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Abdülkadir-i Geylani'nin
(ö. 561/1165-66)
tasavvufa dair
mev'iza türündeki eseri.

Fütdf:ıu'l- gayb ilk olarak İstanbul'da
( 128 ı) ve Muhammed et-Tazefi'nin Ab-
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Gaib des cAbd- al- Qadir adıyla Almanca'ya (Leipzig ı 933). Aftabüddin Ahmed
tarafından Futuh al-ghaib or Revelations of the Unseen adıyla İngilizce'ye
(Lahor 1967), Abdülkadir Akçiçek tarafından Gizliden Sesler adıyla Türkçe'ye
(Ankara 1962; 6. bs., istanbul 1977) çevrilmiştir.
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dülkadir-i Geylani'nin menakıbına dair
~alô. ,idü'l- cevô.hir adlı eserinin kenarında Kahire'de ( 1317) yayımlanmıştır.
Daha sonra çeşitli baskıları yapılan eser
(Kahire 1380, 1392) son olarak Muhammed Salim el-Bewab tarafından neşre
dilmiştir (Dımaşk

Kadiriyye tarikatının piri Abdülkadir-i
Geylani'nin sohbet meclislerinde, tekke
ve medresede yaptığı konuşmaların oğ
lu Abdürrezzak tarafından derlenmesinden meydana gelmiş olup yetmiş sekiz
bölüme (makale) ayrılmıştır. Abdülkadir-i
Geylani'nin verdiği bilgileri ilham yoluyla doğrudan Allah'tan aldığını ifade etmek için esere muhtemelen derleyicisi
tarafından "gaybdan gelen bilgiler" anlamındaki bu ad verilmiştir. Nitekim müellif el -Gunye adlı eserinin başında da
"fütühu'l-gayb" tabirini kullanarak yazdıklarının ilham sonucu olduğuna işaret
etmiştir.

Dinin emirlerine uyma. yasaklarından
ve kadere rıza gösterme konularına dair kısa bir bölümle başlayan
eser mücahedenin ehemmiyet ve lüzumundan bahseden bölümle sona erer.
Eserin sonunda Abdülkadir-i Geylani'nin çocuklarına öğütleri. hastalığı ve ölümüyle ilgili bilgiler yer alır. Fütlif:ıu'l
gayb'da dünya, zühd, takva. fakr, havf
ve reca. rıza. teslimiyet, müridlik, müşa
hede. marifet, nefis gibi tasawufun genel konuları halkın anlayacağı şekilde
açık bir üslüpla anlatılmıştır.

kaçınma

FÜTÜHU'l- HAREMEYN
( ~_rll r.?)
Muhyi-i Lari'nin
(ö. 933/1526-27)

1986)

Eser İbn Teymiyye ve Abdülhak edDihlevi tarafından şerhedilmiştir. İbn
Teymiyye'nin Şerf:ıu kelimô.t min FütUhi'l- gayb 'ı kitabın sadece beş bölümünün geniş bir şerhidir. Tasawuf karşıtı
olan İbn Teymiyye'nin bu eserinde Abdülkadir-i Geylani'den saygıyla bahsetmesi ve fikirleriyle uyum içinde bir tavır
sergilernesi ikisinin de Hanbeli mezhebine mensup oluşuyla açıklanabilir. İbn
Teymiyye'nin eseri Mecmucu fetô.vô. (Riyad 1381. X, 455-549) ve Cô.micu'r-resô. ,il (Cidde 1984, s. 79- 189) içinde basıl
mış, tahkikli neşri İyaz Abdüllatif İbra
him tarafından yapılmıştır (Bağdad ı 987).
Abdülhak ed-Dihlevi'nin Miftô.hu'l-Fütılf:ı adlı Farsça tercüme ve şerh i Leknev'de yayımlanmıştır ( 1298) Fütılf:ıu'l- gayb
Walter Braune tarafından Die Futuh al-

Abdülkadir-i
Geylani'nin
Fütaf:ıu ' l·

gayb adlı eserinin

ilk iki

sayfası

(Süleymaniye Ktp.,
Bağdatlı

Vehbi

Efendi,
ne. 697 / 2)

NiHAT AzAMAT

Mekke ve Medine'nin şairane
tasviriyle hac farizasına dair eseri
(bk. MUHYİ-i lARİ).
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FÜTÜWET
( ö_;.;JI )

Başlangıçta tasavvufi
bir mahiyet taşırken XIII. yüzyıldan
itibaren içtimai, iktisadi
ve siyasi yapılanmaya dönüşen kurum.
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Feta sözlükte "genç, yiğit. cömert"; fü tüwet ise "gençlik, kahramanlık. cömertlik" anlamlarına gelir. Tasawuf kaynaklarında, IL (VIII.) yüzyıldan itibaren önde gelen süfilerin fütüwet kelimesini
tasawufi bir terim olarak kullanmaya
başladıkları kaydedilir. Ali Sami en-Neş
şar. fütüwetten ilk bahseden süfinin Fudayl b. İyaz (ö. 187 /803) olduğunu ve
kelimeyi "dostların kusuruna bakmama"
şeklinde tarif ettiğini belirtirse de (f'leş, etü'l-fikri'l-felse{f fi'l-İslam, lll. 403) ondan
önce Ca'fer es-Sadık'ın (ö. 148/ 765). "Bize göre fütüwet ele geçen bir şeyi tercihen başkalarının istifadesine sunmak,
ele geçmeyen bir şey için de şükretmek
tir" dediği bilinmektedir (Kuşeyri, s. 478).
Nitekim İbnü'l-Kayyim el-Cevziyye de fütüwetten ilk defa Ca'fer es-Sadık'ın bahsettiğini söyler (Medaricü's-salikin, Il,
354) Fütüwet konusu üzerinde başlan
gıçta gerek Iraklı süfiler gerekse Horasanlı MelametTier tqrafından aynı derecede önemle durulmuş, ancak bu hareketin büyük önderleri daha çok Horasan'da yetişmiştir. Ahmed b. Hadraveyh
(ö 240 / 854). Ebü Hafs el-Haddad. Ebü
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