva eden el-Fütı1J:ıôtü'l-Mekkiyye'nin 
müellifin diğer önemli eseri Fuşı1şü'l
J:ıikem 'in bir şerh i olduğu söylenebilir. 
Nitekim Nakşibendl şeyhlerinden Hace 
Muhammed Parsa, "Fusı1ş can, Fütı1J:ıôt 
gönüldür" sözüyle eserin bu niteliğini 

vurgulamak istemiştir. el-Fütı1J:ıôt'ın 
özellikle ll. cildinin 357-377. sayfaları 

arasındaki kısmın bir Fuşı1şü '1- hikem 
özeti olduğu hissedilmektedir. Öte yan
dan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Meş
nevf'sini el- FütliJ:ıat'ın Farsça versiyo
nu olarak değerlendirenler de vardır. İb
nü'l- Ara bl, Mısırlı sOff İbnü' ı- Farız'dan 
et-Tô 'iyyetü'l-kübrô'sını şerhetmesini 
istediğinde onun, "Senin el-Fütı1hôt'ın 

onun şerhidir" dediği rivayet edilir. Mü
ellifin 400'ü aşkın eserinin her biri el-

ei-FÜTÜHATÜ' I- MEKKiYYE 

Fütı1hôt'ın bir bölümüne yazılmış birer 
zeyil olarak değerlendirilebilir. Mesela 
Kitôbü't- Tecelliyyôt el-FütUJ:ıat'ın 382. 
bölümünün, Kitôbü'l- Menzilü '1- mena
zil de 22. bölümün birer zeyli gibidir. el 
Fütı1hat'ın diğer bir önemli özelliği de 
nakledilen bir süre veya ayetin, eserin 
hem kendi iç bölümleri arasında, hem 
de el-FütliJ:ıôt ile başka bir eseri ara
sında fikri bağlantı kurmada anahtar 
rol oynamasıdır. İbnü ' I-Arabl bütün eser
lerinin Kur'an'ın hazinelerinden olduğu
nu, kendisine Kur'an'ın fehminin ve nus
retinin bahşedildiğini sık sık söyler. Bun
dan dolayı el-FütliJ:ıôt'a tasawuff bir 
Kur'an tefsiri demek de mümkündür. 

İbnü'l-Arabi, eserlerinin kendisi tara
fından yapılmış birer listesi olan el-Fih
rist ve el-İcôze adlı kitaplarında el-Fü
tı1J:ıôtü '1- Mekkiyye 'yi SO. sırada zikre
der. Fuşı1şü 'l-J:ıikem 'in dört yerinde ve 
diğer bazı eserlerinde de bu eserden söz 
eder. 

Pek çok kitap okuduğunu , ancak el
Fütı1J:ıôt'tan daha kapsamlı bir eser gör
mediğini söyleyen Abdülvehhab eş-Şa'
ranf'ye göre bu eserde şeriatın sır ve 
hikmetlerine, müctehidlerin ictihadları

nı ortaya koyarken dayandıkları esasla
ra geniş yer verilmiştir. Bir müctehid bu 
eseri inceleyecek olursa bilgisi artar, da
ha önce bilmediği istidlal şekillerini ve 
bunların sırlarını öğrenir, isabetli bir şe
kilde gerekçe tesbit etme imkanını ka
zanır. Bir müfessir, bir hadis yorumcu
su, bir kelamcı, bir dil veya kıraat alimi, 
hatta bir rüya tabireisi bu eserden ken
di alanıyla ilgili pek çok yeni şey öğre
nir. Bir tabip, bir mühendis, bir mantık
çı, bir kimyacı ve bir tabiat alimi için de 
aynı şeyi söylemek mümkündür (e l·Kib· 
rftü ' l·ahmer, s. 3) . 

Çeşitli vesilelerle tefsir, hadis, fıkıh ve 
kelamla ilgili pek çok meseleye temas 
eden ve bunlara dikkate değer açıkla
malar getiren İbnü'l-Arabf'nin bu ha
cimli eseri yazıldığı tarihten itibaren pek 
çok alimin dikkatini çekmiş, defalarca 
istinsah edilmiş, şerh ve ihtisar şeklin
de bazı çalışmalara konu olmuştur. 

Nüshaları. Sadece istanbul kütüpha
nelerinde birçok yazma nüshası bulu
nan eserin 1238 yılında tamamlanmış 
müellif hattı nüshası istanbul Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi'ndedir (nr 1845-
1881) Konya nüshası olarak bilinen ve 
otuz yedi ciltten meydana gelen bu nüs
ha itinalı bir mağrib neshiyle yazılmış
tır. Sonunda, eser kaleme alınırken ve 
tamamlandıktan sonra yetmiş bir defa 
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müellifle mukabelesinin yapıldığına, ken
disine okunduğuna dair okuyucu ve din
leyicilerin isimlerini de ihtiva eden sema 
kaydı bulunmaktadır. Müellifin eserleri 
üzerinde geniş bir çalışma hazırlayan 

Osman Yahya el-Fütı1.J::ıc'it nüshaları hak
kında bilgi verirken bu yetmiş bir sema 
kaydının senedierini tek tek sıralar (His

toire et classification de l'ceuvre d 'Jbn Ara

bi, ı , 205 -2 3 ı ı Müellifin yazdığı bugün 
mevcut olmayan ilk nüshadan istinsah 
edilen Beyazıt Devlet Kütüphanesi 'ndeki 
el -Fütı1.J::ıc'it nüshası (nr 3743 - 3746) dört 
cilt halindedir. Bu nüsha yukarıda tanıtı
lan nüsha ile bazı farklılıklar göstermek
tedir. "Beyazıt nüshası" olarak tanınan 
eser 683 ( 1284) yılından önce istinsah 
edilmiştir. İbnü'l-Arabi'nin İsmail b. Sev
dekin en-Nüri adlı talebesi tarafından ilk 
nüshadan istinsah edilen Fatih nüshası 
eserin XVlll- XXVII. ciltlerini ihtiva eder 
(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 275) Beyazıt 

Devlet (Veliyyüddin Efendi, nr. ı 752) ve Nu
ruosmaniye (nr. 2506-2507) kütüphanele
rindeki nüshalar da oldukça eski tarihli 
olup sonlarında sema kayıtları vardır. 

Tarih boyunca el-Fütı1.J::ıc'it'a verilen 
önem. onu en usta hattat ve müzehhip
lerin istinsah edip süsledikleri bir eser 
haline getirmiştir. Bunlardan, Mehmed 
Ali Ayni'nin, "Yenicami Kütüphanesi ki
tapları arasında bir Fütı1.J::ıc'it- ı Mekkiy
ye vardır ki görülmeye şayestedir ... Hat
tatının hiç olmazsa iki sene mütemadi-

yen çalışması lazım geleceğini tahmin 
ediyorum" (Şeyh-i EkberiNiçin Severim, 

s. 169) dediği nüshanın zahriyesi nefis 
bir tezhiple bezenmiş olup bölüm baş
lıkları ve sayfalar altın yaldız çerçeveli
dir. Molla Fenari'nin oğlu hattat Celaled
din Efendi tarafından istinsah edilen 
bu nüsha bugün Süleymaniye Kütüpha
nesi'ndedir (Turhan Vali de Sultan, nr. ı 87) 

Ayrıca yine Süleymaniye (Antalya ITekeli
oğl uJ. nr. 388; Mehmed Ağa Camii, nr. ı 25) 

ve Topkapı Sarayı Müzesi (lll. Ahmed, nr. 
98) kütüphanelerinde nefis tezhipli el
Fütı1.J::ıdt nüshaları bulunmaktadır. 

el -Fütı1.J::ıc'it'ın yazma nüshalarında ba
zı tahrifler yapıldığı iddiası Abdülvehhab 
eş-Şa 'ranl'den kaynaklanmaktadır. Şa '

rani, el- Fütı1.hdt'ı özetlerneyi amaçla
dığı el- Ye vakit ve '1- cevdhir adlı eser 
üzerinde çalışırken kullandığı nüshada 
İbnü'I-Arabl'nin görüşlerine aykırı bazı 
ifadelere rastladığını. bunları eserine al
madığını. yıllar sonra Konya'da el-Fü
tı1.hc'it müstensihlerinden Şemseddin el
Medenl'ye rastladığını. onun istinsah et
tiği nüshayı incelediğini. kendisinin el 
Yevdkit ve'l- cevdhir'e almadığı birçok 
meselenin bu nüshada bulunmadığını 

görünce Mısır'daki bazı nüshalarda tah
rifat yapıldığı kanaatine vardığını söy
ler (ei-Yeva/{:lt ve ' l -cevahir, s. 3- ıoı Şa'

ranl'nin bu iddiayı ileri sürerken hangi 
nüshaları kastettiği belli değildir . İbnü' I
Arabf uzmanlarından Ebü'l-Ala el-Afl-

el-FütQ/y!itü 'f·Mekkiyye' nin tezhipl i bir nüshas ı nın unvan sayfası (Süleymaniye Ktp. , Turhan Valıde Sultan, nr. 187) 
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fl el - Fütı1.J::ıdt'ın Bulak baskısını baştan 
sona taradığım. Şeyh-i Ekber'in fikirle
rine aykırı bir şey görmediğini söyleye
rek Şa'ranl'nin bu konudaki kaygısını 

yersiz bulduğunu bildirir (Tİ, I. ı63) . 

Eser ilk olarak Emir Abdülkadir el
Cezairl tarafından Mısır'da neşredilmiş

tir (Bulak ı 297). Bu basımda Konya nüs
hasının esas alın dığı söyleniyorsa da bu 
nüsha yukarıda tanıtılan müellif nüsha
sının dışında başka bir nüsha olmalıdır. 

Eser 1876 ve 1911' de tekrar basılmış, 
bu son baskının Beyrut'ta birçok tıpkıba
sımı yapılmıştır (Beyrut. ts. IDarü's-Sadrl l 
Üçüncü basımda önceki baskılara göre 
bazı farklılıklar ve baskı hataları bulun
duğundan ilk baskı daha muteber sayı
lır. Eserin son bölümü olan "Vesaya" ay
rı bir kitap olarak el- Vesdyd adıyla bir
kaç defa basılmıştır (mesela bk. Beyrut 
ı408/ 1988) 

el -Fütıl.J::ıdt'ın ilmi neşrine 1972 yılında 
Osman Yahya tarafından Mısır'da baş
lanmıştır. Çok tatsilatlı bir tahkik ve tah
ric yapılması planlanan bu çalışmada 

Konya, Beyazıt, Fatih nüshaları ile Bu
lak baskısı esas alınmakta. her cildin ön
sözünde o cildin muhtevası hakkında bil
gi verilmektedir. V. cildin başında ese
rin kullanımını kolaylaştıran bir makale 
bulunmaktadır. Mısır Kültür Bakanlığı 

ve Sorbonne Üniversitesi'nin üstlendiği 
bu projeye XII. ciltten itibaren UNESCO 
tarafından da destek verilmektedir. Otuz 
yedi cilt halinde yayımlanması planla
nan eserin şimdiye kadar ( ı 995) on dört 
cildi çıkmıştır. el-Fütuhc'it'ın yayımı Mı
sır'da ilginç tartışmalara yol açmıştır. 

23 Şubat 1979'da Mısır Parlamentosl.j'n
da eserin basılıp basılamayacağı tartı

şılmış, alınan bir kararla yayımı durdu
rulmuş ve neşredilen ciltlerin dağıtımı 
yasaklanmıştır. 1981'de yasağın kalk
ması üzerine neşir faaliyeti yeniden baş
lamıştır. Ezher hocalarından Kemal Ah
med Avn'in Kitdbü'l-Fütı1.hdti'l-Mek

kiyye ve md verc'i'ühı1 min ciyd?,i'l-l].a
fiyye (ı 989) adlı broşürü konuyu tekrar 
gündeme getirmiştir. Muhammed Ga
zali Li vd, ü '1- İsldm dergisinde (Mart ve 
Temmuz ı 990) yayım kararını şiddetle 

eleştirmiş, Enver ei-Cündl de en-Nur 
dergisinde (29 Temmuz 1990) bu konuda 
bir yazı yazarak kendisine katılmıştır. 

Şerhleri ve Muhtasarları. el-Fütı1.hdt'ın 
tam bir şerhi yoktur. Abdülkerim ei-Ci
IJ'nin Şerh u müşkildti '1- Fütı1f:ıdti 'l-M ek
kiyye adlı eseri 559. bölüm üzerine ba
zı açıklamalardan ibarettir. Hint ulema
sından Muhibbullah Allahabadl'nin be-



lirli bir sıra takip etmeden yazdığı Fars
ça bir şerhin sadece ll. cildi günümüze 
ulaşmıştır (Chittick, MW, s. 228-24 ı). Ese
rin bazı güç bölümlerini Mir Seyyid Ab
dülewel'in şerhettiği rivayet edilir [S A. 
A. Rizvi, ll, 57) Muhammed el-Sali el
Eş'ari mukaddimedeki birkaç sözünü 
(Berlin Königlichen Bibliothek, nr. 2875), 

Abdullah Bosnevi. Risô.le if neş'eti'l-in
sô.niyye adıyla el -Fütlihô.t ' ın 6. bölümü
nü (İÜ Ktp., AY, nr. 3164, vr. J6b- 19b) ve 
Entesü '1 - vô.ridô.t adıyla da ilk cümlesi 
olan "el-hamdü li'llahi'lle~i evcede'l-eş

ya'e can cademihi" ibaresini (Süleymani
ye Ktp, Yahya Efendi , nr. 2864, s. 38-54) 

şerhetmiştir. Şeyh Ömer Gürani Şerh-i 
Müntehabô.t- ı FütCıhô.t-ı Mekki adıyla 
eserin bazı bölümlerini Türkçe. kısmen 
de Arapça olarak şerhetmiş, MOstakim
zade Süleyman Sadeddin bu şerhi istin
sah ederken yer yer derkenara haşiye

ler düşmüştür (İÜ Ktp ., AY, nr. 7469) Sa
rı Abdullah Efendi. el-Fütlihô.t'ın esas 
olarak 309. bölümünde ve diğer bazı bö
lümlerinde yer alan melamete dair ko
nuları Mir'ô.tü'l - asfiyô.' ii sıfô.ti me
lô.miyyeti'l-al]fiyô.' adıyla şerhetmiş, 
bu eser Mirkiitü'l- evliyô. adıyla Türk
çe'ye çevrilmiştir. Seyyid Nigari'nin el 
Fütılhô.tü'l - Mekkiyye 'ye Tavzihô.t ad
lı Türkçe bir kitabı olduğu söyleniyor
sa da (İbnülem i n, IV, 1209) bugüne ka
dar böyle bir esere rastlanmamıştır. is
mail Hakkı Bursevf'ye veya Niyazi-i Mıs
rf'ye atfedilen Lübbü'l-lüb adlı risale 
el-Fütılhô.t'ın "hazerat-ı hams" ile ilgili 
bölümlerinin tercüme ve şerhinden iba
rettir. el -Fütılhô.t'ın "Hutbetü'l-kitab" 
adlı ilk cüzü Emir Abdülkadir el-Cezairi 
tarafından şerhedilmiştir [DTCF Ktp., İ s

mail Sa i b Sencer, nr. 5 I 4 7) M evievi şeyh i 
Alemi Dede'nin de el-FütılJıô.t'ın bazı 

yerlerine şerh yazdığ ı rivayet edilmekte
dir (Osmanlı Müellifleri, 1, 49) Ayrıca Be
yazıt Devlet (Veliyyüddin Efendi, nr. 1815, 

182 ı, 323 ı) ve Dil ve Tarih- Coğrafya Fa
kültesi (İsmail Saib Sencer, nr. 1601) kü
tüphanelerinde el-FütılJıô.t'ın bazı bö
lümlerine yapılmış kısmi şerhler vardır. 
Yakın dönemde Nihat Keklik eserdeki 
konuları felsefi açıdan tahlil eden geniş 
bir çalışma yapmıştır [Bir Misdak Olarak 

el-Futuhatu'l-Mekkiyye, 1-11, 2. bs., Ankara 
199ı) İbnü'l-Arabf'nin havassü'l-havas
sın akidesini anlattığı bölümde pek taf
silat vermediğini söyleyen çağdaş Mısır 
meşayihinden Şeyh Muhyiddin et-Tugni 
bu kısma altmış bölümlük bir tekmile 
yazmıştır (Tekmiletü Fütahati'l-Mekkiy

ye, 1-11 , Beyrut 1994) 

Bunların yanı sıra eserde yer alan bir
çok şiir müstakil şerhlere konu olmuş
tur. Mesela, "Künna hurüfen caliyen" ile 
başlayan beyit Cendi. Molla Fenari. Ab
durrahman el-Bistami, Celaleddin ed
Dewani. Ulvan ei -Hamevi gibi alimler ta
rafından şerhedilmiştiL "Bi- kuweti cay
ni'ş-şühüd" ibaresiyle başlayan beyti Da
vüd-i Kayseri. "lju~tü lüccete bahre'l
enbiya'" ibaresiyle başlayan beyti Cela
leddin ed-Dewani. "Lena min emrihi ru
hun ve cismün" ibaresiyle başlayan bey
ti Tecelliyô.t-ı Berkıyye adıyla Osman 
Fazlı Atpazari, "Subhane men ezhere'l
eşya'e" ibaresiyle başlayan beyti (Ali el
Kari'nin İbnü'l -Arabi'yi tekfirettiği beyit) 
Miftô.h- ı Vücıld adıyla Selahi Efendi. 
"er-Rabbü Hakkun ve'!- cabdü Hakkun" . . . . . . 
ibaresiyle başlayan beyti Risô.letü'l-fet
Jıi'l-mübin adıyla Abdullah el-Halidi, yi
ne aynı beyit Cemal-i Halveti ve ismi bi
linmeyen bir kişi tarafından, "Zanentü 
zunünen" ve "Felevlahu felevlana" iba
releri ise Muhammed Nür el-Arabi ta
rafından şerhedilmiştiL 

el- FütUJıô.t'ın şerhinden ziyade ihti
sarları yapılmıştır. Çeşitli kütüphaneler
de Kıtacô.t mine'l-FütılJıô.t veya Mün
tel]abô.t mine'l-Fütılhô.t adı altında ka
yıtlı pek çok seçme vardır. Bunların en 
meşhurları Abdülvehhab eş - Şa ' ranf'nin 

el- Yevô.~it ve'l-cevô.hir'i ve bunun da 
ihtisarı olan el-Kibritü '1- ahmer'idir. Yi
ne ayn ı müellif Levô.kıhu '1 - envô.ri'l 
kudsiyye adını verdiği bir ihtisar çalış
ması daha yapmıştır. Hüseyin el-Beyti
mani Mülal]l]asu culılmi'l-Fütılhô.t, Ab
dülmuhsin b. Muhammed el -Münte
l]ab mine'l-Fütılhô.t adıyla birer muh
tasar eser hazırlamışlardır. Abdülgani 
en-Nablusi de Sevô.t/u'l-envô.ri'l - ~ud
siyye adını verdiği bir ihtisar çalışması 
yapmıştır. Nakşi şeyhlerinden Hüseyin 
Hamid Efendi'nin Safvetü '1- FütCıhô.ti'l-. . 
Mekkiyye adıyla bir telhisi vardır (i ü 
Ktp., AY, nr. 3 ı 73) Şeyh Ömer Gürani'nin 
Şerh-i Müntehabô.t-ı Fütılhô.t-ı Mekki 
adlı eseri aynı zamanda bir telhis sayı
lır. Gürani'nin Vô.ridô.t adlı eserinde de 
el-FütUJıdt'tan bazı parçaların tercü
meleri yer almaktadır (Süleymaniye Ktp., 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 30 I O) Ahmed 
Diyarbekri adlı bir kişi el-FütılJıô.t'a bir 
indeks hazırlama teşebbüsünde bulun
muştur (Süleymaniye Ktp , Düğümlü Ba
ba, nr. 329) 

Tercümeıeri. el - Fütılhô.t'ın mecaz ve 
istiarelerle örülü sembolik bir dile sahip 
olması ve muhtevasının fikrf yoğunluğu 
sebebiyle tercüme edilmesi oldukça güç-
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tür. Bazı dillere kısmi tercümeleri yapıl
mışsa da henüz eserin tamamının çevi
risi bulunmamaktadır. Bir Batı dilinde 
tam bir bölüm tercümesi ilk defa Mic
hel Valsan (Mustafa Abdülaziz) tarafından 
Fransızca olarak yapılmış ve on bir par
çadan ibaret bu tercüme 1953-1966 yıl
ları arasında Etudes traditionnelles (Pa
ris) dergisinin çeşitli sayılarında yayım 

lanmıştır. Daha sonra Valsan'ın talebe
lerinden Charles- And re Gilis (Abdürrez
zak Yahya), "Hac ve Sırları " adlı 72. bö
lümü La Doctrine initiatique du pele
rinage (Paris ı 982), "Rahmani Nefes ve 
Sırları" adlı 198. bölümü Le Coran et 
la tanetion d'Hermes (Paris ı 984) adıy
la tercüme etmiştir. Muhabbete dair 
178. bölüm Maurice Gloton tarafından 
Traite de l'amour (Paris ı 986), "Kimya-i 
Saadet" adlı 167. bölüm S. Ruspoli ta 
rafından L'Alchimie du bonheur par
tait (Paris ı 980) adıyla Fransızca 'ya çev
rilmiştir. İbnü' 1- Ar abi üzerine araştır
malarıyla tanınan Michel (Ali) Chodkie
wicz'in başkanlığında bir heyetin el -Fü
tılhdt'tan Fransızca'ya ve İngilizce'ye yap
tıkları tercümeler Chodkiewicz'in önem
li notlar ihtiva eden uzunca bir mukad
dimesiyle birlikte yayımlanmıştır (Les lllu

minations de la Mecque, Paris 1988). Yi
ne Chodkiewicz'in el-Fütılhô.t üzerine 
olan yorumlarından oluşmuş makaleleri 

ei-Fütahiitü'I-Me/ckiyye'nin tezhipli bir nüshas1n1n ilk 

sayfası (Süleymaniye Ktp., Turhan Viiiide Sultan , nr. 187) 
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Un ocean sans rivage adıyla yayımlan
mıştır (Paris 1992). Eserin firasetle ilgili 
148. bölümü M. J . Viguera tarafından 
ispanyolca'ya tercüme edilmiştir (Mad
rid 1977) M. Asi n Palacios el-Fütı1J:ıat'ın 
bazı bölümleriyle Dante'nin (ö 132 1) İla
hi Komedya ' sı arasındaki benzerlikleri 
gösteren bir çalışma yapmıştır (La Esca· 
tologia musulmana en la Diuina Come· 
dia, Madrid 1919) W. Chittick'in The Su
ii Path of Knowledge (New York 1989) 
adlı eseri el-Fütı1J:ıat'tan nakiller ihtiva 
eden önemli bir çalışmadır. S. Hirtenstein 
ve M. Tiernan tarafından yayıma hazır
lanan MuJ:ıyiddin Ibn cArabf: A Com
memorative Volume (London 1993) ad
lı derlernede el-FütUJ:ıat'ın bazı bölüm
lerinden seçmeler yer almaktadır. el
Fütı1hat'ın birkaç bölümü Deh Risclle -i 
Müt~rcem-i İbn cArabi adıyla Farsça'
ya çevrilmiştir (Tahran 1987). Eserin Car
lo Monte adlı bir kişi tarafından 1424 
yılında ispanyolca'ya tercüme edildiği 
rivayet edilir. 

el-Fütı1J:ıdt'tan en fazla tercümenin 
yapıldığı dil Türkçe'dir. Eserin 53. bölü
münün (müridin bir üstat bulmadan önce 
yapmas ı gereken şeyler) mütercimi meç
hul bir tercümesi Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Tahir Ağa Tekk.esi, nr. 772), 

65. bölümün (cennet ve menzilleri) yine 
mütercimi meçhul bir çevirisi de İstan
bul Belediyesi Atatürk Kitaplığı ' ndadır 

(Osman Ergin. nr. 72). Şeyh Mustafa Efen
di adlı bir kişi tarafından yapılan. üstat
lara saygı gösterme ve onların kalpleri
ne girme konusuna dair 181. bölümün 
tercümesi basılmıştır (İstanbul 1285). 148. 
bölümün (firaset ilmi ve sırları) tercüme
si Şakir b. Hüseyin (İstanbul 1276). 178. 
bölümün (muhabbet makamı ve sırları) 

tercümesi Ömer Lutfi Efendi tarafından 
Neb'a-i Muhabbet adıyla yapılmıştır 

(İstanbul Belediyesi Atatürk Ktp., Osman 
Ergin, nr. 169). Atatürk Kitaplığı ' nın Os
man Ergin bölümünde (nr. 69, 74) el -Fü
tUMt'tan yapılmış çeşitli bölüm tercü
meleri bulunmaktadır. 560. bölümün (va
siyetler) Kaymakam Osman Bey tarafın
dan yapılan tercümesi yayımlanmıştır (İs
tanbul 1867). Bu bölümün yeni bir çevi
risini Naim Erdoğan yapmıştır (Fütuha· 
tü'l·Mekkiye'den Altın Sayfalar, istanbul 
1993). Bu tercümede şiirler denesir ha
linde çevrilmiştir. Son devir meşayihin
den Hüseyin Şemsi (Ergüneş) Efendi'nin 
el- Fütı1J:ıat'tan tercüme ettiği es ma- i 
hüsna şerhi, insan-ı kamil ve kunut bö
lümlerinin tercümesi henüz basılmamış
tır. İbrahim Aşki Tanık, Tasavvuf adlı 
kitabında (İstanbul 1955) başta "Mari-
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fet" bölümü olmak üzere birkaç kısa bö
lümün tercümesini vermiştir. Mahmut 
Sadettin Bilginer'in Ahadiyyet Risclle
si ve Fütahat- ı Mekkiyye'den Seçil
miş Tasavvufa Dair Bölümler (İstan
bul 1983). Selahattin Alpay'ın Fütı1Mt-ı 
Mekkiyye (İstanbul ı 978) adlı eserlerin
de bazı parçalar yer almaktadır. Mah
mut Kanık 178. bölümü İlahi Aşk adıy
la tercüme etmiş (İstanbul ı 992), ayrıca 
eserin bazı bölümlerinden seçtiği me
tinlerin çevirisini de Manfet ve Hikmet 
adıyla yayımiarnıştır (İstanbul ı 995) 

Tesirleri. el-Fütı1J:ıatü'l- Mekkiyye is
lam tarihi boyunca lehte ve aleyhte çe
şitli görüşlere konu olmuş, birçok alim 
eserden övgüyle söz ederken bazıları da 
ehl-i kıbleden olan hiçbir kimseye ke
sinlikle küfür isnat edilmemesi gerekti
ğini söyleyen (el·Fütaf:ıatü'l-Mekkiyye, IV, 
554) müellifine tekfire kadar varan ağır 
tenkitler yöneltımişlerdir. SQtT çevrelerin
de, yaygın anlayışa uyan ve uymayan pek 
çok hususu ihtiva eden eserin nasıl anla
şılması gerektiğ i müzakere edilirken za
hir uleması onu okumanın caiz olup ol
madığını tartışmıştır. Molla Cami, Ubey
dullah Ahrar'a bu kitaptan bir yeri gös
tererek anlayamadığını söyleyince Ubey
dullah'ın ona kitabı kapatarak kendisini 
dinlemesini söylediği ni, konuşması bi
tince aynı yeri bir daha okumasını iste
diğini, bundan sonra metnin kendisine 
açıldığını söyler ( Kaşifı, ı. 249-250). el-Fü
tı1Mt'ın aniaşılmasıyla ilgili olarak bu
na benzer pek çok olay rivayet edilir. Ba
zı müellifler. İbnü'l-Arabi'nin diğer eser
leri gibi el-Fütı1J:ıat'ın da ancak sülük 
gördükten ve meratib tanındıktan son
ra anlaşılabileceğini , hatta bunun için 
müellifle manevi bir bağın kurulması 
gerektiğini de söylemişlerdir (Haydar el
Amü!T, s. 33) Meşnevi ve Fuşı1şü'l-J:ıi 
kem şarihi Ahmet Avni Konuk'un ihva
nından Tahsin Bey'in el-Fütı1J:ıat'ı birkaç 
defa hatmettiğini. zaman zaman mana
sını anlamakta güçlük çektiği metinleri 
rüyasında müellifin kendisine açıkladığı
nı ifade etmesi (Ergin, s. 212) bu görüşü 
destekler mahiyettedir. Hüseyin Vassaf 
ise zamanının meşhur bir alimiyle görüş
mesi esnasında onun kendisine el-Fütı1-
J:ıclt'ı medrese tahsilinden sonra okumaya 
başladığını, fıkıhçıların ve hadisçilerin gö
rüşlerine aykırı bazı mütalaalar yürütüi
düğünü görünce okumayı sürdürmekten 
korktuğunu. eserin daha yüksek bir zevk 
mertebesinde anlaşılacağına kanaat ge
tirerek, "el- FütılJ:ıdt'ı öptü m, rafa koy
dum" dediğini nakleder (Seffne, I, 76). Ye
menli sütT Ebu Bekir ei-Ayderüsl. talebe-

lik yıllarında elinde el-Fütı1J:ıat'ı görünce 
babasının kendisine çok kızdığını, ancak 
bunu yaparken İbnü'I-Arabfnin büyük bir 
veli olduğunu da söylediğini anlatır. Ba
bası Ebu Bekir'e yıllar sonra eseri oku
ması için izin vermiş ve bu kitabın ancak 
ilirnde en yüksek mertebelere gelenlerce 
anlaşılabileceğini söylemiştir. Bu tür ri
vayetler, el-Fütı1J:ıat'ın ihtiva ettiği me
selelere aşina olmanın başlı başına "en
tellektüel bir problem" teşkil ettiğini or
taya koyması açısından önemlidir. 

el" Fütı1J:ıat, yaygın olmamakla birlik
te bazı mahfillerde ders olarak da oku
nagelmiştir. Eseri okutabilecek bir şeyh 
veya arif bir zat bulunduğunda bazan 
camide, bazan medresede, çok defa da 
bir tekkenin şeyh odasında belli sayıda 
kişiye takrir edilmiştir. Takrir sırasında 
yabancı biri geldiği zaman kitabın he
men kapatılarak derse son verildiği nak
ledilir. Köstendilli Süleyman Şeyh!, Mü
derris Mustafa Efendi'den okuduğu ders
ler arasında el-Fütı1J:ıat'ın da bulundu
ğunu. bir defasında hacasından bu ki
tabı kendi kendine incelemek üzere izin 
istediğini, ancak hocasının, "Daha zama
nı değil " diyerek izin vermediğini anla
tır (Terkfbat·ı Erbafn, vr. 21"). Mevlana 
Halid ei-Bağdadi'nin halifesi Muhammed 
el-Hani, Emir Abdülkadir ei-Cezairl ve 
Abdülmecld el-Hani el- Fütı1J:ıclt'ı okut
muşlar. hatta bir şeyhi masraflarını kar
şılayarak Konya'ya gönderip asıl nüs
hasından istinsah ettirmişlerdir (Abdül
mecid el-Hanf, s. 288). el-Fütı1J:ıat'ın son 
devir üstatları arasında Trablusgarp na
ib-i sultanı Şemseddin Paşa önemli bir 
yer işgal eder. Şeyhülislam Müftlzade 
Ahmed Efendi'nin Fatih Camii'nde bu 
kitabı takrir ettiği bilinmektedir. el-Fü
tı1J:ıat okutaplar arasında, zahir ulema
sının en üst seviyesini temsil eden bir 
şeyhülislamın bulunması ilginçtir (Hüse
yin Vassa.f, I, 215). 1910'larda Medrese
tü'l-meşayih'in kuruluşu sırasında bu 
mektepte el-FütUJ:ıatü '1-Mekkiyye 'nin 
de ders kitabı olarak okutulması tavsi
ye edilmiştir (Kara, s. ı 14). Mevlevr Esad 
Dede, Tunuslu Şeyh Mustafa Efendi'den 
Fatih'teki Çayırlı Medrese'de el-Fütı1J:ıat 
okuduklarını söyler. Aynı şeyh ayrıca, Ye
nikapı Mevlevlhanesi'nin şeyh odasında 
aralarında Tahirülmevlevi'nin de bulun
duğu bir topluluğa el-Fütı1J:ıat'ı takrir 
etmiştir. el -Fütı1J:ıat'ı ezberden okuya
cak kadar iyi bildiğinden kendisine "Fü
tühatçı" lakabı verilen Nazmi Efendi ad
lı bir kişinin Nuruosmaniye'deki evinde 
eseri okuttuğu nakledilir. Üsküdar İskele 
Camii imamı Nafiz Efendi ile süfiyyeden 



Mehmed Ali Yitik'in isimleri de el-Fütı1 -

hdt' ın son üstatları arasında geçer. İslam 
aleminin çeşitli yerlerinde el- Fütı1hclt'ın 
takririnin halen devam edip etmediği 
konusunda yeterli bilgi yoktur. Şam ' da 

Abdurrahman Şaguri adlı bir kişinin evin
de sabah namazlarından sonra bu gele
neği sürdürdüğü söylenmektedir. 

Birçok şair el-Fütı1ly5. t hakkında met
hiyeler yazmıştır. Mesela Nabi, "Ne Fü
tühat ki feth-i der- i esrar etmiş 1 Ha
me-i feyz-eseri hazret-i Muhyiddin'in" 
derken Salahi Efendi, "Nice şirin-mezak 
etmez kelam-ı hikmet-amizi 1 Ki sırr - ı 

vahdet ile her işaratı müfesserdir 1 Hu
susa ki Fütı1Jıat u Fusı1s içre maariften 1 
Ne dürler saçtı hakka her biri şahane cev
herdir" , Sünbülzade Vehbi. "Gör Fütı1hiit'ı
nı kim ol tahrir 1 Nice esrar eder anda 
takrir" diye övgüde bulunmuşlardır. 

Bazı alimler el-Fütı1Jıatü'l-Mekkiyye' 

den hiçbir şey anlamadıklarını söylerken 
(Muhammed Abduh. ll , 467) Şeyhülislam 
Siraceddin el-Mahzümi. " Eğer Fütı1Jıa t'

tan bir şey anlamıyorsanız da sakın onu 
inkar etmeyin" diye fetva vermiştir (Şa ' ra-

Naksibendi sevh i Ali Behcet Efendi'ye verilen ei-Fütaf:ıa · 

tü 'l ·Mekkiyye okutma k azeti (M . Erol Kılıç ar.şi vi) 
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nT, el· Yevak it ve ' l ·cevahir, s. 10- 11 ). İbn 
Teymiyye Mecmı1 c u Fetava ' sında el-Fü
tı1Jıiit' a bazı tenkitler yöneltir. Esere en 
şiddetli tenkit ise İbrahim ei-Bikai ta
rafından gelmiştir. el-Fütı1hiit'taki on 
beş kadar meseleden dolayı İbnü'I-Ara
bi'yi tekfir eden Bikai. Tenbihü'l- gabi 
calii tek iiri İbni'l- CArabi adlı eserinde 
el-Fütı1Jıiit'ın adını el-Kub ı1hiitü 'l-hel

kiyye şeklinde değiştirmiştir. Ancak Bi
kai'nin bu görüşleri birçok alim tarafın

dan reddedilmiştir. Süyüti. Bikai'ye ce
vap olarak Tenbfhü 'l-gabi if tebri 'eti 
İbni'l - cArabi, Ali b. MeymQn el-Mağri
bi de er-Red if münkiri'ş-Şeyl].i'l- ek
ber adlı eserleri kaleme almışlardır. İb
nü'l-Arabi'nin diğer eserleri gibi el-Fü
tı1hclt hakkında da okunmasının caiz olup 
olmadığı hususunda çeşitli kadı ve müf
tülere fetvalar sorulmuştur. Bunlardan 
Kadı Mecdüddin el-Fırüzabadi. "Onun 
kitaplarını devamlı okuyup manalarını 

düşünenierin güçlükleri çözmekte gö
nülleri açılır ki bu onun eserlerinin özel
liklerinden biridir" (KarT e l - BağdadT , s. 
50) ; Şeyhülislam İbn Kemal de meşhur 
fetvasında . ".. . el- Fütı1Jıatü '1- M ekkiy
ye 'de bazı meseleler vardır ki bunlar 
keşf ve batın ehli olmayan zahir ehlinin 
idrak ederneyeceği gizliliktedir. Anlatıl

mak istenen manayı kavrayamayan ki
şinin Allah ' ın, ' Hakkında bilgin olmayan 
şeyin ardına düşme' (el-isra 171 36) em
rine göre bu konuda sükQt etmesi ge
rekir" demiştir (Atay, s. 267-268) 

imam-ı Rabbani Mektı1bô t ' ında el
Fütı1hiit'taki bazı görüşlere karşı çık

mış, onun bu itirazlarını Ahmet Avni Ko
nuk İmam-ı Rabbôni Mektı1biitının 
Reddiyesi isimli eserinde cevaplandır
mıştır. İsmail Fenni Ertuğrul . Vahdet-i 
Vücı1d ve İbn Arabi adlı eserinde el
Fütı1hiit 'ta yer alan bazı batıni astrono
mik ve anatomik görüşlere pozitif bi
limlerin ver ileriyle farklılı klar arzettiğ in

den dolayı itirazlarda bulunmuştur. 

Bütün bunların yanı sıra birçok alim 
el-Fütı1ha t 'tan alıntılar yaparak fikirleri
ne destek aramıştır. Meşhur Selefi alim
lerinden Cemaleddin el- Ka sı mi, M ec
mı1 catü'r -resa'il if usı1li'l-fıkh adlı ese-. . 
rinde şeyhin. "Eihamdülillah. taklit ehli 
değilim " sözünden yola çıkarak ondan 
bazı nakillerde bulunmuştur. Şa'rani, 

Nablusi, Süyüti. Dewani, Molla Sadra. 
Siyalküti. Abdülkadir ei-Cezairi, Sursalı 

İsmail Hakkı, Erzurumlu İbrahim Hakkı . 
İbn Abidin, Elmalılı Muhammed Harndi 
el-Fütı1hiit'tan alıntılar yapan alimler 
arasında zikredilebilir. 

ei-FÜTÜHATÜ ' 1- M EKKİYYE 

el-Fütı1hiit'ın 317. bölümünün Dan
te'nin İlahi Komedya 'sına ilham kay
nağı olduğu ve Raymond Llull'ün (ö. 1316) 
Els cent N oms de Dieus adlı eserinde. 
el-Fütı1Jıiit'ın esrna-i ilahiyyeye dair olan 
izahlarını (558 bö lüm) kullandığı ileri sü
rülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Roosewelt 'in, kendisiyle görü
şen bir Türk heyetiyle sohbeti esnasın

da, "Her gün el-Fütı1hii tü 'l -Mekkiyye '

yi tetkik ederim. Halen lll. cildini hay
ranlıkla okuyorum" dediği r ivayet edilir 
(Bilginer, A llah ve insan, s. 123). F. Schoun. 
R. Guenon. H. Corbin gibi Batılı ; Seyyid 
Hüseyin Nasr, Atlas gibi Doğulu yazar
lar eserlerinde el-Fütı1Jıat'tan alıntılar 

yapmışlardır. İbnü ' l-Arabi üzerine müs
takil bir eser yazan H. Corbin, ezoterik 
Batı felsefesi bakışıyla el-Fütı1hat'taki 
bazı temaları mukayeseli bir inceleme
ye tabi tutmuştur. Aynı yazar. el-Fütı1-
Jıiit'ın özellikle 39. babından yola çıka
rak Sünni ve Şii İslam alemi arasındaki 
iç irtibata dikkat çekerek islam birliğinin 
fikri temellerinin burada yattığını ileri 
sürmüştür (Creative lmagina tion, s. 26) 
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FÜTÜHU'l- BÜLDAN 
( .;1-U.:JI r_.fJ ) 

Belazüri'nin 
(ö. 279/892-93) 
İslam fetihlerini 

ve bu fetihlerden sonra gerçekleştirilen 
imar, iskan ve kültürel faaliyetleri 

anlatan eseri. 
L _j 

Müellifin günümüze intikal eden iki 
eserinden biridir. Hz. Peygamber'in Me
dine'ye hicretiyle başlayan Fütul_ıu '1- bül
dan'da, bölge ve şehir esasına göre baş
ta Medine olmak üzere yahudilerle mes
kün yerlerin. Mekke, Taif. Tebale ve Cü
reş, Tebük ve çevresi, Necran, Yemen. 
Uman, Bahreyn ve Yername'nin fetihle
ri anlatılmaktadır. Hz. EbO Bekir zama
nında ortaya çıkan irtidad hareketleri 
belirtildikten sonra Suriye başkuman
danlığına bağlı olarak Dımaşk ve çevre
sinin, ei-Cezire ve Malatya'nın, Mısır, Ku
zey Afrika ve Endülüs ile Akdeniz'deki 
adaların; Irak başkuma ndanlığına bağlı 
olarak da Sevad, İran. Azerbaycan, Orta 
Asya, Horasan. Mekran ve Sind bölgele
rinin fethi üzerinde durulmaktadır. Eser
de ayrıca mahalli divanlardaki kayıtların 
Rumca ve Pehlevice yerine Arapça tutul
ması, kağıdın İslam dünyasında kullanıl
ması, yeni kurulan KOfe, Basra ve Bağ

dat şehirleri, haraç topraklarının duru
mu. Hz. Ömer'in divan teşkilatı, mühür, 
para ve yazı gibi, siyasi ve askeri geliş
meler dışındaki devlet teşkilatı, ekono
mik. sosyal ve kültürel konular müsta
kil başlıklar halinde ele alınmaktadır. 

Belazüri bu eserinde, savaşlara yer 
vermeksizin bir yerin kimin tarafından 
ve hangi tarihte fethedildiğine, barış 

veya savaş yoluyla ele geçirildiğine da
ir haberleri ve buna bağlı olarak mua
hedelerle belirlenen toprak vergilerini, 
bu arada İslam devleti hakimiyetine gi
ren gayri müslimlerin ödedikleri cizye 
miktarlarını zikretmeye bilhassa dikkat 
etmiştir. Eser ayrıca fetihlerden sonra
ki imar ve iskan faaliyetlerine, yapılan 
camilere, çarşılara. açılan kuyulara ve 
kanallara, inşa edilen köşk ve saraylara, 
ikta edilen veya mera haline getirilen 
topraklara ait haber ve rivayetlere yer 
vermesiyle de dikkati çekmektedir. 

Müellif Fütılf.ıu '1 - büldan ' ı yazarken 
daha önceki tarihçiterin çoğu zamanı
mıza ulaşmamış kitaplarından. özellikle 
Vakıdi, Yahya b. Adem. Ebü Ubeyd Ka
sım b. Sella.m, Medaini. İbn Sa'd ve İbn 
Hişam'ın eserlerinden, çeşitli yerleri zi-

yareti sırasında edindiği ve Abbasi sa
rayındaki yakın dostlarından aldığı bil
gilerden faydalanmıştır. Belazüri bu ha
ber ve bilgileri rivayet ederken yaygın 
sened usulüne göre ravilerin isimlerini 
zikretmekle beraber zaman zaman adla
rını vermeden "ravilerin dediklerine gö
re" ifadesiyle olayları bir bütünlük içeri
sinde vermeyi tercih etmiştir. Müellif 
ayrıca hadis ve siyer alimlerinin rivayet
lerini, bunun yanında ülkelerin fetihleri
ne dair çeşitli sözleri bazan aynen nak
lettiğini, bazan da diğer rivayetlerle kar
şılaştırıp doğruyu bulmaya çalıştığını söy
leyerek takip ettiği metodu da belirt
miştir. 

İslam fetihleri alanında yazılmış olup 
günümüze kadar gelebilen eserlerin en 
eskilerinden biri olan Fütı1l_ıu'1-büldan 
meşhur tarihçi Mes'Odf'nin takdirini ka
zanmış, Yaküt ei-Hamevi de Muccemü'1-
bü1dan 'ı yazarken bu eserden geniş öl
çüde faydalanmıştır. Belazüri bu eseriy
le tarih alanında olduğu kadar coğrafya 
alanında da çok mühim malzeme bırak
mıştır. Basra. Küfe, Fustat, Kayrevan gi
bi yeni şehirlerin kurulması ve bunların 
planları. ayrıca Arap kabilelerinin çeşitli 
bölgelere yerleşmesiyle ilgili olarak me
deniyet tarihi ve ülkelerin İslamtaşması 
açısından çok önemli bilgiler vermiştir. 

Fütı1l_ıu'1-bü1dan ilk defa de Goeje 
tarafından üç bölüm halinde yayımian
mış {Le iden 1863~ 1866; ikinci baskı 1968), 
bu baskı esas alınarak daha sonra Kahi
re'de neşredilmiştir {13 ı 91 190 ı). Frank
furt Arap- İslam ilimleri Tarihi Enstitü
sü de eseri "lslamic Geography" serisin
de {42. cilt) ofset olarak yayımiarnıştır 
{Frankfurt 1413/ 1992). Kitap ayrıca Rıd
van Muhammed Rıdvan {Kahire 1932 ; of
set olarak Beyrut 1398/1978 ve 1403/ 
1983); Selahaddin ei-Müneccid {1-111, Kahi
re 1956-1960), Abdullah Enis et-Tabba -
Ömer Enis et-Tabba (Beyrut ı 957) ve Sü
heyl Zekkar {el·Büldan ve {ütal).uha ve 
al).kamüha, Beyrut 1412/ 1992) tarafın
dan da neşredilmiştir. 

Hamaker eseri kısmen Latince'ye {Lei
den 1884), P. K Hitti - F. C. Murgotten 
The Origins of the Islam.ic State adıy
la İngilizce'ye {1-11, New York 1916-1924; 
Beyrut 1966), O. Rescher bir bölümünü Al
manca'ya {Leipzig 1917-1923), Zakir Kadi
ri Ugan {1-11, istanbul 1955-1956) ve Mus
tafa Fayda (Ankara ı 987) Türkçe'ye, Azer
taş Azernüş (Tahran 1346 hş ./ 1967) ve 
Muhammed Tevekkül (Tahran 1367 hş./ 
1988-1989) Farsça 'ya tercüme etmiş

lerdir. 


