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~ MusTAFA FAYDA 

FÜTÜHU'l-GAYB 

(~Ir_?) 

Abdülkadir-i Geylani'nin 
(ö. 561/1165-66) 

tasavvufa dair 
mev'iza türündeki eseri. 

_j 

Kadiriyye tarikatının piri Abdülkadir-i 
Geylani'nin sohbet meclislerinde, tekke 
ve medresede yaptığı konuşmaların oğ
lu Abdürrezzak tarafından derlenmesin
den meydana gelmiş olup yetmiş sekiz 
bölüme (makale) ayrılmıştır. Abdülkadir-i 
Geylani'nin verdiği bilgileri ilham yoluy
la doğrudan Allah'tan aldığını ifade et
mek için esere muhtemelen derleyicisi 
tarafından "gaybdan gelen bilgiler" an
lamındaki bu ad verilmiştir. Nitekim mü
ellif el -Gunye adlı eserinin başında da 
"fütühu'l-gayb" tabirini kullanarak yaz
dıklarının ilham sonucu olduğuna işaret 
etmiştir. 

Dinin emirlerine uyma. yasaklarından 
kaçınma ve kadere rıza gösterme ko
nularına dair kısa bir bölümle başlayan 
eser mücahedenin ehemmiyet ve lüzu
mundan bahseden bölümle sona erer. 
Eserin sonunda Abdülkadir-i Geylani'
nin çocuklarına öğütleri. hastalığı ve ölü
müyle 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 ge
nel konuları halkın anlayacağı şekilde 

açık bir üslüpla anlatılmıştır. 

Fütdf:ıu'l- gayb ilk olarak İstanbul'da 
( 128 ı) ve Muhammed et-Tazefi'nin Ab
dülkadir-i Geylani'nin menakıbına dair 
~alô. ,idü'l- cevô.hir adlı eserinin kena
rında Kahire'de (1317) yayımlanmıştır. 

Daha sonra çeşitli baskıları yapılan eser 
(Kahire 1380, 1392) son olarak Muham
med Salim el-Bewab tarafından neşre
dilmiştir (Dımaşk 1986) 

Eser İbn Teymiyye ve Abdülhak ed
Dihlevi tarafından şerhedilmiştir. İbn 
Teymiyye'nin Şerf:ıu kelimô.t min FütU
hi'l- gayb 'ı kitabın sadece beş bölümü
nün geniş bir şerhidir. Tasawuf karşıtı 
olan İbn Teymiyye'nin bu eserinde Ab
dülkadir-i Geylani'den saygıyla bahset
mesi ve fikirleriyle uyum içinde bir tavır 
sergilernesi ikisinin de Hanbeli mezhe
bine mensup oluşuyla açıklanabilir. İbn 
Teymiyye'nin eseri Mecmucu fetô.vô. (Ri
yad 1381. X, 455-549) ve Cô.micu'r-re
sô. ,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-Fü
tılf: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) 

FÜTÜVVET 

Gaib des cAbd- al- Qadir adıyla Alman
ca'ya (Leipzig ı 933). Aftabüddin Ahmed 
tarafından Futuh al-ghaib or Revela
tions of the Unseen adıyla İngilizce'ye 
(Lahor 1967), Abdülkadir Akçiçek tara
fından Gizliden Sesler adıyla Türkçe'ye 
(Ankara 1962; 6. bs., istanbul 1977) çev
rilmiştir. 
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FÜTÜHU'l- HAREMEYN 

( ~_rll r.?) 

Muhyi-i Lari'nin 
(ö. 933/1526-27) 

Mekke ve Medine'nin şairane 
tasviriyle hac farizasına dair eseri 

(bk. MUHYİ-i lARİ). 

FÜTÜWET 
( ö_;.;JI ) 

Başlangıçta tasavvufi 
bir mahiyet taşırken XIII. yüzyıldan 

itibaren içtimai, iktisadi 

_j 

ı 

ve siyasi yapılanmaya dönüşen kurum. 
L _j 

Feta sözlükte "genç, yiğit. cömert"; fü
tüwet ise "gençlik, kahramanlık. cömert
lik" anlamlarına gelir. Tasawuf kaynak
larında, IL (VIII.) yüzyıldan itibaren ön
de gelen süfilerin fütüwet kelimesini 
tasawufi bir terim olarak kullanmaya 
başladıkları kaydedilir. Ali Sami en-Neş
şar. fütüwetten ilk bahseden süfinin Fu
dayl b. İyaz (ö. 187 /803) olduğunu ve 
kelimeyi "dostların kusuruna bakmama" 
şeklinde tarif ettiğini belirtirse de (f'leş, e
tü'l-fikri'l-felse{f fi'l-İslam, lll. 403) ondan 
önce Ca'fer es-Sadık'ın (ö. 148/ 765). "Bi
ze göre fütüwet ele geçen bir şeyi ter
cihen başkalarının istifadesine sunmak, 
ele geçmeyen bir şey için de şükretmek
tir" dediği bilinmektedir (Kuşeyri, s. 478). 

Nitekim İbnü'l-Kayyim el-Cevziyye de fü
tüwetten ilk defa Ca'fer es-Sadık'ın bah
settiğini söyler (Medaricü's-salikin, Il , 
354) Fütüwet konusu üzerinde başlan
gıçta gerek Iraklı süfiler gerekse Hora
sanlı MelametTier tqrafından aynı dere
cede önemle durulmuş, ancak bu ha
reketin büyük önderleri daha çok Hora
san'da yetişmiştir. Ahmed b. Hadraveyh 
(ö 240 / 854). Ebü Hafs el-Haddad. Ebü 
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FUTUWET 

Türab en-Nahşebf. Ebu Abdullah es-Sic
zi, Muhammed b. Fazı el-Belhi, Ebü'l
Hasan el - Buşenci gibi fütüwetten bah
seden büyük sufiler Horasanlı idi. Onla- · 
rın çağdaşları olan ve fütüwet konusun
da görüş belirten Ma'ruf-i Kerhf. Cüneyd, 
Ruveym, Haris el-Muhasibi ve Sehl b. 
Abdullah et-Tüsteri gibi sufiler de Irak
lı idi. Fütüwete büyük önem verenler 
arasında FLıdayl b. iyaz gibi aslen Hora
sanlı olmakla beraber ömrünün çoğu
nu Irak'ta geçirmiş sufiler de vardı. Bu 
durum, Horasan ve Irak'taki fütüwet 
hareketlerinin birbirine sıkı bir şekilde 
bağlı olduğunu göstermesi bakımından 
önemlidir. 

Gerek Horasan'da gerekse ırak'ta fe
ta denilen ve en belirgin vasıfları cesa
ret, kahramanlık, cömertlik ve fedakar
lık olan kişilere büyük bir hayranlık du
yulmaktaydı . Kur'an'da feta (fitye, fete
yat) diye nitelendirilen (en-Nisa 4/ 25; 
Yusuf 12/ 30, 36, 62; el-Kehf 18/ 60, 62) 
kişiler için bu sıfat dini bir mana taşı
ması yanında takdir edilen bir anlam ifa
de ediyor, put kıran (el-Enbiya 21/ 60) 
veya gördükleri baskıya rağmen inanç
larını koruyan ve bu uğurda ülkelerini 
terkeden kişilerden feta diye söz edil
mesi (el-Kehf 18/ 10, 13) bu nitelemeye 
bir çekicilik kazandırıyordu. Bundan do
layı halk arasında takdir edilen bir vasıf 
olan yiğitliği Kur'an'daki feta ifadesiyle 
irtibatlandıran sufiler bu kavramı bir ta
sawuf terimi haline getirmede tered
düt göstermediler. Onlara göre mert, 
cömert ve cesur bir kişide bulunan va
sıflar hakiki bir sufide de bulunduğun
dan sufi aynı zamanda bir fetadır. Bu 
sebeple sufiler fetayı "sufi", fütüweti 
de "tasawuf" olarak tarif etmekte bir 
sakınca görmemişlerdir. Nitekim Süle
mf'nin Kitabü'l-Fütüvve'sinde anlattı
ğı fütüwetle ilgili adab, ahlak ve nite
likler aynı zamanda bir sufide de bulun
ması gereken meziyetlerdir. 

Genel olarak feta ve fütüwet kelime
leri sufi ve tasawuf anlamında kullanıl
makla beraber tasawufta bu terimler
den çok defa sufide bulunan fedakar
lık, diğerkamlık, iyilik, yardım, insan se
verlik, hoşgörü ve nefsine söz geçirme 
gibi ahlaki nitelikler kastedilir. Böylece 
gerçek yiğitlik, kahramanlık, cesaret ve 
mertliğin bu ve benzeri niteliklere sa
hip olmayı gerektirdiği aniatılmak iste
rıir. Bu husus dikkate alındığında sufi
lerin kendilerine has hümanizm düşün
celerini fütüwet kavramı çerçevesinde 
geliştirdikleri görülür. Ebu Bekir el-Ver-
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rak'a göre fütüwet kişinin hasmının ol
maması, yani herkesle iyi geçinmesi ve 
herkesle barışık olması, sofrasında ye
mek yiyen müminle kafir arasında ayrım 
gözetmemesidir (Kuşeyri, s. 473-474). Me
cusf'yi misafir etmekten kaçınan Hz. İb
rahim'in ilahi uyarıya maruz kalması da 
(a.e., s. 32 ı) fütüwetin insani muhteva
sını ifade eden güzel bir örnektir. 

"Fütüwet, dilencinin veya yardım is
teyenlerin geldiğini görünce kaçmamak
tır"; "Fütüwet, insanlara eziyet etmek
ten kaçınıp bol bol ikramda bulunmak
tır" (a.e., s. 474) şeklindeki açıklamalarla 
fütüwetin esasının fedakarlık olduğu ; 

hatta bir ziyafet verileceği zaman ma
halledeki köpekterin bile doyurulması, 
bir karıncanın bile incitilmemesi gerek
tiği belirtilerek (a.e., s. 475, 477) bu feda
karlığın sevgi ve merhametin hayvanla
rı da kapsayacak şekilde geniş tutulma
sı gerektiği düşünülmüştür. Daha baş
ka açıklamalara göre fütüwet, bir kim
senin, başkalarının hak ve menfaatleri
ni kendi hak ve menfaatinden üstün tut
ması, başkalarına katlanması, hataları

nı görmezlikten gelmesi, özür dilemeyi 
gerektirecek davranışlardan sakınması, 
kendini aşağılarda, başkalarını ise yük
seklerde görmesi, sözünde durması, sa
dakat göstermesi, olduğundan başka 

türlü görünmemesi, kendini başkaların
dan üstün saymamasıdır (Sülemi, s. 183, 
436,461, 51 1; Kuşeyri, s. 474). Bundan 
dolayı fütüwet güzel ahlak, terbiye ve 
nezaket olarak da tarif edilmiştir (Süle
mi, s. 460, 461 ; Kuşeyri, s. 473). 

Fütüwet sufinin nefsine karşı tavrını 
da belirler. Feta nefsinin arzularına kar
şı çıkan yiğittir. Nitekim, "Feta nefis pu
tunu kıran kişidir" denilmiştir. Feta ira
desine hakimdir ; "Rabbi için nefsinin 
hasmıdır" (a.e., s. 473). İnsanın göründü
ğü gibi olması veya olduğu gibi görün
mesi fütüwet, göründüğünden daha iyi 
olması melamettir. 

Sehl b. Abdullah, "Fütüwet sünnete 
uymaktır" diyerek bu kavramın dinle 
olan ilişkisine dikkat çekmiştir (a.e., a.y.). 
Hace Abdullah - ı Herevi fütüweti baş
kalarının hatalarını görmezlikten gel
mek, kötülük yapana gönül hoşluğu ile 
iyilik etmek ve Allah'tan başkasına ilti
fat etmemek şeklinde üç kısma ayırmış
tır. Hallac - ı Mansur ise fütüweti, "bir 
dava sahibi olmak. ve neye mal olursa 
olsun bu davadan dönmemek" diye ta
rif eder. Hallilc bu anlayışını daha da ile
ri götürerek İblis ve Firavun'u bile fütüv
vet ehli sayar. Çünkü İblis lanetlenme, 

Firavun da boğulma pahasına iddiaların
dan vazgeçmemişlerdir. Ancak Hallac'a 
göre batı! bir davadan vazgeçmemek hak 
bir davadan vazgeçmemeye göre eksik 
bir fütüwettir. 

Sufiler, temel ahlaki değerleri ve en 
önemli faziletleri fütüwet kelimesine 
yükleyerek onu tasawufun temel kav
ramlarından biri haline getirmişlerdir. 

Sütemi fütüweti, "Adem gibi özür dile
rnek, Nuh gibi iyi, İbrahim gibi vefalı. is
mail gibi dürüst, Musa gibi ihlaslı, Eyyub 
gibi sabırlı , Davud gibi cömert, Hz. Mu
hammed gibi merhametli, Ebu Bekir gi
bi hamiyetli, Ömer gibi adaletli, Osman 
gibi hayalı, Ali gibi bilgili olmaktır" şek
linde tarif ederken fütüwetin bu kap
sam genişliğine işaret etmiştir (Kitabü 'l· 
Fütüvve, s. 29). "Fütüwet rnekarim-i ah
laktır" denilirken de bu husus kastedil
miştir. 

Muhyiddin İbnü'I-Arabi fütüweti ila
hi bir vasıf olarak görür. Her ne kadar 
Allah 'ın fütüwet lafzından türeyen bir 
ismi yoksa da her şeyin O'na muhtaç 
olup O'nun hiçbir şeye ihtiyacı olmama
sı, herhangi bir karşılık beklemeden ale
mi ve onda var olan her şeyi yaratmış 
olması ilahi fütüweti gösterir (el·Füta· 

f}.at, ııı , 234). 

Fütüwet kavramı Sünni tasawuf çer
çevesinde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. 

Sülemi, Herevi, Sühreverdi gibi fütüwe
te dair eser yazan, Kuşeyri ve Hücviri gi
bi eserlerinde fütüwete ayrı birer bölüm 
ayıran mutasawıfların Sünniler arasın
dan çıkması da bunu gösterir. Abbasi 
Halifesi N asır- Lidinillah'ın teşkilatiandı

rarak kendine bağladığı fütüwet kuru
mu da Şii temayüller taşımakla birlikte 
aslında Sünni fütüwet anlayışına daya
nıyordu. 

Fütüwet ehlinin teşkilatlı dönemde 
şed (kemer) kuşanmaları, şalvar giyme
leri, tuzlu su içmeleri, her sanatın bir 
piri olduğuna inanmaları, aralarında ör
gütlenip disiplin içinde mesleklerini icra 
etmeleri, birbirlerini kardeş bilerek iki 
feta arasında özel bir kardeşlik kurma
ları, "Ali'den başka feta, zülfikardan baş
ka kılıç yoktur" deyip Hz. Ali'yi pir ve baş 
feta tanımaları, son zamanlarda sufilik
ten farklı bir hüviyet göstermelerine se
bep olmuştur. 

Fütüwet ehli bazı zümrelerin halktan 
bir çeşit haraç toplamaları, fütüwet üze
rine and içmeleri, bazılarının bekar ya
şamaları, çok sabırlı olduklarını göster
mek için kendilerini büyük acılara ma-



ruz bırakmaları, ibnü'I-Cevzi ve Takıy
yüddin ibn Teymiyye gibi Selefi alimle
ri tarafından tenkit edilmelerine sebep 
olmuştur (Telbfsü iblfs, s. 398; Mecmacu 

{etaua, XI, 85). 
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li! SüLEYMAN U LUDAG 

D TARİH. Fütüwet kavramının tari
hi gelişimini ve evrimini iyi anlamak ve 
takip edebilmek için Cahiliye devrinde 
Arap toplumundaki feta tipinden islami 
dönemde kuruıniaşmış bir fütüwet teş
kilatına , bu teşkilatın safilikle birleşe

rek tasawufi bir nitelik kazanmasına, 
bu noktadan sonra da esnaf kesimiyle 
kaynaşarak mesleki bir mahiyet alan Ahi
lik kurumuna dönüşmesine kadar uza-

nan süreci bir devamlılık olarak görmek 
ve birinden ötekine geçişin nasıl mey
dana geldiğini iyi belirlemek gerekir. Fü
tüwet kurumunun, a) Cahiliye fetasıyla 
bağlantılı bir şekilde islam'ın ilk yüzyı
lında belirmeye başlayan "sosyal bir kav
ram olarak fütüwet" ; b) IX. yüzyılda sos
yal bir yapılanma halinde gençler arası 
içtimaL iktisadi ve siyasi bir kurumlaş
maya dönüşen, son Abbasi döneminde 
de (XII. yüzyıl başları) resmi bir devlet 
kurumu haline getirilen "teşkilat olarak 
fütüwet"; c) Yine IX. yüzyılda, artık fer
di yaşayış biçiminden sıyrılıp kurumlaş
maya başlayan tasawuf hareketine pa
ralel olarak safilikle iç içe geçen "tasav
vufi fütüwet"; d) Son aşama olarak da 
esnaf tabakasıyla bütünleşerek yine bir 
safi kurum hüviyetini geniş ölçüde koru
yan, mesleki teşekkül niteliğinde ki "Ahi
lik fütüweti" şeklinde dört tarihi mer
halesi olduğu söylenebilir. 

Araştırmacılar, bu tarihi sürecin belir
lenmesinde bazan birbirinden oldukça 
farklı yollardan gitmişler ve değişik fa
raziyeler ileri sürmüşlerdir. En eskisin
den günümüze gelinceye kadar fütüwet 
konusu üzerinde çalışan bütün araştır
macılar, bu kurumun tarihçesine Kur'an-ı 
Kerim'deki ve eski Arap toplumunda
ki "feta" kavramından başlamışlardır. 

Kur'an'da fütüwet kelimesi mevcut ol
mamakla beraber feta ve çağulu fitye 
ve fityan kelimelerine birkaç yerde rast
lanmaktadır (mesela bk. Yüsuf 12/ 62 ; el
Kehf 18/10, 13; el-Enbiya 21/60; ayrı ca 

bk. Ahmed eş-Şerebasi, XXVII/2 119551, 
s. 133-138). Ancak bu yerlerin hiçbirinde, 
söz konusu kelimelerin toplumda birta
kım fazilet vasıflarıyla belirginleşmiş bir 
tipe işaret etmediği, sadece sözlük an
lamıyla , yani "delikanlı, genç adam" ye
rine kullanıldığı görülmektedir. 

islam öncesi Arap toplumunda feta 
şecaat. iffet, cömertlik ve diğerkamlık 
gibi başlıca üstün vasıfları bir arada mü
talaa eden eski asaJet ve fazilet telak
kisini temsil ediyordu; ancak bu, top
lumda mevcut bir kuruıniaşmayı değil 
münferit bir kişiliği yansıtıyordu. Nite
kim islam öncesi devirde fityan ve fit
ye, hatta bizzat fütüwet kelimesine rast
lanmamış olması, böyle bir kurumlaş
manın islam öncesi Arap toplumunda 
bulunmadığını ortaya koymaktadır. Araş
tırmacılar, konuyla ilgili eski Arap şiirin
deki malzemenin incelenmesi sonucun
da, fütüwet kurumunun Cahiliye döne
mindeki feta kavramıyla anlam olarak 
bağlantısını kabul etmekle birlikte or-

FÜTÜWET 

ganik olarak onun gelişmiş bir devamı 
sayılamayacağı konusunda hemen he
men görüş birliğine varmışlardır. 

islami devirde muhtemelen Emeviler 
döneminin ortalarına doğru ortaya çık
maya başlayan fütüwet telakkisinin bu 
devirden itibaren genişleyen topraklar, 
temasa geçilen yeni kültürler ve bütün 
bunlara paralel olarak gelişen siyasi ve 
içtimal değişimierin toplumda doğur

duğu buhranlarla yakın ilgisi vardır. An
cak fütüwet kavramının iffetli, cesur ve 
cömert gibi vazgeçilmez niteliklerini top
layan, fakat merkezi iktidarın zayıfladı
ğı zamanlarda toplum düzenine ve si
yasi otoriteye karşı çıkan genç ve be
kar erkeklerden oluşan bir sosyal kesi
mi belirleyen hüviyetle tarih sahnesine 
çıkışı Abbasiler döneminde olmuştur. 

Dönemin kronikleri bunları "fıtyan ", ba
zan da yönetim çevrelerinin ve halkın 

adlandırdığı biçimde "ayyar", "rind" ve
ya "şatır" isimleriyle anmakta, yaptık
larını anlatırken kullandıkları ifadeler, 
onların toplum içinde dışlanan, biraz ke
narda kalan bir kesim olduklarını gös
termektedir. Burada dikkat edilmesi ge
reken nokta, bu gruplar arasındaki fü
tüwet telakkisinin henüz safi nitelikler 
taşımadığıdır. Bu kroniklerde söz konu
su zümreler hakkında verilen bilgiler
den, fityanın her zaman için belirtilen 
fazilet kavramiarına göre yaşayan genç
ler olmadıkları , hatta bir kısmının eğlen
celi bir hayata pek de ilgisiz kalmadığı 
anlaşılmaktadır (Cahen'in, Abbasi döne
minde bu zümreleri n yol açtığ ı birtakım 

halk hareketlerine dair çok önemli bir in
celemesi için bk. Recueils de le Societe 

Jean Bodin, Vll ll9551, s. 273-288). Bura
da önemli olan husus, böyle kendine öz
gü nitelikleri ve kuralları bulunan bir 
sosyal kesim olarak VIII-IX. yüzyıllarda 
toplum içinde ortaya çıkan fityanın, da
ha çok göçebe bir hayat tarzının geçerli 
olduğu Arap yarımadasında değil eski 
iran kültürünün hakim bulunduğu Irak 
ve iran topraklarında , üstelik şehirlerde 
görülmesi, yani kurumtaşmış fütüwetin 
şehirli ve gayri Arap bir kökene dayan
masıdır. Bu vakıanın ikinci bir gösterge
si, yine IX. yüzyılda ortaya çıkan sütilik 
cereyanının da fütüwet kavramını be
nimseyen şehirli ve üstelik gayri Arap 
tabakaya (mevali) dayanan bir hüviyet
le tarih sahnesinde belirmiş olmasıdır. 
Dolayısıyla IX. yüzyılda fütüwetin safi
likle kolayca iç içe girişi, ikisinin de aynı 
ortak sosyal tabandan kaynaktanmasın
dan ileri gelmektedir. 
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