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Özet 

Bu makalede Şeyhü'I -Ekber Muhyiddin ibnü'I-Arabl'nin meşhur el-Fü
ıı7biitii'l-Mekkiyye isimli eserini incelemeye çalıştık. Makalede öncelikle 
İbnü 'I-Arabl'nin hayatı ve eserleri hakkında genel bir bilgi verilmekte, ar
dından ibnü'I-Arabi'nin, kısaca Fiitıihiit şeklinde anılan ansiklopedik ese

ri aynntılı bir şekilde tanmlmaktadır. İbnü'l-Arabi'nin en kapsamlı eseri 

560 bablık Fütuhaftır. Bu bablardan bir kaçı ayn basıldığı zaman müstakil 
bir kitap olabilecek tarzd:.ıdır. Bu ansiklopedik eser, İbrıü'I-Arabi'nin ken
di manevi tecrübelerinin yanısıra, ınetafıziğin ilkeleri, tasavvufi öğretiler, 

daha önceki sul'ilerin hayat hikayesi ve sözleri, şeriatin esasları , Tann-iHem 
ilişkisi ve birçok farklı konuyu ihtiva etmektedir. Kısacası eserin konusu, 
metafizik, psikoloji, Kur'an yonıımı ve hatta neredeyse diğer bütün İs!a.ml 

ilimierin alanlarını kapsayacak r:ırzda çeşididir. 
Anahtar Kavramlar: İbnü'I-Arabl, Fütuhatü'I-Mekkiyye, Sembolizm, 

Metafizik. 

el-Fütı1hatü'l-Mekkiyye, Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin derin irfa

n ını , döneminin dini ve tasawut'i kültürünü, ayrıca bizzat müellifin hayatını ve 

manevi yokuluğunu yansıtan kapsamlı bir eserdir. Fı:ttühat, otuz yıllık uzun bir 

te'lif süresinin yanı sıra , İbnü'l-Arabl'nin hayatının sonlarına doğru geniş tedris 

halkasında etüd edilip gözden geçirilerek tekrar kaleme alındığı için Şeyhin son 

te'lifi ve adeta diğer bütün eserlerinin olgunlaşmış bir meyvesi mesabesinde ol

muştur. Biz bu yazımızda, öncelikle İbnü'l-A.rab'i'nin hayau hakkında kısa bir bil

gi verdikten sonra tasavvufi kültürümüzün zirvesini, adeta dönüm noktasını teş

kil eden bu kapsamlı eseri genel hatlarıyla tanıtmaya çalışacağız. 
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I. Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin Hayatı ve Eserleri 

I. A. Hayatı 
Tam künyesi eş-Şeyhu 'l-Ekbe1· Muhyiddin Mu bammed b. Ali b. Muhammed ei

Arabf et-Tclf el-Hatımf şeklindedir. Meşhur Maliki kadısı ve mi."ıtekellim Ebübekir 

İbnü'I-Arabl (ö. 543/ l148) ı ile karıştınlmaması için ismi, kayıtlarda genelde galat-ı 

meşhur olarak "İbn Arabl" şeklinde geçmektedir. Ayrıca kimi zaman, memleketi ol

mas ı hasebiyle "el-Endelii..si" nisper eki de künyesine eklenir. "İbn Süraka ·l ve 

'1hn F:flatun '"gibi lakaplar ise bazı araşurınacılann yakıştırmalarınclan ibarettir." 

Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin hayatı ve eserlerinin doğru bir şekilde tespitini ko

laylaştıracak önemli sebepler vardır. öncelikle bizzat İbnü'I-Arabl, yeri geldikçe 

eserlerinde kendisi, ailesi, yakınları , yaşadığı yerler, tanışnuş olcluğu şahsiyetler ve 

eserleri hakkında bilgiler ve ren bir sCıficlir.; Doğrudan, İbnü'l-4rab'i'nin vermiş ol

duğu bu otobiyografik bilgilerden istifade edilmek süreı iyle, ori.un hakkında muh

telif menakıpname ve biyografiler de hazırlanmıştır.6 İşte bütün bu kaynaklar ib
nü'l -Aı-abl'nin hayatı hakkında doğrudan bilgi edebilmeınizi kolaylaştırmaktadır. 

ı Hayatı ve eserleri hakkında bk. Baltacı, Ahıneı. ''ibnü'I -Arabl, Ebu Bekir" mad., DlA, c. XX, ss. 

4S8-491. 
2 M akl-w ri, Gübrinl 'nin Unviinu 'd·Diı-aye isimli eserine isimauen ibnü'I-Arabi 'nin Endü lüs'ıe b u 

l:lk;ıpla bilinuifıinl söyler. Hk. Makkilri, Alımed b. Muhammed, Nejlıu 'r-Tfb nı in Gusni'l-Endelüsi'r

Ratlb, ıhlc Muhammed Mulıyiddin Abdullıarnid, Kalıire 1949, c. II, s. 379. 

3 Bu lfıkabı kaynak belirtıneden ilk kulhın:ın. M. Asin Palacious'tur. Bk. Palacios M. Asin, ;bn 
Arabf- HayatuhU. ı.·e Mezbebubu, çev. Abdurmlınıan Bedevi, Kahire 1965, s. 5. Daha sonra bu lakap 

baz.ı ara;;urmacılar tarafından da ıelmırlannıışur. Mesel;} b k. Corbin, Henry, Crea/iıl(J ImaginCttion in 

the Sııflsm of Ibn 'Arabi, İngili<.ce'ye çev. H~ı lph Manheim, Princeton 1969, s. 21 . 

4 Kılıç, Mahmut Erol, Mııhyi<ldin ibnü 't-Arabf'de Varlık ı-e Mertebeleri. (Basılmaını;; Dokıora 

Tezi), MÜSBE, İsıanbul199'5, s. 8. 
5 Özellikle ed-Dün-eıü'I-Fabire /)(i Rılhu'l-Kuds, isimli eserlerinde lbnü'I-Ar.ıbi, çeşitli vesileler

le görtişnıüş olduğu ve kendilerinden isıit:ıde ettiği şeyhlerden bahsetmektediL Ralph W. Ausıin, 

Ruhu '1-Kıul:;'ü, ed-Dürretü 'l-Fahirctde n p:ırç;ı larla birlikte, Sujls of Andcılusicı adı alıı nda 

İngili<:c<::'ye çevi rmiştir. İbnü'I-A.rabl'rıin ~eylıleri lıakkınd:ı doğrudan bilgi bulabildiğimiz ınezkur iki 

eseri e.~a:; alın:ıı~ı k oluşturu lan bu eser, dilimize de çevrilmiş.ıir. Ak. Austin, Ralph \Xl. , Endiihis 

Siifileri, çev. Retlk Algan. tswnbul 2002. Ayrıca, Fı"llı?hlifı nda d;ı ibnüi-Arabl'nin Jıay:ıtı lı:ıkkınd" bir 

çok ıııa lüm~t bulmak mümkündür. Mahmud ei-Gurab ibnü'I-Arabl'nin eserlerindeki bu tarz oto· 

biyogr.ıfik bilgileri deriemek üzere bir biyografi denemesi yapmıştır. Bk. Mahmud M. El-Gurab, eş

Şeyhu'l·F.kber Mulıyiı.klin ibııü'l-Arabf.· Tercemeti liayiitihf min KeliJmihf, Şam 1983. Fütühiitdaki 
bu ıar.~: biyogmfik bilgilerin bir kısmı Nihat Keklik tarafından ror.ınamk bir ar.ıya geıirilmişıir. Bk. 

Keklik , Nihat, lbnü'l-Arabf'nin Eserleri Lle Kaynakları için Misdak olarak el-Fütı'ibaı el-Mekkö'JJ(J, 

Ankara 1990, ss. 257-305. 

6 Bk. Ali b. ibrahim ei-Kfiri ei-Bağd<ldi, ed-Daml 's-S&nıfn ji Meniikıbiş-Şeyh Mubyiddin, Beyrut 

1959. (Türkçe ıercüme.si: Muhyiddirı lbnıt 'I-Arabf'ntn Menkabderi, tre. A. Şener-M. Rahmi Aı:ıı s, 

An bm 1972); Muhammed Receb Hilmi, ei-Durbanu'J.Ezher .ll Merıiikıbi~..Şeybi'I-Ekber, Mısır 1326; 

Pabcios, M. Asin, El Ts/am Cristianizado, Madrid 1931. L"Tslam Chiristianiseadı altında Fransız.ca')•a 

ıercünıe edilmiş olan eser. Abdurrahman Bedevi tarafından kısmen Arapç-.-ı 'ya da çevrilmiştir. A. Bedevl, 

eserin, ibnü'I-Ar:ıbi'nin muhtelif eserlerinden seçilmiş metinlerden olu~:ın üçüncü bölümü tercüme 
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I. A. ı. Ail.esi 
Halis bir Arap olduğunu, asil bir soydan geldiğini ve soyunun, cönıertliği ve 

mertliği ile meşhur Hatem-i Tal'ye dayandığını , Benü Tayy kabilesinden geldiği
ni İbnü 'l-Arabl'nin kendisi söyler.; Ailesi, Endülüs toplumunun en yüksek taba

kasın ı oluşturan hclssaya dahildir. İbnü'I-Arabi'nin hiyografisini titiz bir şekilde 
kaleme alan Claude Addas'a göre, Şeyh- i Ekber'in mensup olduğu BenO Tayy 
kabilesinin bir kısmı, kesin olmamakla beraber, ilk fetih yıllannda İspanya'ya ge

lip yerleşmiş olmalıdır.8 

Babası, Abbas! halifesi Müstencid Billah'ın komutanı ve Muvahhidlere muha
lif olarak Şarkü'I-Endelüs'e belirli bir süre hükmeden .Muhammed b. Sa'd İbn 

.Merdeniş~ katında hatırı sayılır bir mevkii olan ve ayrıca döneı~·ün meşhur filozof 
ve kadısı İbn Rüşd (ö. 595/1198)'ün yakın dostu 10 Ali b . Muha"t,nmed'dtr. Her ne 

\ . 
kadar hangi vazifeyi yerine getirdiği tam olar<i.k bilinmese de babasının, önce Jbn 

Merdeniş'in yönetiminde, onun yönetimden düşüşünün ardından da Muvahhid 
Sultanı Ebu Yakup Yusuf döneminde önemli bir resmi görevi yerine getirdiği ba
zı kaynaklarda kaydedilir." Sarayla bu yakın ilişkisinin yanı sıra İbni.i' l-Arabi'nin 

babası, çok Kur'an okuyan, fıkıh ve hadis ilmiyle meşgul mkva sahibi bir zarur. 

etmemiştir. Bk. l'alados, ifm Arabf Hayatuhii .. . ; Rurs:ılı Mehıııed Tah ir, Terceme-i Hal ve Faziiil-i 

Şeyb·i Ekber, isı. 1898, Keklik, Nihat, Mubyiddirı /bmi'l-Arabi.· Hayatı ve Çevresi, Istanbul 1966; ibnü'l

Arahl'nin biyofgr;ı tlsi hakkındaki ilmi b ir çalışmayı ayrıca zikretınek istiyorum. Cl;ı ude Addas 

tarafından, Jbn 'Arcıbf.- Oıt la Quere du Sot!fit< Rouga ismiyle Fransızca yazılan eser İngilizce ve ispany

oka'ya çevrilmiştir. ingilizce çevirisi için hk. /\ddas, Claude, Qıtesrfor T1Ja Red Sulphur: 71ıe L!le qfllm 
'Ambf, çev. Peter Kingsley, Cambridge 199:). Hiuat ibnü'l-Arahi'nin kendi t'serlerinden başlayarak 

birçok tarklı kaynakta yer ;ılan, ibnü'I ·Mabi'n i ıı hayatı hakkındaki bi lgilerin <)erlenip tahkik edi lmesi ve 

başı-.ı Asin Pıılacios t;ırııfından yııpılan ve sonr:ıki bir çok ibnii 'l -Ambi arıı~ormııcısı tarafından tekrar 

edilen lıat:ıların tashihi an lannnd<t o ldukça önemli olan bu b iyografik eser yakın zam:ı nda dilimi:.:e de 
kazandın lmıştır. Hk. Add:ıs. Claude. ihn Aralıf: Kibrit-i Ahmer'In Peşinde, c,;ev . Atihı Ataımı n, ist. 2003. 

7 Bk . i hnü'I·Ar:ı bl. Muhyicldin, Dfvclıı, n~r. Muhammed RikJbl er-Reşld. Kahirc 1992, s~. ~0. 12. 

8 Adcl:ı~. uge., s. 36. 

9 i lm Merden i~. Mur:ıbıtla rın :ırdınd:ın hemen hemen bütün Endülüsü fetbeden Muvahhidlere 

muhalif obrak Şarkü'I-Endelüs'e hükıneımi~tir. Hıristiyan paralı askerleriyle kuvvet bulan İbn 

Merdeniş, on beş yıb yakın bir zaman hoyunc:.ı Muv:.ıhh id impar:uorluğun:ı meydan okumuştur. 

554/ll59'd:ı Kunub;ı'yı alnı:.ıya c;.:alışmış, arduıd:ın d;ı İşbiliye üzerine yilrümüştür. l'~kat b:ıb:ısı 

Abdülınümin'in 558/1162'de ölümünün ardından Muvahhicllerin başına geçen Ebu Yakub Yusul\ın 

Kuzey Afrika'dan topl:ınmış askerlerle kuvvetlenen ordusu İbn Merdeniş'i, ihnü'I-Ar:ıbl'nin doğduğu 

sene 560/1165'tc ımığlııp eııni.~tir. i bn Merdeniş, Mür~iye're sığmınak zonıncb kalını§, oldukça nıüs

tahkem olan bu şehirde Muv:ıhhitlleri bel irli bir süre daha meşgul etmişı:ir. Bk. Addas, age., ss. 35, 3h. 

ıo ihnü'l-Arabl, .Muhyiddin, ei-Fütuhatı1'1-Mekk(yye, tlık. Osman Yahy;ı, Knhire 1985, c. ll, s. 

372. Hi l b\ı ça l ışm:ı rnızda öncelikli ohırak, FütiibCifırı Osman Yahya tarafından lıazırkın:ın rahkikl i 

ne.~riııi kullanmaya g:ıyreı eııik. Fakaı nwalesef bu ~-;ılışınıı yarım k:ı ldığı için, ayrıaı Ahmet Şem.set

ıin ı:ıı~ıfınd:ın hazırlanan Beyrut baskısını kulland ık. Bıı sebeple bu iki baskıyı tefrik etmek amacıyla 

sonraki atıflarda eser, Ftlrubfıı (ibl~.j ve Fıltilb&t (byı·.) şeklinde kısaltılacaktır. 

ı ı Ebu Yakub Yusuf. ibn\i'l-ArabT'nin b~ıbasının yanı sır:ı, r:ıkibl ibn Merdeniş'in sarayında görev 

yapmış, birçok klıııseyi kendi hiıınetine :ı lımştır. Bk. Addas, age., s. 37: Bağcl5dt, ibnü'l-Ar.ıbi'nin 

b:ıb~sının , Endüliis sultan ın veziri olduğunu söyler. Bk. Rığdadi, ibnü 'l -Arabi'uin Merıkabele'ri, s. 21. 
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590/1194 yılında babasının , hemen ardından da annesinin vefatından sonra, 
ailenin tek erkek çocuğu İbnü'.l-Arabl'ye iki kız kardeşine bakına yükümlülüğü 
kalır. Halbuki o, yıllar önce fakirlik yolunu seçip bütün variyerini terk ederek 
ınaişetini Allah'a havale etmiştir. Yakın çevresi o nu , tercih ettiği yolu terk etme
si hususunda ikna etmeye çalışır, bu sebeple yakın çevresiyle bazı problemler 
yaşar. Fakat o, şeyhlerinden Salih el-Berberl'nin yıllar önce yapmış olduğu tav
s iyelere uyarak seçtiği yolu terk etmez. 12 Fakat iki kız kardeşinin bakımını da ih
mal etmez, onları daha sonra Fas'ta evlendirir. ı.l 

Muhyiddin İbnü'I-Arabl, ilk evliliğini memleketinin ileri gelenlerinden olan 
Muhammed b. Abdtın ei-Bica'l'nin kızı Meryem ile yapmıştır. Bu ilk hanımından 
sürekli övgüyle bahseder ve tasavvufl yönelen Hz. Meryem'e benzediğini söy
ler. ı• İkinci defa evlenmesi ise Mekke'de, Haremeyn Emi ri Yunus b. Yusuf' un kı
zı Fa nma ile olacaktır. Bu evliliğinden Muhammed İmadüddin (ö. 667 /1268) 
adındaki oğlu olur. İbnü'I-Arabi daha sonra bu oğluna Fütii.hat'ın ilk nüshasını 
verir. " Üçüncü evliliğini Sadredelin el-Konevi'nin dul annesiyle, dördüncü evlili
ğini ise Şam kadıs ı ez-Zevavl'nin kızıyla yaptığı rivayet edilir. Bu son iki evliliğin

den hangisinden olduğu açıkça belli olmayan Muhammed Sa'deddin (ö. 

656/1258) isimli ikinci bir oğlu vardır. i6 Ayrıca hakkında fazla bir malumata sa
hip olamasak da Zeynep isimli bir kızının olduğu da bilinmektedir." 

Amcası Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed ei-Arabl ve dayılan Ebu 
Müsliın ei-Havlanl ile Yahya b. Yagan da devrio önemli sOfileri ve hat.ırı sayılır 

şahsiyetlerden sayılırlar. Bu şahsiyetlerin ibn Ara bi' nin yetişmesinde büyük tesir
lerinin olduğu, İbn Arabl'nin kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. İbnü'I-Arabl, 
gençlik yıllarında özellikle amcası Ebu Muhammed el-Arabl'den etkilenmiştir. 
Nitekim İbnü'I-Arabl, onun, kesin bir tevbe ile geçirdiği ınanevi değişim hadise
sine'" ve tasavvufi mertebesine eserlerinde'9 yer vermektedir. Oldukça ilerlemiş 

12 ibnü'l-ı\nıbl, ed-Dürretü'I-Fiibire, En<lülÜS St?fileri içinde, s. 83, Addas, lhn Arabı: s. Un. 
13 ibnü'I-Ar.ıbi. age .. s. 84. 

14 ibnü'I-Arabi, Mulıyiddin, el-Fütı.lhiilü '1-Mekkö'J•e, h:t.l. Ahmed Şemseddin, Beyrut 1999, c. ı , s. 
420; c. V, s. 348. 

15 Aynı ese1; c . VIII, :;. 3<"l9. 
16 Makkari, Nejhıı 'l-1ib, c. ll , s. 369; Adclas, afıe,, ss. 100, 101; Kılıç, Muhyiddin lbnü '1-Arahi'de 

Varlık ve Merrebeleri, s. 17. 
L7 ibnü'I-Arabl, Fiitı1biit (byr), c. VII , s. 172. 

18 İbnü'I·Ambi'nin kaydetliğine göre. bir gün, genç b ir çocuk, ya;;lı bir adamın eczahanesine gir
erek bir iliiç sor.ır. O esnada ibnü 'l- Ar..ıhi'nin anıc;ısı da eczah;ınededir ve çocuğun ilaçbr konusun
daki cehaletini islihdl konusu yapar. Erken yaşıa ınanevi b ir in kişafa sahip olmuş genç, kendisinin 
il:içları bilmemekle herhang i bir şey kaybetmediğini, :ım;ı ya§h ad;ımın , gafleı ve itaatsizliğinin ona 

palıalıyıı mal olacağını sö yler. Bu ifade ibnü'I-Aralıi'nin yaşlı :ınıca;;ın;ı derinden tesir eder. Genç 
çocuğun hizmetine girer ve üç yıl sonraki ölümüne kadar kendini ib;ıdete verir ve yüksek bir velayeı 

derecesine ulaşır. B k . ibnü'I·Ar.ıbi, ed-Dürretü '1-Fiihiı-t.l, Endülüs Suflleri içinde, s. 124. 
19 ibnü'I-Ar:ıbl, Ruhıı 'I-Kııds, nşr. Alxitırrahman Hasan Muhammed, K;ıhire 1989, ss. 110, lll; 

Auslin, Eru:/üliis St?fileri, ss. 123-125. 
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bir yaşta süluka giren Ebu Muhammed el-Arabl, İbnü 'l-Arabl'nin gerçek anlam
da sülukundan (h. 580) önce vefat etmiştir. 20 Amcasının hayatındaki manevi' de
ğişime benzer bir hadise, dayısı Tlemsen Meliki Yahya b. Yağan es-Senhacl (ö. 
537 h.)'nin hayatında da görülmektediı·.1ı İbnü'l-Arabl, diğer dayısı Ebu Müslim 
el-Havbanl'nin ise, "abidler"den olup bütün geceyi kıyam ile geçirdiğini söyler.22 

Görüldüğü gibi tbnü'I-Anabl, henüz çok erken denilebilecek yaşlarda, abid, za
hic ve velilerden oluşan yakın çevresinden manevi olarak etkilenmekredir. Ayrı
ca onun seçkin ve soylu bir aileden geliyor olması, döneminin seçkin simalarıy

la, devlet ricali ve ilmiye sınıfıyla irribatını, dolayısıyla da iyi bir eğitim almasını 
sağlamıştır. Bunun yanı sıra , sGfiyane hayat yaşayan yakın çevresi ve manevi et
kilenmelere açık kişiliği onun oldukça genç yaşlarında bir takım olağanüstü tec
rübeler yaşanıasında etkili olacakru·. 

I. A. 2. Doğumu ve Gençlik Yılları 
İbnü'l-Arabl, Muvahhidlerin kuşatması ve tehdidi altında ve oldukça müstah

keın bir şehir olan Mürsiye'de 560/1165 yılında, ailesinin ilk ve tek erkek çocu
ğu olarak dünyaya gelir.2~ Muvahhidlere muhalif olarak ŞaJ·kü'l-Endelüs'e hük
meden, Mul1anımed b. Sa'd b. Merdeniş zamanında Mürsiye'de doğduğunu biz
zat kendisi söyler.24 Şam'da görüştüğü tarihçi İbn Necdir'a da (ö. 643/1245) tam 
doğum vaktini söylemiştir: 17 Ramazan 560/27 Temmuz 1165 Pazartesi gecesi. ı; 

İbnü'I-Arabl'nin çocukluğunun ilk sekiz yılı doğduğu şehir Mürsiye'de geç
miştir. 563/1 168'de Muvahhid lerin başına geçen Ebu Yakub Yusufun, İbn Mer
deniş'i yenmesi ve akabinde 567/1172'de İbn Merdeniş'in vefatından sonra Mür
siye eşra fı ve İbn Merdeniş'in oğulları, Muvahhid sulranına bağlılıklarını bildir
mek için İşbiliyye'ye giderler."' İbnü'I-Arab'i'nin ailesi de bu sıralarda, muhteme
len 568/ 1 173'de, Mürsiye (Murcia)'den kesin olarak ayrılıp başkent işbiliyye (Se
ville)'ye gider2

' ve İbnü'l-Arabi'nin babası burada Sultan Ebu Yakub'un hizmeti
ne girer. Ebu Yakub Yusuf, felsefe, tıp, astroloji, edebiyat konularına özel bir il-

20 ibnü'I·Arabl, Rııhu '1-Kuds, s. 1 ll. 

21 Seniıki'nin hayatındaki bu değişim hadisesi için bk. ibnü'l-Arahl, Fiitubiit (byr), c. lll, s. 29; 

Adda$, ibtı. 'Arabf, s. 40. Ayrıca Senhad'nin manevi nıerıebesi hakkında bk. İbnü'I-Arabi , age., c. ı , 

s. 312. 
22 Aynı eser, c. lll, s. 28. 

23 İbnü'l-Arabi, eserlerinde sık sık aile üyelerinden. babası, annesi ve iki kı:r. kardeşinden 

bahseder. Fakat bu bilgileri verirken herhangi bir erkek kardeşe en ufak bir atıf yapmaz. Babasının 

ölü nı döşeği etr:ıfında toplanan aile fertleri de İbnü'I·Arabi'n in kendisi, annesi ve iki kız karde;ıinden 

ibarettir. ibnü'I ·Arabi'nin, aile feıtleri hakkında Pütubılfw. yapmış olduğu atıllar için bk. Keklik, 

Nihar, Misddk O/orak el-Fı.ırılhat .. . , ss. 262-265. 

24 İbnii'l-Arabi, Fütübat (byr), <.:. vıı , s. 304. 

25 Makkari, Nejb ... , c. ll, s. 362. 

26 Addas, age., s. 43. 

27 Mekkilri, age., c. ll, s. 361. 
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gisi olan, kültüre önem veren bir siyaset adamıydı. Dini ilimlerele bilgiliydi, Sa

hfhayn'i ezbere bilmekle övünürdü. Etrafına İbn Tufeyl, İbn Rüşd ve İbn Zühr 
gibi meşhur ilim erbabını toplamış ve pek çok şair, müsiklşinas, alim ve filozofu 
bir araya getirmişti .~ İbnü'I-Arabl, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını işte böylesi bir 

kültürel-siyasi ortam içerisinde geçirmekteyciL 

I. A. 3. Tahkik Yoluna Girişi ve İlk Hocaları 
Asil ve zengin bir ailenin çocuğu olan İbnü'l-Arabi'. huzurlu ve kaygısız bir 

gençlik geçirmiş, bütün yüksek tabaka ailelerinin çocuklan gibi, özel öğrermen

lerle eğitilmişrir.ıo' Çocukluk çağlarında Ebu Abdullah ei-Hayym isiml i r.asavvuf 

ehli bir zattan Kur'an- ı Kerim dersleri almıştır. İbnü'l-Arab1, Ebu Abdullah el

Hayyat ve onun kardeşinden o kadar etkitenmiştir ki ehlullahtan bu iki zara ben

zemeyi ister. 31
' Yine bu yaşlarında , amcasının arkadaşı ve arifbir zat olan Ebu Ali 

eş-Şakkfız ile tanıştınlnııştır." Ayrıca İbnü'l-Arabl, bizzat kendisinin kaydettiğine 

göre, henüz yüzünde tüy bitmemiş bir çocukken Kurruha Kadısı İbn Rüşd (ö. 

595/1198) ile görüşüp onunla sembolik tarzda konı.ışur. ~ı Oldukça yüksek bir 
makanı işgal e tmesine rağmen, bilgiye doyrnayan ve son derece mütevazı olan 

ibn Rüşd'ün bizzat kendisi, o sıralarda henüz on beş yaşiannelaH bulunan genç 

tbnü'l-Arabl ile görüşmek ister. 

İbnü'l-Arabl'nin İbn Rüsd'le karşılaşması hususunda vermiş olduğu bilgiler 
ile Füıuhattaki diğer bazı kayıtlarclan, henüz çok gençken, manevi bir işaretle 

inzivaya (ha/vet) çekilip kendi iç dünyasını dinlemeye karar verdiğini ve bunun 

neticesinde de manevi açılım (fetih)lar elde ettiğini öğrenmekteyiz. İbnü'l-Arabl, 

bu manevi değişim sonrası bir çok kez halvete çekilir. Fakat sülfıkunun başların

da, muhtemelen İşhiliye mezarlığındaki i nzivası esnasındaki fethi oldukça 

önemlidir ve diğer sfıfile.rin manevi serüvenleri göz önünde bı.ı lunclurulduğun-

28 Addas, lbn Ambf, ss. 44, 45; Kıl ıç, Mubyiddin !hnü '1-An:ıbf'de 'Varlik t!(J Meıtebeferi. s. 9. 

29 Addas, aynı esl!t·. s. 45. 

30 İbnü' I -Ar.ıbl, Rı?bu 'l-K-t'lds, ss. l05, 106. 

31 İbnü' I-Arabl, aynı eser, ss. 108, 109; Bu $,3h ıs h:ıkkında :ıynca bk. İbnü'I -Ar.ıbl, ed-Düt-retıl 'f

Fclbiıv, Endüliis Sufilert içinde, ss. 121, 122. 

32 " ... Bir gün k:tdı Ebu'I-Velid i lm Rüşd'le görüşmek ü:tere Kumıba'ya gelıniştim. lblvetinı 

esnasında Rabb' inıin bana l;r.ıhşettiği fetihlerden haberdar olmuştu ve bu sebeple de benimle 

görü~rnek istiyordu ... O sıral:ı rda henü z. yüzünele tüy bitmem iş bir çoculmım. Y:ın ına girdiği nı ~ı ınan 

owrduğu yerden k:ılktı ve muhabbet ve hürmerle beni kucald:ıdı, sonr:ı "ever" deui. Ben de ona 

k:ırşılık "~vet" dedim. Onu anladığımı dü~ünerek mutlu l uğ\1 daha da :ırttı. Ben, on:ı bu mutluluğu 

veren şeyin ne olduğunu hissedince bu sefer "hayır" dedim ... Bana ·senin keşf ve feyz-i ılahi'de 

bulduğun şey mantığın (naz:.ırı biz<:: verd i ği şey midir?' diye sordu. Ona hem "evet'' hem "h:ıyır" diye 

cevap "erdinı. Bu '"ever" ve "hayır" ar;ı:;ınclı nı hhır yerlerinden, boyunhı r cesetlerinden fı rlar' dey

ince benıi sar.ırdı, titreme geldi, birden sanki elli y;ış yaşland ı. Ne ueınek istediğimi anbınışt ı .. . " Bk. 

ibnü'I-Ar.ıbl, Füıubt.lt (tbk), c. ll, s. 372. 

33 Bk. At.ldas, age., s. 54. 
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d<J istisna! bir durumdur. Çünkü ibnü'l-Arabl, ınarifete malluk eden bütün ilim

lerini, manevi yolculuğunun haşlangıctndaki bu ilk inzivasında icmall tarzda el

de eder.~' Şeyh- i Ekber'in sülı1kundaki ilk menzil dolaysız birfetih ya da bir cez

be olduğu açıktır. Bu ınanevi açılımı bir halvet esnasında, herhangi bir ön hazır

lık yapmaksızın ve aniden elde etmiştir. Yani, onun bu fethi , Allah'a giden yolu 

adım adım takip eden tedricl bir ilerlemenin, bir sülCıkun nihayetinde değil, yo

lun henüz başlangıcında gerçekleşmiştir.'5 

İbnü'l-Arabi, bütün bu tecrübeleri, manevi halleri yaşarken, henüz bir şeyhe 

intisap etmiş değildir. Muhtemelen yirmi yaşlarında iken, 580/1184 yılında artık 

bir şeyhe intisap eder.~' Bu ınanevi yolda elinden tutan ilk mürşicl i, eserlerinde 

özellikle de Fütuhat'da da bir çok kez zikrettiği Ebu'I-Abbas ei-Uıyebl olmuş

ttır. ~7 Bizzat İbnü 'I-Arabl'nin ifadesine göre bu zat, ne yazı ne de hesap bilen üm

ml bir köylüdür.'' Her ne kador sülükunun başlangıcmda, İbnü'l -Arabl'nin her

hangi bir mürşidi olmasa da zamanla nıuht.elif yerlerde bir çok sufiyle görüşe

cek, her birinden ayrı ayrı istifade edecektir.~" ibnü'l-A.rabi, ınüstefit olduğu bu 

üstatiarın ı her zaman hayırla yad eder ve eserlerinde onların manevi hallerine 

genişçe yer verir.'" 

İbnü'I-Arabl'nin yaşadığı dönemde, Mağrib tasavvtıfuna başlıca iki cereyan 

hakimdir. Bunlardan biri, Ebu'I-Abbas İbnü'l-Arlf (ö. 536/1142) ve Ebu'I-Hakem 

İbn Berreciln (ö. 536/1 142)'ıo temsil ettiği M eriye ekolüclür. M eriye mektebi tem

silcilerinden İbnü'l-Arif, Meriye'de etrafına geniş bir ınürid5n halkası toplamış, 

34 Bağdfıdl, ibnıı 'I-Arabi'ııin Menkahelı::ri, s. 21. 

35 Atkbs, İbn Arah~ ss. 55, 57. 
36 cıge., s. 65. Esasında onun için sıUuk. yani şeyhterin rehberliği altında katedilen ve h;tkikate 

ıedrlcl olarak yakla~ılnıasını sağl:.ıy;ın yol tahakkuka ulaşm:ı adına izieniyor değildir. Zira d;ıha önce 

de vurgutanı.lığı gibi i bnü'I-Ar;ıbl, henüz yolun txışlangıı.:ında ve tck bir seferde rahkik dereı.:esine 

ubşınıştır ve ~eylı i Uryebl ile karşılaştığırıda sadece z;ıhi r itibarıyla miibtedi s:ıyıkıbilir. fakat ımınevi 

dere<.:e$i ne olursa obun, her ;lritln, üveysilerde olduğu gibi merhum da olsa mutlaka bi r *eyhin 

eliyle ınanevi eğitimden geçmesi, kendisine lutfeciilen hill ve mearife hakim olabilmesini sağiuyan 

usCılltı'i öğrenmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, Şeylı-i Ekber'in durumunda, ınü rir sıfatıyl:ı 

şeyhlerine gösternıe~i gereken i tam, fır!f sıfatı yla onlardan üstün olmasına engel değildir. Bu anlam

da bağlılığı mahlükar içerisinde sadece Hz. Muhanınıed'edir denilebilir. aw;:., s. 76. 

37 ibnü'l-Ambl. Rı'ihıı 'l-Ku.ds, s. 88. Uryebi hakkında ayrıca bk. ibnü'l-Ar..ıbl, ed-Dürretü 'I

Fılbire, Endı'iliis Su.fi1eri iç.inde, ss. 70, 71; ibnü'l -Ambi, Fütubat (byı), c. ı , ss. 282, 33R, ~69; c, V ll , 

ss. 181, !82, 354; c:;, VIII, s. 287. İbnii'l-Ar..ıbi'nin bu ilk mürşidinin adı kimi zaman Ebu Cafer Ahmed 

ei-Uryebi olarak da verilmektedir. Bk. Addas, age., s. 65. 

38 ibnü'I·Arabl, Rtl bu '1-Kuds, s. 88. 

39 Şeyh-i Ekber'e göre birden f:ızl:ı {ieyhe bağl:.ınınanın herh~ngi bir sakıncası yok tur. Hatta ona 

göre aksi ı.ar.tda bir kural cahiller tarafından icat edi lmi§tir. Bk. Addas, age., s. 78, ibnü'I-Aı~ıbi'nin 
Kitiib-tt Nesehi'I-Hn-ka isimli eserine istin;ıden . 

40 özellik te Rii.bıı 'l-Kuds, ed-Dıirretii '1-Fahim ve Filtiihat \a kendilerinden istif;ıde ettiği lıi r çok 

suliden b:ıhseder. Flk. 4 nolu dipnoı. 



 

İbn Berrecan ise İşbiliye yöresinde, oldukça geniş bir muhitte imam olarak ta

nınmıştır."' İbnü'l-Arabi, bu siltllerden en çok İbnü'I-Arlften etkilenrniştir . Fütu

hatın pek çok yeıinde ondan bahseder ve onun Mehasinü'l-Mecalis isimli ese

rine atıfta bulunur.'.! 

İbnü'I-Arabt'nin yaşadığı dönemde, Mağrib'in bir diğer tasavvutl ınektebi ise, 

aslında özel bir öğreti ve yazılı bir esere sahip olmadıkları için wm anlamıyla bir 

ekol sayılınasa da, başlıca, İbn Hirzihim (ö. 559/1 163), Ebu Ye'za (ö. 572/1177) 

ve daha sonra da bu iki sütinin öğrencisi Ebu Medyen (ö. 594/1198) tarafından 

temsil ed ilen ekoldür.4
·' Bu tasavvuf ekolünün e n büyük te msilcisi Ebu Medyen 

olmuştur. Gazall hayranlığı ile meşhur İbn Hirzihirn'den, Muhasibl ve Gazall'nin 

eserlerini okuyan Ebu Medyen, Ebu Ye'za'run mürididir. jbnü'I-Arabi hiç karşı

Jaşmasa da,4
' eserlerinde sıkça zikrettiği"; bu sCıfi'den oldukça etkilenmiştir."'6 Zi

ra, İbnü'l-Arabl'nin şeyhlerinin pek çoğu Ebu Medyen'in halifeleridir: Yusuf el

Kumi, Abdülaziz ei-Mehdevı, Abdullah ei-Mevnıri' ... vs." 

İbnü'I-Arabl, tasavvufi bir eğitim almakla kalmaz, şer'l ilimlerde de derinleme

sine vuküfiyet kazanmıştır. Çocukluk yaşlarından itibaren bu ilimleri tahsile baş

lar. Hayarının sonraki dönemietinde aldığı birtakım manevi işaretler sonrasında 

tam bir tecrit ve fakirlik yolunu seçen İbnü'l-Amb'i, yine manevi bir işaretle ken

disini ciddi bir şekilde Kur'an ve Hadis ilmine verir. '"' İbnü'l-Arabl'nin geleneksel 

dini ilimler sahasında istifaele etmiş olduğu hocalannın ve kendi eserlerinin kıs

mi bir listesini Me lik Muzaffer' e gönderdiği İcaze'sinde kaydeder.~' Burada zikre

dilen hocaların çoğu Muvahhicller devrinin en saygın alimlerindendir ve bunların 

yedisi Muvahhicl iktidarı altında kadı ya da hatip olarak resmi görev ifa etmiştir: 

4ı Ekol h:ıkkındıı bk. Corbirı, Henr~·. Mam Felsq/esi Tariht: çev. Hüseyin Harem!, ist. 1985. ~~. 

2 ı 7, 221; Addas, ibn Arabf, ss. 67, 71. 

42 Meselfı bk. ibnü'I·Arabl, Fütubr1ı (byrJ, c. ı , ~s. 145, 174, 345; c. vıı, s. 136; c. vu, s. 384. 
43 Addas, age., s. 72. 

44 Tbnü'I-Mıbl, Rılhu 'I-Kud$, s.~. 125, 126. 
45 Mesela bk. ibnü'I-Arabl, Fütı1Mı Cb,yı), c. ı. ss. 279, 335. 370, 379; c. ll , ss. 106, 152, 284; c. 

VIII, ss. 276, 291, 294; et-Tedbfratıl'l-1/ah(yye, Kleinere Sl:bıiJiell des lbrı ai-Ambi içinde, nşr. H. S. 

Nyberg, Leiden 1919, ss. 126, 158-159. 

46 Bu meşhur slıti'nin hayatı, fikirleri ve lbnü'I-Ar:ıbi ile irtibau için bk. Makkari, N~jb ... , c. JX, ss. 

342-351; Bedevi, Abdurrahman, "Ebu Medy~n ve ilm 'Arabl", Kittibıı 't-Tezkdrf .,11/ııhyiddfn ibn 
'Amb-i içinde, Kahire 1969, ss. l15-ı28; Claut.le, Addas, "Abu Madyan and lbn 'Arabi", Muhyfddirı 

Jbn 'Aı·abf. A Coınmemoraıi~"e Volume, ed. Sttphen H i rtenstein-Midıael Tiern<ın , (Element Books), 

Dorset 1993, ss. 163-181 ;Ya:ııcı, Tahsin , "Ebu Medyen" m;ıd ., DiA, c. X, ss. ıfl6-I87; A. Hel, "Ebu 

Medyen" nıad ., İA ., c. 4, ss. 36-38. 

47 Add:ıs, age., s. 73. Ayrıca ihnü'I-Anıbi'nin, l::ndülüs ve Mağrib'deki muhrelif ıasavvufi :ıkımhır

fıı ilişkisi hakkındaki bir çi%efge için bk. age., ss. 329, 330. 
48 Adclıs, age., s. 60; Kılıç, Mubyiddin İbnü '1-Arabi'de Varlık ve Mertebelert, s. 12, dipnot 37. 

49 Bk. İboü'I-Ar.ıbi, Muhyicldin, k.aze li'l-Me/Uıi'l-Muzaj{er, fsttlilhiitu 'ş-Ş<-'Yh Mubyiddin ibnii'/

Arabi'içinde, ıfık. Bessfım Abdulvalıhab ef-Cabi, Beynıt 1990, ss. 23-39. 
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Hacer!, İbn Zerkun, İbn Ebi Cemre, Taclili, İbnü'I-Harrat, İbnü' I-Feres, İbn Sem

hfın. O halde İbnü'I-Ar.ıbl'nin , Endülüs entelektüel elirinden uzak olmadığı hatta 
ulema ve resmi din görevlileri çevreleriyle yakın ilişki kurduğu aşikihdır.~ 

I. A. 4. Seyahatleri 
İbnü'I-Arabi hayatının büyük bir kısmını hakikati aramak için seyahatle geçi

rir. Kendisini belirli bir mekan ve şahısla sınırlandırmayan İbnü'I-Arabl, bu seya

hatlerinde pek çok şeyh ve alimle tanışır, onların ders halkalanna katılır ve on

lardan istifade eder. İlk kez 589/1193 yıllarmda CeZıretü'I-Hadra üzerinden 

Fas'ın önemli bir liman kenti Sebte'ye, oradan da Tunus'a geçer ve burada, da

ha sonra ei-Fütuhatü '1-Mekkiyye" ve Ruhu. 'l-Ku.ds'2 isimli eserlerini kendisine it

haf edeceği Şeyh Abdü'I-Aziz el-Mehdevi ile tanışır. 

İbnü'l-Arabl, Marakeş'te iken gördüğü manevi bir işaretle 596 yılı sonları ya 

da 597/1200 yılı başlarında bir daha Endülüs'e geri dönınemek üzere ve hac ni
yetiyle, Mekke'ye doğru yola çıkar. u Madikeş'ten ayrı ldıktan sonra Kahire ve Fi

listin üzerinden , burada Mescid-i Aksa'yı ve Hz. İbrahim'in kabrini ziyaret ettik

ten sonra, 598/1201 'de Hicaz'a u l aşır.,. Büyük eseri el-Fütuhatü '1-Mekkiyye ilk 

defa Mekke'de kendisine ilham o lunmaya başlar. Yine bu kutsal topraklarda, 

büyük övgüyle bahsettiği İmam Ebu Şüca' Zahir b. Rüstem'le tanışır ve ondan 

Tirmizi'nin Sünen'ini okur. ~s ibnü'l-Arabl, mezkGr iınamın kızı Nizarn'la da Mek

ke'de, tavaf esnasında karşılaşır. Şeyh-i Ekber'in ilim, edep, marifet ve güzellik 
bakımından eşsiz kabul ettiği bu kız , Tercümarıü '1-Eşvak'taki şiirlerinin ilham 

kaynağı olacaktır."'' 

İbnıYI-Arabi bütün bu seyahatlerle de yetinmez, Bağdat'a, oradan da Mısır'a 

geçer. Daha sonra 601/1204 yılında Urfa. Diyarbakır ve Sivas üzerinden Malat

ya'ya gelmiştir. Ona bu yolculuğunda Sadreddin el-Konevi'nin babası Mecdüd

din İshak da refakat etmiştir ki onunla ilk kez 600/1204'te Mekke'de karşılaşır. O 

sıralarda, ikinci defa Anadolu Selçuklu Devleti tahtına çıkan I. Gıyasuddin Key

hüsrev, eski dostu Mecdüddin'i Konya'ya davet edince İbnü'l-Arabl de onunla 

50 Add;tS, Jbrı At'Cibi, Ss. 112, 113. 

51 ibnü'l-Arabl, Futuhiit (lbk), c. ı, s. n. 

52 Bk. ibnü'I-Ar:ıbi, Ruhu'I-Kııds, s. 31. 

53 Addas, age., s. 184; Kılıç, Mubyiddirı ibrıü'I-Arabi'de Varlık ve Meı·ıebeleri, s. 19. 

54 İbnü'l-Ar;ıbi, Fılluhiit (lbk), <:. ı, s. 72. Addas, ibnü'I-Anıbi'ni n bu hac yolculuğunda izlediği 
gü<:ergfthın sembolik bir anlamı olduğunu ifade eder. Çünkü İbnü'l-Ar:ıbl, diğer hacı adayları gibi 

Kahire'den aynidıktan sonı-J doğrudan Mekke'ye gitmek yerine Filisıin üzerinden, Hz. İbrahim'in 

kabrini ve Mescid-i Aksa'yı ıiyareı ettikten sonra Hicm~·a gelmişıir. Addas, onun bu hac seyahatini 

Hz. Peygamber'in ıııirac hadisesi ve Şeyh-i Ekber'in manevi yolculuğuyla par:ılel ıar:ala sembolik 

olarak açıklar. Rk. Add;ıs, age., ss. 206, 207. 

55 ibnO'l-Ambi, Zehafn1'1-A '/ak Şerhu Tercilmdrsf'I-Eşviik, ıhk . H. inıi"'Jn Mansur, Beyruı 2000, s . 7. 

56 age., s:;. 8, 9. 
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beraber Konya'ya yönelir. 602/1205'te Ko,9ya'da bulunan İbnü'l-Arabl, burada 

bir müddet sonra Şeyh Evhadüddin Kinmıni ile görüşür ve hatta talebesi Kone

vi'nin eğitimini bir müddet için Kinnani'ye tevd! eder.' 7 

İbnü'I-Arabi'nin Anadolu'dan ram olarak ne zaman ayrıldığı bilinmemekle 

benıber 620/ 1221 yılında artık Şam'a yerleşmiş olduğu görülmektedir. Burada 

627/1229 yılı muhaneın ayında ımınevi b ir işaretle Fusüsü'l-Hikem isimli kitabı

nı yazar.5~ Mekke'de 598/1201 yılında telife başladığı hacimli eseri Fütuhafın ilk 

olishasını Şam'da, 629/1231 yılında tamarnl:.ır. Şeyhü'l-Ekber Muhyidclin İbnü'I

Ambl 22 Rebiülahir 638/ 8 Kasım 1240 tarihinde Şam'da vefat etmiş ve burada 

KasyOn dağı eteklerine defnedilmiştir.;v Türbesi, sonraki devirlerde oluşan ilmi 

raassub ve aleyhte propagandaların tesiriyle unuttılmaya yüz tutmuş ve bir süre 
bakımsız kalmıştır. Osmanlı Sultanı L Selim (Yavuz) Mısır seferi dönüşünde şey

hin türbesini tamir ettirmiş, yanına b ir cami bir de tekke ilave ettirmiştir. Daha 

sonra Tl. Abdülhamid tarafından bir kere daha tamir ettirilen bu türbe, halen zi

yaret mahalli olmayı sürdürrnektcdir.on 

ı. B. Eserleri 
Oldukça velfıd bir ınüellif olan İbnü'l -Arabl, hayatı hakkında olduğu gibi 

eserleri hakkında d::ı bizzat kendisi bilgi vermektedir. B:ışra Fütı1hato1mak üze

re muhtelif eserlerinde müelletatı hakkında bilgiler vermesinin yanı sır<l iki kez 

kendi eserlerinin listesini çıkarmıştır. Osman Yahya'nın tespit ettiğine göre, 627 

senesinde Şam'da, Sadreddin Konevi için oluşturulan ilk listede İbnü'l-Arabi, 248 

tane eserinin ismini zikretmektedir."' Eserlerinin bir diğer listesini ise İbnü'l -Ara

bi, Eyyı.lbl hanedamndan Melik Adil'in oğlu, Şam Sultanı Melik Eşref Muzaffer 

Bahauddin Mus<l 'ya61 verdiği icazetnaınede sıralama kwdır. 632 senesinde 

Şam'da yazmış olduj;,rı.ı bu icazetnaınede ise 2S9 eserini zikretmektedir.<·• Şeyh-i 

Ekber'in eserleri üzerine en kapsamlı çalışma, ınezkür bu iki liste ve şeybin di-

57 Atkl:ıs. ib11 Ambi, ss. 235, 236, 237; K ı lıç, Mubyiddin ibnü 'I-Amhf'de Varlık ı-e Mertebeleri, 

s. 22. 
58 Bk. K5şanl, Abdurreu:1k, Şer/m Fususı"l-Hil?em, K~hire 1966, s . 9. 

59 Makkarl, Nejb ... , c. ll , s. 363. Aynı tü rbeye dah;ı sonra iki oğlu Muhammed imfıdüddin ve 

Muhammed Sadeddin de defnedilınişıir. Flk. age., c. ll , ss. 369, 370. 

60 Şenıseddin Sami, Kiimusu 'l-A 'Ilim, (Mihr:ın ın:ıtb. ) İst. !306, c. 1, s. 647; Uludağ, Süleyman, 

İbn Arabf. Ankara 1995, :;s. 57, 58. Kılıç, agt., s. 24. 

61 Bk. Yahya, Osman, Mı'ielleffltu ibn 'Arahf, fransızc::ı'dan ç~v. Ahmed Mahmud eı-Tib. K<ıhire 

1992, ss. 30, 31. 

62 Eyyı.ıbi hüküındarlarındandır. Öne<:: 607-618 yılları arasınd.ı Meyy:ıfarikin'de, ardından da 

627'den 635/1238'deki vefaıın;ı kada r Ş:.ıın'd:ı hüküm ~ürmüştür. Meyırafakirin'de kendisind<::n $Onr;ı, 

627'den 645/1247'ye k:ıdar hüküm sürmüş olan Melik Muzaffer Şilıabüddin'le karıştırılnı:ınmlıdır. 

Addaş, age., s. 112. 

63 ilınü'I -Arabi, icaze, ss. 23-39; Yahya, Müel/eflıt, s. 45. 
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ğer eserleri esas alınmak suretiyle Osman Yahya tarafından fransızca olarak ka
leme alınm ışrır."' Osman Yahya'n ın oluşturduğu genel fihristten, mükerrer ve 

izafeler6
; çıkanıldığında İbnü'I-Arabl'nin yaklaşık 550 civarında eseri olduğu tah

min edilmekredir.66 Fakat maalesef bu eserlerden sadece 245 kadarı günümüze 

ulaşabilmişti r .''7 İbnü'l-Arabl, başta Tasavvuf olmak üzere Tefsir, Hadis, Fıkıh, Ta

rih vb. gibi konularda yüzlerce eser kaleme almıştır. Genelde yazılarını nesir ile 

yazmakb beraber nazına da önem verdiğinden bir hayli şiiri de bulunmaktadır. 

ifadeleri veciz ve mücmel olmakla birlikte bezen hayli yoğun ve tezatlıdır. Zira 

o, bütün eserlerini eliğer kitap telif edenler gibi sistematik olarak düşünüp yaz
ınadığını, bunlorın düşünce mahslılü olmaktan ziyade birer ilahi dikte o lduklan

nı özellikle belirtir.'"' En meşhur eserleri şunlardır: el-Fütı1hatü 'l-Mekkiyye, Füsıl

sü '1-Hikern. inşaü 'd -Devair, Ukletü '1-Müsıeı:fiz, et-Tedbfratü '1-llahiyye, et-Te

nezzıl!atü '1-lvfevsıliyye, Anka-ı Muitrih, el-Mearifü 'l-1/ahiyye (Divan), el-A badi

le, Rıı.hu 'L-Kuds, Tercürnanü '1-Eşvak ... 

ll. el-Fütôhatü'l-Mekkiyye 

Kısaca ei-Fütühat olarak anılan eserin ram adı ei-Fütuhatü'l-Mekkiyye fi 
Ma 'rifeti 'l-Esrad'l-Mc7/ikiyye ue 'l-Mülkiyye'clir.''~ Ayrıca İbnü'I-Arabl bu eserinde n 

kısaca el-Fetbu'I-Mekkf şeklinde de bahsetmektedir.70 İbnü'I-Arabi bu devasa 

eserini özellikle şeyhi Abdülaziz ei-Mehdevive yakın dostu, azatlı köle Abdullah 

64 Yahya Osman, 1-h~tvrle cı OrJss{ficatton de L'oeıwı·e d'IIm 'Arabf, Şam 1964. Eser Arapça'ya 

çevrilmişti r b k. 58. dipnot. 

65 Mesela şu eserler ibnü'I-Ar.ıbl'yc i:ı.afe edilenlerdendir: Te./'sfnı ibni'I-Aıubf: ibnü'I·Arabl'ye 

izafeıen bası lan bu ıef.~ir (Beynıı J%8) Kişani'nin Te·'vtlfltü'I-Kwiin'ıyla kanştırı lmışıır. Bk. Yahy:ı, 

Müelle.fat, ss. 254, 255; l.ory, Pierre, Kiişc?ni'ye G'ön~ Kur'aıı'ın Tasavvufi Tej~iri, çev. Sadık Kılıç, 

istanbul 2001, S$. 25, 26. Ibnü'I-ArJbi'nin bizznı kenui eserlerin<le zikrettiği ve 64 cilıten oluştuğunu 

~öylediği el-Cem 'ıt ·w't-Tafsil isimli tefsiri ise maalesef bugün kayıpur. Bk. ibnü'I-Arabi, lcaze, s. 32; 

Y:ıhy:ı , Mfiellejilt, s. 276; Kıl ıç, Muhyicldin ifnıı:i '1-Arabf'de Varlık ve Mertebeleri, s. 30. Yine şu eser

ler de i bnü'I -Ar;ıhl'ye izafe edilenleruendir: Risııfetü ·t-Ehcıdiyye, bk. Yahya, aym eser, ss. 32~, 324. 

Risfiletı'i 't·Tevbfd: Şenıseddin Fc.:nfırl (ö. 834/ J<i3 l )'ye aitlir. Bk. Ya hya, t(Ynt seı-e, s. 331. Risülelı'ln 

jl'I-Ebad(yJtdf?iscıletütı men An!fe Nqf'sebıl Fekad An!fe Rabbehu: Evha<.lüddin Balb<inl (ö. 
6R<i/I2B7l'ye a itt ir. Bk. Yahya aynı ,,en; ss. 342, 343. ef-Biilgajl'l-Hikme: ibnü'I·Arabi 'ye ait olduğu 

iddi:t~ıyb Nilı;ıı Keklik tarafından yayımlanmıştır. Bk. ihnü'I-Ar.ıbl, ei-Bulgafi'I·Hikme, nşr .. Nihat 

Keklik, istanbul 1969. T~ı !ıkik t:d ilen c.:~erde her h:ıngi bir müell if isnı i olmadığını biaaı Nihat Ke klik 

söyler. age. s. 9. F:ıkaı bu eser, M. Takl O.lni;ipejuh tarafı nd;ın işrükl düşünür Yiiklıt ei ·Eblıeri'ye izafe 

edilerek Tahran'da ne§rOiunınu§tur. Bk. Kılıç, cı.qt ., s . 29, dipnoı 112. 

66 Yahya, age., s. 79. 

67 Kıl ıç, agı. s. 29; Aynı nıüellif, ''ibnü'I·Arabl" ınad. , DlA. c. XX, s. 514. 
68 ibnii 'I-Arabl, Füttlbilt (tbk. ), c. J, s. 265. 

69 Aynı eser, c 1, s. 73. 

70 ibnü'I-Ar.ıbl, Kitilbu 'I-Mfm t/e'I- Vaı> ve 'n -Nun, Resailu. i lm Ambliçinde, ıhk. Muh::ımıned 

i aeı, Kahire t.5., s . 90; Y<ılı ya, tıge., s. 430. 
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Bedr ei-Habeşl'ye ithafen kaleme almlştır.71 Feth/FütCıhat kelimesinin etimotojik 

ve ıstılahi aniarnının da işaret ettiği gibi İbnü'l-Arabi bu eserin i, Mekke'deki rec

ıübesi esnasında elde ettiği manevi açılımlar ve ilhamlar neticesinde kaleme al

mıştır. Nitekim ei-Fütuhcltü '1-Medeniyye/2 ei-Fethu 'I-Fasf3 ve Tenezzüliitü 'I

Mevsıliyyi4 gibi eserlerini de kendisine fetibierin geldiği yerlere (Medine, Musul, 

Fas) göre isimlendirmiştir. Fütuhat'ın bu özelliğini çeşitli vesilelerle vurgulayan 

İbnü'l-Arabi, sadece ihtiva eniği bilgilerin ilham ürünü olması bakımından değil, 

bu bilgilerin işieniş biçimi, üslübu, imlası , tertibi gibi hususiyetleri bakımından 
eserinin ram bir manevi feth ve ili:lhl ilham ürünü olduğunu söyler. '~ Bu özellik 

sadece Fütuhtit için değil onun diğer eserleri için de geçerlidir. FusU.Sii.'I-Hi
kem'in yazılışı hakkında da bu türden bilgiler vermektedir.76 

II. A. Eserin Y azılışı 
İbnü'l-Arabl, Mekke'deki ilahi fetihler sonucu kendisinde hasıl olan marifet

leri kaleme aldığı Fı/.tuhafın ilk yazılış serüveni hakkında misal aleminde yaşa

mış olduğu ba·zı tecrübelerini sembolik tarzda anlatır. Esasında hayatmdan bah
sederken de değindiğimiz gibi İbnü'l-Arabl'nin külll tarzdaki ilk fethi henüz 
Mekke'ye gelmezden önce İşbiliyye mezarlığındaki uzleti esnasında gerçekleş
miştir. Bu ilk fethi sonrasında şöyle söyler: "O mezarlıkta dört gün kaldım, son
ra oradan bütün bu ilimler/e çıktım . 'n Bu şekilde sahip olduğu bütün ilimleri
ni bu ilk fetb ine bağlayan İbnü'f-Arabl, daha sonra da çeşitli vesllelerle bu tarz 
tecrübeler yaşayacak, icma li wrzd~ elde ettiğimearifini tatsi!J olarak gerçekleşti

recek ve bu bilgiJerini uzun bir telif hayalt boyunca, ömrünün sonuna kadar ya
zacaktır. Mekke'de yaşadığı bu tecrübelere İbnü'I-Arabi, Fütuhafta genişçe yer 

vermektedir. Bunların ilkinde, 59H senesinin hac mevsiminde7
g yaşadığı bir tec

ıi.ibesinde hem Ft.ıtılhatı yazmaya başlaması ve hem de kendisinin velayetin ni
hal derecesine ul:ıştırılması hususunda açık bilgiler vermektedir. Misal alemin
deki bu vakıasında İbnü'I-Arabl, Hz. Peygamber'i oldukça yüce bir makamda 
görür; diğer peygamberler ile Hz. EbObekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali 
onun huzurundadırlar. Melekler Hz. Peygamber'in makamını çevrelemişler ve 
onun önünde saf tutmuşlardır. 7" Bu tecrübesini İbnü'l-Arabi, şöyle anlatır: " ... Hz. 

71 il.ınü 'I-ArJbl, Füıubdt (ibk.), c. 1, s. 72. 

72 Eser hakk ında bk. Y~hya, Müellefiiı, s. 474. 

73 Şeyhin harfler ilmi üzerine yar.d ığı ei-Meb&lf ı>e'l-Giiyat işinıli eserinin diğer ismidir. Bk. 

lbnü'I-Ar:ıbl, Kiuıbıı 'I-Mim ... , s. 90; Yahya, uge., s . 541. 

74 Eser hakkında bk. Yahya, age. ss. 260-262. 

75 ibnü'l-Ambi. Fütubiir (byr), c. lll, s. 24S. 

76 ibnü'I-Arabi, Fusfistt'l-Hikem, tlık. Ebu 'I-Ala Afifi, Kahire 1946, s. 47. 

77 8ağd:1di, ihnii 'I-Aı·abf'n.iıı MenJ.ıabeferi, s . 21; Addas, ihrı Ambl, ss. 56, 57. 

78 Addas, age.~. 207. 

79 ibnü'I-Arabl, Fütiihiir (tb k .), c. ı, s . 44. 
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Peygam.be1~ Hatem. (Hz. İsa) ile aram.ızdaki makam ortaklığı sebebiyle beni 
Hatem 'in arkasında gördü ve ona şöyle dedi: 'Bu senin henzerin, oğlun ve dos
tundur. Onun oturması için kürsüyü getir ve önüme koy. ' Sonra hana işaret 
etti ve sözlerine şöyle devam. etti: 'Kalk ey Muhammed, kürsüye çık ve beni gön
derene, seni vazifelendirene hamd et; çünkü sende benden bir pcırça vardır ve 
artık henden uzak kalmaya sabrı kalmamıştır. Senin zatındaki hakikale hük
meden de o pcwçadır' .. . Hatem kü.rsü.yü yerleştiı-di. Kiirsünün alınlığında par
lak bir nır.rla 'Bu en saf Mubamm.edf makamdır, Intraya oturan onun vm·isi
dir, Allah bu zatı şeriatın muhafazası için göndermiştir. 'yazıyordu. O anda 
bana hikmet vergileı·i bahşedildi. Sanki bana ceuamiu 'l-ke/im verilmişti ... "" Ni

hayet bu yüce vakıadan geri gönderiterek bu dünyaya döndüm ve bu. mukad
des hamdı kitabın giı·iş kısmı yaptım'~' Fütuhafın girişini bu şekilde misal ale

mindeki bir vakıasından sonra kaleme alan İbnü 'I-Arabl, Kabe'de, tavaf esnasın
da yaşadığı esrarengiz bir tecrübesini de Fütılhafda anlatır. Bu tecrübesinde İb~ 

nü'l-Arabl, Hacer-i Esved'in önünde bir vecd hali yaşar ve olağanüstü vasıtları 
olan, sıra dışı bir gençle (fet;/) karşılaşır. Bir görünüp bir kaybolan bu genç, hem 
susan hem konuşan, hem basit hem ınürekkeptir, aynı zamanda ne canlıdır ne 
de ölü. Yararılışı gereği işaret ve remizlerle konuşur.ııı Kendisinden kah bir me
lek kah bir insan gibi bahsedilen bu gencin kim olduğu konusunda; RGhu'I
Kuds'ün bir tecessümü,"; İbnü 'l -Arabl'nin rühanl eşi , semavl ikizi (divine alter 
elJ,ot• gibi farklı göıiişler ileri sürülmüştür. Esasında İbnü 'I-Arabl'nin bu tecrübe
sini anlatırken k'Ullandığı ifadeleri oldukça semboliktir ve feta ile kimi ya da ne
yi kastettiği tam olarak anlaşılmamaktadır. Kabe'nin hakikati ya da levh-i nıahfu
zun tecessüm etmiş b ir şekli olabileceği yönünde görüşler de ileri sürülmüştür.8s 

Burada bizim için önemli olan husus, fetil ile gerçek leştirilen bu sessiz/ sembolik 
diyalogdan ei-Fütılbatü'l-Mekk~YYe gibi devasa bir eserin husüle gelınesidir. 

Çünkü, ibare ehline kapalı olan, en beliğ hatiplerin dahi hiçbir nasibinin olma
dığı bu ·sembolik konuşmayı İbnü ' I -Arabl anlaınış ve amın hakikati kendisine 
açı lınıştır.ııı• Nihayet feta, İbnü ' I -Arabl'ye şunları söyler: "Peşimden ayak izlerimi 
takip ederek benimle hi1-likte tavaf et. Bana bizzat benim ay ışığınıla bak ki 
neş 'etimden kitabına yazacağm ve katiplen:ne dikte ettireceğin (bilgileri) ala
sm."' .. . Şimdi ü.zerimdeki perdeleri kaldır ve suretimin ihtiva ettiklerini oku.1111 

80 ibnü'I-Arabi, Fütübtıı (t/.ıi.?J, c. 1, ss. 44, 45. 

sı cı.cw, c. ı , s. 58. 
82 age., c. 1, s. 215, 216. 

83 Aduas , ibn Amht. s. 210. 

84 Corbin, Creative lmetgirıalion, ss. 278, 279. 

85 Miı.:hel Chodkiewicz, An Ocecın, ss. 28, 29. Kılıç, Mahmut trol, ''el-FütCılıati.i'I-Mekkiyye" 

nı:ıd., DiA. c. XIII, s. 2'il. 
86 ibnü'I-Ar~bi, age., c. 1, s . 21H. 

87 Aym eser, c. ı . s . 2ı9. 

88 Aym eser, c. ı, s. 230. 
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Bende görecek/erin! kita!J.ırıa koy ve arkadaşlarına öğret.'9 O zaman perdeleri
ni açtım ve göz ucı~vla onun yazı/anna, satıriarına baktım. Kendisine tevdi 
edümiş olan nuru, o satn-ların -ihtiva ettiği gizli ilimiere gözlerimin nüfuz et
mesini sa,qladı. Onun sut-etinde okuduğum ilk satır ve muttalf olduğum ilk sır, 
şimdi gelecek olan ikinci hapta anlatacağımd-ır. '00 

İbnü'I-Arabi'nin, esrarengiz genç ile olan sembolik diyaloguna yer verdiği bi

rinci baba "Bıı kitaba yazdığım şeyleri, neş'etinin inceliklerinden aldığım ruhun 

tanınması ve benimle onun m·asındaki sırlar'»~ şeklinde bir başlık seçmesinden 

de anlaşılacağı gibi Fütübat bu tarz ımınevi tecrübe ve feUhlerin ürünüdüL Bu 

kapsamlı eserin ve hatta İbnü'l-Arabl'nin diğer bütün eserlerinin ihtiva ettiği ıne

nrifbtı ve benzeri tecrübeler neticesinde onda icmall tarzdahası l olmuştur. ibnü'I

Arabl'nin bu tecrübesi hakkındaki ifadelerinden de anlaşılacağı gibi burada öğ

renme, zahiri anlarnda bir eğitim faaliyeti ve zihinsel bir eylem değildir. Yani bu 

tecıübesinde şeyh, beş yüz altmış bablık devasa eserini bir kişiden veya bir kitap

tan satır satır okuyup öğrenmiş değildir. İbnü'l-Arabi eserine dereeeleceği sırları 

bir kitapta deği l bir kimsede mütalaa enni ştir.~ı Yine o, bu kimsenin ona bu sırları 
okuması ya da telkin etmesi şeklinele değil, bizzat bu kimsenin neş'etinde ve ba

kikatinde bu sırları ınüşahede etmiştir. Çünkü feta, sırlarını öğrenmek istediğinde 

ibnü'l-Arabl'ye "Neş'etimin inceliklerine ve görüniişümdeki Jertibe bak, istediğin 
şeyin hende yazılmış olduğunu. görürsün. Çünleü ben ne söz söyleyenim ne de 
söyleten. ,y3 der. Zaten daha önce de bahsettiğimiz gibi bu diyalog sessiz/ sembolik 

bir diyalogdur. Aslında bu karşılaşmacia kelime bile kullanı lmamıştır, zira yaratılı

şı gereği sadece sembol ve ima ile konuşmakta olan feta konuşınaz ama oldukça 

fasihtir..,. Şeyh-i Ekber'in mtıttall olacağı ve bizim için tercüme edeceği ilimler fe

tanın bizzat neş'etinde sembolik olarak ve icmall tarzda bulunmaktadır. Fakat bu 

vakıayı nasıl yorumlarsak yon.ımhıyalırn, neticede Fütı?.hafın hemen o anda mü

ellifin zihninele nihai şeklini aldığını iddia etmemiz o ldukça zordur. Pek çok sene

ye yayılacak bir yazım süreci içinde sık sık hususi binakım noktalarda başka it

hamlar söz konusu olacak ve bunlar bazen İbnü'l-Arab1 için bile beklenmedik bir 

nitelik taşıy::ıcakt ır.,~ Bazen de bir ınesele hakkında daha önceki bir bapta söyle

miş oldukl::ırını, ralebelerinin soruları ya da ihtiyaçlarına göre bir başka bapta ta-

89 Bu ifade, O.sın:ın Yahya tarafınd<ın ha<:ırl:ınan ıahkikli neşirde bulunmamaktadır. Bk. age., c. 
ı. s. 230; l'akaı, Bu l:ık 1329 b;ıskısın<.la ve Ahmet Şemseuin t:.mıfın<.l;ı n ha<:ırhın;ın Beyrut b:ıskısında 

vardır. Bk. Füıubat (b_<yr.), c. ı, s. 85. 

90 ibnü'I -Arabi, Füt.ilhtit ( thk.), c. 1, s. 230. 

91 Bk. age .. c. I, s. 215. 
92 A<.ld;ıs, lbn Ambf, s. 211. 

93 ibnü'I·Arabl, a,ıw., c. I, s. 219. 
94 Aynı eseı; c. I . .s. 222. 

95 Add:ı:;, ttgı:., s. 211. 
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mamladığını ya da tasrih ettiğini görmek mümkündür. Mesela 296. babıo sonun
da halku'l-ef'al meselesine değinirken, talebesi İbn Sevdekin'in bir tespiti üzerine 

bu meseleyi 2. bapta ele almış olduğundan başka bir tarzda açıklar. Ve hatta tıpkı 

şeyhlerinin kendisinden istifade ettiği gibi kendisinin de ralebesinden istifade et

tiğini ve Allah'ın inayeciyle daha önce bilmediği bir şeyi öğrendiğini söyler.96 

İbnü 'l-Arab1 eserinin ve daha genel olarak, ister şifahi ister yazılı olsun bütün 

ırfanının ilhama dayandığını pek çok defa vı.ırgulamakradır: "Sohbetlerimde ve 

eserleı-inıde söylediğim, her şey Kur'an hazretinden ve bana fehinı anahtarları

nın verilmiş oteluğu bazinelerinden gelmektedir.'"' Fütuhaı söz konusu oldu

ğunda ise bu vurgu iyice belirginleşir. Hatta ona göre ilahi ilham eserin sadece 

muhtevasını değil tanzimini de tayin etmektedir ve mesela baplann sıralanışında

ki zahiri ahenksizliğin sebebi de bu ilhamdır. "Şer'i abkamı.n sırları "na dair 88. 

baba ilişkin olarak şöyle yazar: "Bu habı ibadet/ere dair bahın öncesine yerleş

tlrseydik daha mımtazam g6tünürdü, ama böyle varid oldu. Bu benim şahsf 

hi1· tercihim değildir. '"" Bunu da bizzat Kur'an 'ın tertibine benzetir. Zira İbnü'l

Arabl'ye göre, "Namaz/ara (özellikle) m·ta namaza (ikind~ye) devam edin. Say

gı ve bağlılık içinde Allah 'a kulluk edin. "(Bakara 2/ 238) ayetinin talak ve nikah 

hakkında hükümler ihtiva eden ayetler arasında gelmesi de, zahiren irtibatsız gi
bi görünen bu tertip de bir hikmere binaendir.ı><1 İşte İbnü 'l-Arabl, Mekke'deki ına

nevi fürüharı neticesinde 598/1201 yılında Fütuh!itı telite başlamış ve bu muhte

şem eserini Şam'da 629/ 1231 ytlında uzun bir tahkik neticesinde tamamlamıştır. 

IT. B. Eserin Nüshalan 
İbnü'l-Arabi, Mekke'de 598/1201 yılında telite başladığı hacimli eseri FütCt

btitın ilk nüshasını Şam'da , 629/1231 yıh Sa ter/ Aralık ayında tamamlar. "10 Mek

ke şerit! Yunus b. Yusuf'un kızı Fatıma'dan doğan oğlu İınadüddln Muhammed 

ei-Keblr'e verdiği'" ' Fütuhafın bu ilk nüshası bu gün mevcut değildir. Müellif 

yaklaşık üç yıl sonra 632/ 1234'te bu eseri bütünüyle gözden geçirerek ikinci kez 

yazmaya başlamış ve 24 Rebiülewel 636/ 1238'de tamarnlamıştır.102 İbnü'I-Ara

bl, vefatından iki yıl önce bizzat kendi eliyle otuz yedi cilr halinde yazdığı bu 

ikinci nüshaya bazı eklemeler yaptığını söyler. 103 Bazı tashihleri de ihtiva eden 
bu nüshanın şeyhin en mürekamil fikirlerini ihtiva eltiği söylenebilir. Eserin ilmi 

96 ibnü'I-Arabi, Fütılhiit (byr.), c. TV, s. 464. 

97 Aynı eseı; c. VI, s. 61. 
98 Aynı esc'r, c. lll, s. 245. 
99 Aynı esrtr, c. lll, s. 245. 

ıoo ibnü'I-Arahi, Füıü.htiı (thk.), c. ı, s. 20, <takdim); Yahya, Müellefc1t, s. 434. 
ıoı ibnü'I·Ar:ıbl, Fiituhtlt (byr), c. vrıı, s. 389. 
102 Aym yer, Yahya, Müelfejaı, s. 434; Addas, İbıı Arab~ ss. 287, 289. 

103 ibnli'I·Arabi, Fı'itıllxit (byr.), c. VI U, s. 389. 
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neşrini hazırlayan Osman Yahya Fütubatın en mükemmel metninin bu iki mü

ellif nüshasımn birlikte tahkik edilerek elde edilebileceğini, zira ikinci nüshada 

bu eklemelerle birükte bazı çıkarma ların da söz konusu olduğunu söyler. '"' Os

man Yahya bu iki nüsha arasında tespit ettiği lafzl, fikri ve tarihi bazı farklılıkla

ra işaret eder ve İbnü'l-Arabl'nin ilk nüshaela ifade bakımından daha cüretk3r ol

duğunu vurgular. '"; Mi.iellif tarafından kaleme alınan iki nd nüsha bir süre İbnü' l

Arabl'nin Şam'daki türbesinele muhafaza edildikten sonra üvey oğlu Sad reddin 

Konevi'ye intikal etmiş, XX. yüzyılın başlarına kadar da onun Konya'daki zaviye 

kütüphanesinde özenle koıunmuştur. Bu nüsha bugün İstanbul'da Türk ve İs·· 

Him Eserleri Müzesi'ndedir (nr. 1845-1881 ). Konya nüshası olarak bilinen ve otuz 

yedi cilrten müteşekki l bu nüsha açık ve itinalı bir ınağrib neshiyle yazılmışnr. ''"' 

Bu nüshada, eserin çaınamımın mi.iellife hayana iken okunduğunu ve eserin 

hem müellif ve hem de geniş bir öğrenci kitlesi tarafından dinlenip ter!< ik edildi

ğini gösteren sema' kayıtları bulunmaktcıdır. 10' Osman Yahya Fütühatın yetmiş 
bir sema' kaydmı tespit etmiştir ve bu kayıtlara eserin tahkikli neşrinde yer ver

miş, kayıtların ramamını ise İbnü'I-Anıbl'nin eserleri hakkındaki kapsamlı çalış
masında zikretmiştirı'"' Bunlarchın ilk elli yedisi 633 ve 638 seneleri arasında biz

zat İbnü'l-Arabi tarafından verilmiş olan derslerin sema' kayclıdır.ı09 Son on clör

dü ise şeyhin vefatından sonra İbn Sevelekin ve Konevi tarafından verilen elers

Ierin kayıtlarıdır. "" Bu kayıtlar, bu derece kapsamlı bir eserin sonradan izafeler

le tahrif edilmesi gibi bir problemi ortadan kaldırması ve şeyh in yakın çevresi ve 

öğrencileri hakkında sıhhatli bilgiler vermesi açısından oldukça ö nemlidir. Nite

ltim İbnü'l-Arabl'nin hayatı hakkında kıymetli bir eser vücuda getiren Claucle 

Addas, b u sema' kayıtların ı değerlendinnek süretiyle şeybin öğrencileri hakkın

da bazı kanaatiere ulaşmıştır. Mesela Addas, 633 ve 638 seneleri arasında bizzat 

İbnü' I-Arabl tarafından verilmiş olan ilk elli yedi elersin sema' kayıtlarınd:ın şey

h in derslerine katılanların sayısının yüz yirmi civarında olduğunu söyler." ' Yine 

bu kayıtlardan, şeybin özellikle tasavvufi klınlikleriyle temayüz ermiş meşhur 

öğrencileri Konevl, Tiliınsanl ve İbn Sevdekin'in haricinde, ulema çevrelerinden 

104 ibnü"I-Arabi, Fıttabfit fthk.), c. 1, ~ . 20, (takdim). 

!05 A:vnı eser, c. v, ss. 37, 38 (takdim). 
106 Ayn ı e8er, c. ı, s~. 34, 35 (takdim); Kılıç, "fütGhiit" mad., DİA, c. xırı , ss. 252, 253. 

107 Bu sema' k;ıyıda rı sadece Füfflhat için değil şeyhin diğer eserleri için de söz konusudur. 

Fakat, konularının olağanüstü çeşitliliği sebebiyle eleşiirilere en az imkan veren Fiiriılı:ır derslerine 

oldukça kalabalık bir dinleyici kitlesi katılırken, şeyhin doktrinal ve met:ıfı:r.ik niteliği daha ağır basan 

eserlerinin ise çok dah;ı sınırlı bir öğrenci halkası içinde okunmaktadır. Mesela, l'usus'un tek bir 

sem;ı' kaydı vardır ve yegane dinleyici de Konevl'dir. Bk. Yahya, Müell~(tı.ı. s. 479. 
108 Mesela bk. İbnü'l-Arabl, age .. c. ı, ss. 137, 214, 294, 361; Yahya, Müelf<!faı, ss. 435-466. 
109 age., ss. 435-463. 
11 O age., ss. 464-466. 
l l l Addas. ibn Aı·a.bi, s. 272. 
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de bu ders halkasına katılan ların olduğu tespit edilmiştir. Bunlar; kadı, hatip, va

iz, imam, muhacldis, ilh ... gibi ulema muhitinden olan talebelerdir. Ayrıca o lduk

ça geniş olan bu dinleyici kitlesinde, meşhur sütllerin ve ilim adamlarının yanı 

sıra, sırad<ın mütevazı bir toplumsal tabakaya mensup kişilerin de bulunmasın

dan hareketle Addas, Şeyh-i Ekber'in irfanırun belki herkese açık ve harc-ı alem 

sayılınasa bile gayr-i meşrtl ve gizli sayılmadığı kanaatine ulaşmaktadır. 112 

Şeyhin vefatından sonra da asırlar boyunca bir çok defa istinsah ediJen Fütü.

bafın İstanbul kütüphanelerinde, hatta sadece Süleyman iye kütüphanesinde 

yüzlerce nüshası bulunmaktadır. " j Bu nüshabrdan bazıları oldukça eskidir. Me

sela, nıüell ifin 629 yılında tamamladığı ilk nüshadan istinsah edilen Beyazıt (nr. 

3743-3746) nüshası 683/1284 yılından önce isrinsah edilmiştir. Maalesef eksik o l

makla beraber Fatih (nr. 275> nüshası da, bizzat İhnü'I-Arab'i''nin ilk dönem öğ

rencilerinden olan İbn Sevelekin en-Nuri (ö. 646/ 1248) tarafından istinsah edildi

ği için eski ve önemli bir nüshadır.• •·• Görüldüğü gibi bu gün Fütıthiilın , bizzat 

İbnü' I-Arabl tarafından yazı lan ikinci nüshası mevcuttur ve bu nüsha Türkiye'de

dir. Yine bizzat onun yazdığı ve bu gün mevcut olmayan ilk nüshanın ise
1 
İbnü'l

Arabl'nin asrıncia ve ilk dönem öğrencisi tarafmdan kaleme alınan oldukça eski 

müstensih nüshalan bulunmaktadır . Böyle olmakla beraber Abdi.ilvehMb eş 

Şa'ranl, Mısır'daki bazı nüshalarda mlırifat yapıldığı iddiasını ileri sürmüştür. 

Şa'ranl, Fütuhafı özerlerneyi amaçladığı el-Y<:vakit ve'/-Cevahir isimli eseıinde, 

Fütuhiit'ın bazı nüshalannda rasclaclığı cunıhurun itikadına muhalif ifadeterin 
onun eserine sonradan yapılmış izafeler olduğu tezini ileri sürer. Bu tezini de, bu 

tür sokuşturmalann tarih boyunca bir çok meşhur alimin eserlerinde de rastlan

dığın ı ileri sürerek desteklemeye çalışır. •ıs Bu iddiasını ileri sürerken Şa'ranl'nin 

hangi nüshaları kastettiği kesin olarak belli değildir. İbnü 'I-Arabl üzerine çalış

malarıyla meşhur Ebu'I-Ala ei-Afltl ise Şa'rani'nin, İbnü'I-Arabl'yi savunma sa
ikiyle bu iddiasını ileri sürdüğü ve bunu yaparken de şeyhi oldukça sınırlı bir ba

kış açısıyla değerlendirdiği kanaatindedir. Zira bizzat İbnü'l-Arabi'nin yazdığı 
nüsha ile Bulak baskısının pek çok sayfasını karşılaştırdığını ve aralarında pek 

bir anlam değeri olmayan basit farklı lıklardan başka bir şeye rastlamadığını söy

ler ve en azından Bulak baskısı için her hangi bir tahrifin söz konusu olmadığı

nı ekler."" 

Sadece r.asavvuf tarihi açısından değil, bütün İslam düşünce tarihi açısından 

112 Addas, ibrı Arabf, s. 274. 

ı 13 Bk. ibnü'l-Arııbi, Fütubaı (thk.), c. ı, s. 34 (takdim). Eserin, bir çok farklı kütüphaneele bu lu· 

n:ın nüsh:ıları için bk. Y;ıhy:ı, Mııellçjaı, ss. 430-434. 

114 Bk. İbnü'l·Ar.ıbl, age., c. 1, ss. 35, 36. 
115 Şa'rani. Abdülvehhab, el-YevakftiJ(!'/·Ceviibir fi Beyani Akiiidi'/.Ek/ibir, Kahire 1959, c. 1, s . 7. 
116 Atili, Ebu'I·Aia, "ibnü'l·Arabl'nin el -l'ütlıhi\tü'I·Mekkiyye Isimli Eseri", islam Düşüncesi 

[fz'f!rirıe Makaleler içinde, çev. Ekrem Demirli, istanbul 2000, ss. 288-290. 
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oldukça önemli bir eser olan Fütı1hiit'ın, müellif nüshası ü lkemizde mevcut ol

masına rağmen maalesef tam bir ilmi neşrine bu gün sahip değiliz. Esasında ese

rin ilmi neşrine 1972 yılında Osman Yahya tarafından Mısır'da başlanmıştır. Ol

dukça kapsamlı ve titiz bir tahkik faal iyeti olarak planlanan bu çalışmada Fütıl.

hat'ın yukarıda bahsettiğimiz Konya, Beyazıt, Fatih nüshaları ile Bulak bask ısı 

esas alınmışrır. "7 Mısır Kültür Bakanlığı ve Sorbone Üniversitesi'nin başlattığı bu 

projeye XII. ciltten itibaren UNESCO tarafından da destek verilmiştir. Konya nıü

eltif nüshasına uygun olarak otuz yedi cilthalinde neşredilmesi planlanan eserin 
maalesef en son XIV. cildi yayımlanabilmiştir. 

Fütuhiifın tahkikli olmasa da birkaç farklı baskısı vardır. Eser ilk olarak Emir 

Abdulkadir el-Ceza ir! tarafından Mısır'da neşredilmiştir (Bulak 1297). Ayrıca eser 

1876 ve 1911'de tekrar basılmış, bu son baskının Beynıt'ta bir çok tıpkı basım ı 

yapılmıştır (Be}rıut ts.). Üçüncü basımcia önceki baskılara göre bazı farklılıklar 

ve baskı hatalan bulunduğundan ilk baskı daha mureber sayılır."" Ayrıca eser, 

Beynıt'ta Ahmed Şeınseddin tarafından IX cilt halinde basılmış, bu baskıda IX 

cilt FiUuhafın genel bir fihristi olarak düzenJenmiştir. 1 '9 Ayrıca eserin, İbnü'I

Arabi'nin vasiyetlerini ihtiva eden son bölümü el-Vasaya adı altında ayrı bir ki

tap olarak basılmışrır.'2<J 

U. C. Şerhleri, Muhtasarlan ve Tercümeleri 
Oldukça geniş muhrevalı ansiklopedik bir eser olduğu için Fütühiit'ın tam bir 

şerhi yoktur. Fakat eserin geneline n ispetle kapalı b ir üslupla yazılmış olan bazı 

babları ile eserdeki bazı beyitler şerh edilmiştir. Müellifi meçhul bir çok şerbin 

yan ı sı ra ekbeı'i çizgileriyle meşhur bazı önemli simalar da Fiitı~hafın kısmı şerh

lerini yapmışlardır. ' ~' Bu kısmi şerhlerden bazılarını ilgili bölümlerine göre şu şe

kilde sıral:ıyabiliıiz: Fütuhat'ın giriş kısmı üzerine yapılan şerhler: Muhammed b. 

Arabl el-Ceza iri'nin Şerhu Hıttbeti 'l-Fütühatı (DTCF. Ktp., İsınail Saib, nr. 5147), 

Muhammed ei-Ba'll ei -Eş'arl'nin mukaddimedeki bazı ifadeleri şerhi, <Berlin 
Königlichen Bibliothek nr. 2875), Abdullah SaJahi'nin eserin, "el-hamdü /i'lla

hi'llezf evcede'l-eşyae 'cm 'ademin ve 'ademihf" şeklindeki ilk cümlesi üzerine 

is imsiz bir şerhi (Sellmiye nr. 630/vr. 12lb-126a), Abdullah Bosnev\'nin yine bu 

ilk cümle üzerine Enjesü '/-Vii·ridc1t isimli şerhi (Yahya Efendi nr. 2864/ vr. 38-

54) . 'ıı Fütuhiit'ın 6. babı üzerine şerhler: Abdullah Besnevi'nin Risaletü Hal/i'/-

117 ibnü 'I-Ar:ı bl, Fiiıfihaı (ibk.), c. I, ss. 34-36, (takd im). 

118 Kılıç, "rütuh:ir" ımıd., s. 254. 

ll9 Bk. ibnü'l-Arabl, Fütubtlt (byr.)<:. IX. 

120 ibnü 'l-Arabl. ei-Vasayii. tlık . Muhammed izzet, Kalüre ıs. 

121 Bu şerhler hakkında aynnuh bilgi için bk. Yahya, Müellı?fllt, ss. 468-471; Kı lıç, ag.mad. ss. 
254, 255. 

122 Bk. Y;ıhy:ı, age, ss. 468, 469. 
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Mcıhalli'l-Mukfel isimli şerhi (İstanbul Ünv. nr. 3164/ vr. 15b 19b). ız.ı 559. bab 

üzerine şerhler: Abdülkerim el-Cill'nin Şerhu Miişkilati'l-Fütühiıti'l-Mekkiyye 

(Şehit Ali Paşa nr. 2717/ vr. 48-70) ve Risaletı.'in.fi'l-Etvaıi 's- Seh'cı (Şehit Ali Pa

şa nr. 1397/ vr. 127- !28) adlı eserleri .'ı• Ayrıca Şeyh Ömer Gürani', Şerh-i Mün

tehahc1t-ı Fütı?.hat-1 Mekkf adıyla eserin bazı bölümlerini Türkçe, kısmen de 

Arapça olarak şerh eLmiştir. Sarı Abdullah Efeneli de, Fütt1hat'ın özellikle 309. 

bölümü ve eliğer bazı bölümlerinde yer alan meliimete dair konulan Jlfir'atü'l

Asfiya jf Sıfati Melanıetiyyeti 'l-Ah./~va adı altında şerh etmiş ve bu eser Mirkatü' l

Evliya adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir . 'ı' İsınail Hakkı Bursevl'ye mi yoksa Niyazi-i 

Mısrl'ye mi ait olduğu kesin olarak bilinmeyen Lühbü 'l-Lü.b adlı risale ise Fütü

hat:ın "hazeı-at-ı hams" ile ilgili bölümlerinin tercüme ve şerbinden ibarettir. '26 

Ayrıca tam bir şerh niteliğinde olmasa da, yakın zamanda Nihat Keklik tarafın

dan kaleme alınan lhnü '1-Arabf'nin Eserleri ve Kaynakları İçin Misdak Olarak 

el-Fı'i.tühat el-Mekki;Y.)Je isimli kapsamlı çal ışma da Fü.tübat'ın aniaşılıp yorumlan

ması açısından oldukç;ı önemlidir. MezkOr eserde Fütubattan, İbnü'l-Arabl'nin 

kaynakları ve eserleri bakımından kriter olabilecek muhtelif bir çok parça seçil

miş ve tahlil edilmiştir. 117 

Bunların yanı sıra eserde geçen bazı şiirler de müstakil şerhlere konu olmuş

tur. Meseh1, "Künna h urufen 'aliyen ... "şeklinde başlayan bey it Müeyyidücldin 

ei-Cendl, Molla Fenar'i, Abdurrahman ei-Bistiiml, Celaleddin ed-Devvanl, UMin 

ei-Hamevl gibi alimler tarafından, ''bi kuvveti 'c~yni'ş-şiihud. .. " ibaresiyle başla

yan beyit de Davlıd- i Kayseri tarafından şerh edilıniştir. 128 "Subhane men ezhre'l

eşyae ... " şeklinde başlayan bey it ise Miftlihu '!-Vücüdi'l-Eşber adı altında Abdul

lah Salahaddln-i Uşşak! tarafından şer edilmiştir.'~9 Ayrıca "er-Rcıhbu hai.Jkıın 

ve'l-'ahdu hakkım .. " şeklinde başlayan beyit ise Risliletü'l-fetbi 'l-Mühfn adıyla 

Abdullah el-Halidi ve Cemal-i Halverilarafından şerh edilmiştir. ı.«ı 

Ayrıca İbnü'l-Arabl'nin havassü 'l-havasın akidesini anlattığı bölümde pek taf
si'lat vermediğini söyleyen çağdaş Mısır rneşayihinden Mubyiddin er-Tu'm! de il

gili baba Tekmiletü Fütühati' l-.Mekkiyye adı altında altmış bölümlük bir tekmile 

yazmıştır. 1~1 

123 Yahya, Müellqfat, s. 469. 
124 Aynı eser, ss. 470, 471. 

125 Kılıç, "Pütlılıat" maci., s. 255. 
126 Eser, ism:ıil Hakkı Bursevl'ye izafe edilerek ingilizce'ye de çevri lmiştir. Bk. Bursevi, isınail 

Hakkı, Kernel oj'Ke-me4 Great Britain 1981. 
127 11k. 4 no.lu dipnot. 

128 Kı l ıç, ;ıg. ımıd. ~. 255. 
129 Şerh hakkında :.ıyrınul ı bilgi için bk. Akklış, Mehmet, llbdıtllab Satiihad.dfn-i Uşşclki'11irt 

Hayaıt oe Eserleri, Ankara 1998, ss. 108-111. 

130 Yahya, age., s. 469. 

131 et-Tu 'ml, Mulıyiddi n , Tekmileıü Fütübiiti 'l-Mekkiyye, (Mekıebetü's-Sakafiyye), Beynıt l993. 



 

FiUı2hat'ın şerhlerinin yanı sıra ihtisarları da yapılmıştır . Bunlardan en meş
hurları Şa 'rani (ö. 973/1567)'nin Levakibu 'l-Envc?r, el-Yeviikft ve'I-Ceviihir ve el

Kibrftü 'i-Ahmer isimli ınuhtasarlandır. Şa'ranl, Fiituhatı önce Levakihu '1-Erıva

ri'l-Kudsiyye el-Mii.ntekti.t mirıe'l-Fii.tiihiiti'l-Mekkiyye isimli eserinde özetlemiş , 

sonra da bu eserini el-Kibrftü 'l-Ahmer fi Beyilni Uliimi'ş-Şeyhi 'l-Ekberadı a ltın

da daha da muhtasar hale getirmiştir. '32 Ayrıca Şa'ranl bu bağlamda, el-Yevtıkft 
ve'l-Ceviihirfi Beyiirıi Aktıidi'l-Ekabfr3J adı altında başka bir eser yazmış ve bu 

eserinde de keşif ehli ile kelamcıların inançlannı uzlaştırmaya çalışmıştır. Eser, 
başta Fii.tiihiitolınak üzere Şeyh-i Ekber'in diğer bazı eserlerinden geniş alıntıla
n ihtiva ettiği için FıUı1hiifın muhwsan niteliğindedir. Zaten Şa'ran'i de Yevii

kftin, Fütiihatekseninde döndüğünü, her bir bölümü yazmak için Fiitulwt'ı bir 
kez mütalaa ettiğini eserin sonunda belirtir.'~4 Ayrıca Şeyh-i Ekberi, ifade ve de
rinlik bakırnından sOfiyyenin en kapsamiısı gördüğünü, dolayısıyJa da büyük su
tllerin ak idesini ihtiva eden eserin i, şeyh in başta Fütuhat ve diğer bazı eserleri 

temelinde inşa ettiğini söyler. ıJ; 

Fütühiit üzerine başka bir çok ihtisar çalışması daha vardır: Abdulgan! en
Nab!Cısl'nin Sevati 'ul-Enviiri'l-Kuds~yyesi, Abdulmuhsin b. Muhammed'in ei

Miintehab mine'l-FütOhat'ı , Hüseyin Harndi el-Hanefi er-Ruml'nin Safvetü'l-Fü

tı1hiifı, hep şey hi n ansiklopedik eseri üzerine yapılmış muhtasarlardır. ı;l6 

Şerh lerinde olduğu gibi FütuhiUın tam bir tercümesi de yoktur. Fakat bazı 
dillere kısmi tercümesi yapılmıştır. Batıda ilk kez Michel V alsa n (Mustafa Abdü

laıiz) tarafından Fransızca kısmi bir tercüme yapılmış ve on bir parçadan ibaret 
olan bu rercüme 1953-1966 yılları arasında Etudes Traditiorıneles (Paris) dergi
sinin çeşitli sayılannda yayımlanmıştır. ''7 Daha sonra Valsan'ın talebelerinden 
Charles-Andre Gilis (Ahdürrezzak Yahya), «Hac ve Sırları" adlı 72. bölümü La 

Doccrine Initiacique du Perinage (Paris 1982) adıyla, "Rahmanl Nefes ve Sırları" 
adlı 198. bölümü ise Le Ccwan et la Fonetiarı d 'Hermes(Paris 1984) adıyla Fran

sızca'ya tercüme etmişrir. Diğer taraftan rmıhabbete dair 178. Bölüm Maurice 
Gloton tarafından Traite de l'amour(Paris 1986), "Kimya-i Saadet" adlı 167. bö
lüm ise S. Ruspoli tarafından L'Alchimie du Bonheur Paifait (Paris 1980) adıyla 

Fransızca'ya çevrilmiştir. Yine İbnü'I-Arabi üzeıine araştırmalanyla tanınan Mic-

132 Bk. eş-Şfı'rani, Abdülvehhiib, ei-Kibrftü 'i-Ahmet; el-Yeviikft ııe '1-Cevahii'in ham işinde, 

Kahire 1959, s. 2. 

133 Şfi'rüni'nin hayatı ve bu eseri hakkında bk. Uluç, Tahir, "Abdülvahhiib e~-Şa'r:tni ve el

Yevakit ve'I-Cevilhir fi Beyani Akiiidi'l-Ekabir Adlı Eseri", Tasavvı.ı(, Yıl 3, S. 9, Temmuz-Aralık 2002, 

ss. 209-219. 

134 Bk. Şfı'r;1ni , age., c. ll, s. 201. 

135 Aynı aser, c. 1, s. 3. 
136 Bk. Yahya, Müellefiit, ss. 471, 472. 

137 Yahya, aynı eset; s. 472; Kılıç, " FütCıhiit" mad. s . 255. 
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hel (Ali) Chodkiewicz'in başkanlığında Fransızca ve İngilizce'ye yapılan tercü

meler ise, Chodkiewicz'in oldukça önemli bir mukaddimesiyle birlikte yayım

lanmıştır (Les Illuminations de la Mecque, Paris l988) . ı ı.ı 

Batıda ayrıca Fütiihat eksenli oldukça önemli çalışmalar da yapılmıştır. M. 

Asi n Palacios'un, Fütii.hat'ın bazı bölümleriyle Dante'nin İlahf Komedya'sı arasın

daki benzerlikleri gösteren La cscatologia Musulmcma en la Divina Cornedia 

(Madrid 1919) isimli eseri yayımlanmıştı r. Chodkiewicz'in Fütı2hatüzerine yorum

larından oluşan makalelerini ihtiva eden diğer bir Fransızca eser ise Un Ocean 

Sans Rivage adıyla yayımlanmıştır (Paris 1992). '.ı9 Yine William Chittick'in The Su
.fi Path of Knowledge isimli eseri bu açıdan oldukça önemli bir çalışmadır. Fi.ltu

hattan önemli bir çok nakil üzerine i nşa edilmiş olan eserde İbnü 'l-Arabi'nin me

tafizik hakkındaki görüşleri, müellifin eserin giriş kısmında kayelettiği gibi uzman 
olmayanların da anlayabileceği bir tarzda ele alınmıştır.'"'ı Stephen Hirtenstein ve 

Michael Tiernan tarafından yayıma hazırlanan M.ubyiddin Ibn 'Arabf.- A Comnıe

morative Volu.·me adlı derlemede de Fütı1 hattan bazı seçkilere yer verilmiştir. 14 ı 

Fütuhat'ın kısmi de olsa Türkçe'de hayli tercümesi vardır. Farklı bir çok bab 

Osmanlıca'ya ve günümüz Türkçe'sine aktanlmıştır. Bir şeyh bulmadan önce 

müridi n yapması gereken şeyleri ihtiva eden 53. babın mürereimi meçhul bir ter

cümesi Süleymaniye kütüphanesinde (Tahir ağa nr. 772), cennet ve menzillerini 

ihtiva eden 65. bab ın yine mürereimi meçhul bir tercümesi de İstanbul Belediye

si Atatürk Kitaplığı'ncla (Osman Ergin, nr. 72) bulunmaktadır. Şeyhlere saygı ve 
onların kalplerine girme konusuna dair 181. babın Şeyh Mustafa Efendi tarafın

dan yapı lan bir tercümesi de basılmıştır (İstanbul 1285). Yine 178. bab Neh 'a-i 

Muhabbet adı altında Ömer Lütfi Efendi tarafından, şeylun vasiyetlerini ihtiva 

eden 560. bab ise Kaymakam Osman Bey tarafından tercüme edilmiştir. 142 

Fütühat ayrıca, Selahattin Alpay, M. Sadettin Bilginer, İbrahim Aşki Tantk, 

Naim Erdoğan ve özellikle de son zamanlarda Mahmut Kanık tarafından kısmi 

olarak günümüz Türkçe'sine kazandınlmıştır. ı43 

138 Kılıç, "Fütuhat" mad., s. 255. 

139 Eserin İngilizce tercümesi için bk. An Occarı \'(//tbou.t Sbore. çev. David Streiglıt, New-York 

1993. 
140 Bk. Chittick, William C., 7bc Sujl Patb q[ Knowledge, New-York 1989 s. XX. 
141 Bk. Mubytddin Jbtı 'Arabf, A Commem.oraıioe Volume, ed. Stephen Hiıtenstein-Miclıael 

Tienıan, (Element Books), Dorseı 1993. Mesela, William C. Chittiçk'in "Two Chapters from The 

Futühiit ai-M3kkiyye", age. ss. 90-124 ve). Winston Morris'in ·'How to Study the Futülıit: lbn 'Ar:ıbi's 

Own Advice" age. ss. 73-90 isimli yazılan bu açıdan önemlidir. 

142 Kılıç, ;ıg maci., s . 256. 

143 Bk. Selahattin Alpay, Fütt1but-ı Mekkiyye, istanbul 19$6; M. Sadeeldin Bilginer, Abadiyyeı 

Risalesi ve Fiitubiit-ı Mekk~)'ye:den Seçilmiş TcısaWt!/a Dair B6lı1mler, istanbul 1983; İbrahim Aşki 
Tanık, Tasawu.t: isıarıbul 1955; Na im Erdoğan, Füıubiit-ı Mekk~yye'den Altın Sayfalar, istanbul trs.; 

Mahmut Kanık Fütuhtil'ın şu bölümlerini tercüme etmiştir: 178. b·.1b, ilahf Aşk, istanbul 1992; ı., 2., 
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ll. D. Eserin Üslubu ve Muhtevası 
Tasavvufi' eserler içerisinde ihtiva ettiği ımıelde ve konu bakımından en zen

gin, ifade bakımından en titiz ve fikir bakımından da en derini olan Fütuhat, Ta
saVV\ıfTarihi açısından ziıvede bir yerde, adeta dönüm noktasında bulunmakta

dır. Şeyh-i Ekber'in vefatından günümüze kadar bir çok ımıtasavvıf, düş\.inür ve 
araştırınacı onun eserlerine ve görüşlerine kayıtsız kalamamıştır. Zengin muhle
va ve üslu pla kaleme alınan Fütuhat, bazen eleştirel mahiyette ve clolaylı tarzda 

da olsa asırlar boyunca bir çok kimsenin ilgisini çekmiştir. 
Daha önce de vurgulamaya çalıştığımız gibi muhteva, imJ5 ve tertibi bakımın

elan bütünüyle ilham ürünü olan Fütı1bc2rın fikri akışı şaşııtıcı ve zor takip eelilir 
bir mahiyet arz etse de eserin geneli itibarıyla bir üslup sadeliği içinde yazıldığı 

nı söylemek mümkündür. Özlü ve dolaysız bir nesir üslGbu, şeyhin diğer bazı 

eserleriyle mukayese edildiğinde Fütubat'ın okumasını kolaylaştırıuaktadır. 

özellikle miiellifin Fusı1sü 'l-Hikem,'44 ei-Ankau 'l-Mugrib14~ ya da Kitahı.t 'I-Ara'46 

gibi veciz eserlerini dikkate aldığımızda, FütuhcUın, bazı bölümleri istisna edil
mek kaydıyla sade birnesir üsllıbuyla yazıldığını söyleyebiliriz. Böyle olmakla 
beraber bazı bölümler şerh edilmeye ihtiyaç duyulacak kadar kapalıdır. Nitekim 
eserin şerhlerinden bahsedilirken de vurgulandığı gibi bu bölümler şerh de edil
miştir. Geneli ltibanyla açık bir nesir üslı1buyla yazılmış olmasına rağmen r1/tı1-
bta ilk etapt:.ı yüzeysel bir okumayla aniaşılıp ihtiva ettiği konular hakkında he
men sıhhatli bir kanaate ulaşılabilecek tarzda bir eser de değildir. Çünkü İbnü'I
Arabl'nin üsllıbundaki kapalılık her zaman dikkati çekmiş, hattahazı hususlarcia 
açıkça ifade etmek yerine sadece "işaret" derecesinde kapalı ifadeler kullanmış

tır. 147 Diğer taraftan dil i.islubunun yanı sıra İbnü' I -Arabl'yi anlamayı zorlaştıran 
başka etkenler de vardır. Mesela onun bu eserinin bir ıstılahlar deryası olması , 

kendinden önce sOfıler tarafından kullanılan ıstılahiarı kullanmasının yanı sıra 
onlara kendi varlık, insan ve bilgi tasavvuru doğn.ılrusunda özel :anlamlar yükle-

3. d.ızler ile mulıtd if bnı bfıhl ardan seçkilc:r, Maı·{fet ue Hik-met, istanbul 1995; !., 2., ve 26. hahlar, 

Hm:flerin ilmi, Burs:ı 2000; 560. b;"ıb ın ilk k ısmı ile muhtelif bir çok baJyJan şeçkiler, flcıkikat ı:e 

T~j'ekkür, Ankar.ı 2003. 

144 Şeyh in en veciz ve dolayısıyla da en çok şerh edilen e~eri konuımında obn Fuslıs'u n üsiGbu 

hakkında, l bnü'I·Ar~bl' ni n fd;efe$i üzerine doktora teıi hazı rlayan Afifl'nin şu sö:deri oluukç~ı dikkat 

çekicidir: 'Fususu 'l-Hikcm'den başlayarak ibnü 'l-Arabl'nin kittıplcmnı okumaya ba.şltıdım. 

Fust1su'l-Hilu.mı 'i, KaŞiini'ni1ı şerh·(yle birlikte defalarca okudum, fakat Allah bana bu kitaptan 
hiçbir hakikati açmadı. Kitap, aç-ık bir Arapça idi, tekil olarcık aldığımda her laftı anklş·liıyordu, 

fakat ber cümlenin (}(!ya cümlelc-'rin büyülr bir kısmıtım toplam anlamı, deytmlert'C! sembollerden 

ibcıretli ... " At'il'i', Ebu'I-Aia, Fustlsü 'I-HikC!m Okumaları {çin Anabtar, çev. Ekrem Demirli, istanbul 

2000, s. 43. 

145 Bk. ibnü'I·Arabi, ei-Ankiitt 'I-Mugrib. thk. Halid Şibl Ebu Süleyman, Kahire 1997. 

146 Bk. ibnü'I -Ar;ıbl, Kiliibü 'l-isrii i!.ti Makiim.i 'I-Esra, Resai/ içinde, ss. 156-222. 

147 T:ıhralı, Muswfa, "FusCısii'I-Hikeın Şerhi ve Vahdeı-i VücCıd ile Alakah B:ızı Meselder", 

Fusı2sü '1-Hikem Teı·curne ve Şedıi-1 içinde, istanbul 1999, s. 35. 
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mesi ve anlam çerçevelerini semantik açıdan genişletmesi onu anhıınayı zorlaş
tıran , ya da başka bir ifadeyle yanlış anlaşılınasını ve hakkında bir çok tartışına
ların husule gelmesini kolaylaştıran sebeplerdendir. ibnü'l-Arabl'nin adeta ken
dine has bir literatüıü vardır. O , kelimelere "özeJ» diyebileceğimiz anlamlar yük
ler, kendi ifadesiyle ''ınücınel" lafızlar kulJanır. ı;s Bu hususiyet eserlerinin tercü

ınesini de zorlaşrırınaktad ı r. Zira, tercüme edildiğinde kelimelerin pek çoğu ya 
orijinal haliyle kalacaktır ki böylesi bir tercümeyi okumanın hiçbir anlamı olma

yacaktır. Ya da ıstılahlar anlaınlanyla birlikte verilecektir ki bu durumda da muh
temelen anlam kaymalan olacak, tercümenin hacmi genişleyecek ve okuyucu 
büyük bir ağırlık hissedecektir.' 19 Ayrıca onun temelde varlık ve bilgi anbyışının 

zoıunlu bir sonucu olarak gördüğümüz paradoksal ifadeleri '~ de onu doğru an
lamak açısından oldukça önemlidir. Mantık! açıdan birbiriyle çelişir görünen bu 
ifadeler, onun genel sistemi açısından bakıldığında bir birini tamamlayan ifade
lerdir ve her biri hakikatin başka bir veçhesini ifade etmektedir. 

Bütün bunların yanı sıra daha önce de vurgulamaya çalıştığımız gihi, kendisi 

açısından esas teşkil eden görüşlerinin, başk<ı bir ifadeyle onu diğer düşünürler
den hatta diğer bazı süfilerden ayıran esas itikadının , her hangi bir konu bütün
lüğü söz konusu olmaksızın eserlerinin bütününe yayılmış olması'~ ' onun temel 
vurgularını anlamayı zorlaştırmaktadır. İşte bütün bu hususlar dikkate alınınayıp 

yüzeysel ve alandışı bir yaklaşımla okunduğu zaman İbnü'I-Arabl, kendisiyle çe
lişen ve hatta üzerinde ısrarla vurgu yaptığı din ve şeriat dairesi dışına çıkan biri 
olarak değerlenclirilebilmektedir. ı;ı İbnü'l-Arabl'nin iki önemli eseri FusCısü. 'l-Hi

kem ve Tedbirti.t-ı ilahiyye'nin şarihi Avni Konuk, Şeyhü'l-Ekber'in eserlerinde 
açıkladığı marifetlerin ne kadar ince ve anlaşılması zor olduğu hususun<.±ı şunla

rı söyler: "Çoğu kimseler Şeyh 'in açıklamış olduğu hakikat ve manfetlerden üt·

küp on/an inkar· ederleı·. Ve birtakım kimseler ise anladzklannı zannedip kul
luğun gereği olan taatteıı uzaklaşarak daliliete düşerler. Bu hakikat ve manfet
ler kıldan ince kılıçtan keslıin. bir sırat- ı müstakfmdir. İlahi tevfik ı·ehber olma-

148 Hk. Hakim, Su:ıd, el~Mu 'cemü:,.sı?/~ Beynıt 1981 , ss. 15·20; Aynı müellif, İb11 Arubf ue 

Müııe/Udü Lügatı Cedfde, Beynıt 1991, ~. 59 vd.: Talır<ı h, Mustafa, :ıgın., s. 35. 
149 Gürer, Dilaver. "ilm Arabl'de l ügat, lstılah ve B:ltın Anhunlarıyla Din Kavramı", Mtlrife, Yı l 

1, S. 3, Kış 2002, s. -i5. 

150 i bnü'I-Ar:ıbi'nin eserlerinele geçen paradoksal ifadeler hakkında bk. Chittick, Tbe Sı{jl Pat b, 

ss. 1\9-76; Aynı miiellif, Hayat Alemleri, ~·ev. Mehmet Denıirk:ıya, istanbul 1999, ss. 40-43; Talımlı , 
Mustafa. " Fususü'l·Hikeın'de Te:.:::ıdlı if:ıdel er ve Vahdt::t·i Vücud", Ff/TŞ-Iliçinde, istanhul1997, ss. 
9·38; Çaknıa klıoğlu, /vi. Mustafa, " Mulıyiddin ibnii'I·Ar:ıbi'ye Göre Hayal ve Düzeyleri", Tasuwı4; Yıl 

4, S. 10. Ocak-Haziran 2003, ss. 308, 309. 
151 ihnü'I·Arabi, Fiitublit (ihk.), c. ı , s. 213. 

ı 52 Mesela ibr:ı hi ın ei-Bikai, Fütüh:lt'taki lnııı rneselelerden dolayı Şeyh-i Ekber' i tekfir eder. 

Fak:ıt Bikai'nin bu yakla~ıını birçok alim tar:ıfından reddedilmiştir. Celaleddin Suylı(ı bu doğnılllıda 

küçlik bir eser kaleme al mıştır. Bk. Suyuti, Ceh11eddin, Tenhfhu 'l-Cabiji Tanııeıi lbn Arabf, ht:l. 

Abdtırr:.ıhınan H;ısan Mahmud, Kahire 1990. 
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dıkça "aklın ayağı "nın kayma korkusu vardır. •J>.ı Ayrıca İbnü'I-Arabi'nin eserle
rinde, cümle içerisinele isimlerio yerine çok sayıda işaret zamiri kullanması da''' 

cümleyi zorlaştırınakta, dolayısıyla da aniaşılma problemini doğurmaktadır. 

Kısacası düşüncesini daha çok varlık üzerine yoğunlaştıran, varlığın mahiye
ti hususunu tasavvufi bir metotla anlatmaya ve izah etmeye çalışan İbnü'l-Ara

bl'nin, t:ısavvufi ıecrübesi sonucu elele ettiği marifeti ifade etmede kullandığı dil 

üsiGbu başlı başına bir problemdir. Özellikle Fusiis ve Anka u 'l -Mugrib gibi ka

palı bir üslUpla yazılmış eserlerinin yanı sı ra Fz'itühlit'ın bazı bölümleri de olduk
ça veciz ve imal ıdu·. İbnıYI-Arahi ve eserleri hakkında önemli çalışmaları olan 

Afit'i', Fusüsun Arapça olduğu halde an layamadığı ilk eser olduğunu, bu proble

mi de başta Fütt?.hat olmak üzere İbnü'l-Arabl'nin diğer eserlerine baş vurmak 

suretiyle aştığını beyan etmekted ir. "s Dolayısıyla Fütuhclt, bazı bölümleri Imalı 

olmakla birlikte İbnü'I-Arabi'nin h<lŞta rusasolmak üzere veciz eserlerinin anla
şılınası bakımından önemlidir ve hatta onların kapsamlı bir şerhi konumundadır. 

r:.ıkat bütün bu kompleks, anlaşrlması zor üslfıbunun yanı sıra, İbnü'l-Ara

bi'nin eserlerinin ayrıcalıklı bir yönü vardır: Hangi konudan bahsederse b:ıhser
sin, bu, felseti-keliiıiD bir konu olabileceği gibi, fi khi veya dil ile ilgili bir konu 

olabilir, hepsinin temel bir fikrin, teuhidve vahdet-i vücud fikrinin damgasını ta

şımasıdır. O, ele aldığı konuları, ya vabdet-i vz'icı?.d :ınlayışından hareketle işle

mekte ya da nihai olarak vahdet-i \1ücuda bağlamaktadır. Bu sebeple onun fikir

leri zaman zaman dağınık, bir birinden kopuk gibi görünse de, bir biriyle ince 

bir mantıkl örgüyle bağlantılı ve insic:ım lıdır. 

Fütuhat ansiklopedik bir eser olduğu için fıkıh, kelam, rasavvuf vb. gibi bir 

çok ilmin konulan eserde ele alınmıştır. Bu konular işienirken de avaın-havas her 

kesin kendi idrak seviyesine göre anlayabileceği kapsamlı bir üslup kullanılmış

tır. Mesela nıüellif Fü.tühat'ın mukaddiınesinde, genel olarak müslümanların ve 

kelam alimlerinin itikat esaslarından açıkça bahsettikten sonra, çoğu insan idrak
ten aciz olduğu için havassın akidesini ise kitabın bütününe yaydığını söylemek

tedir. "6 Böylesi kapsamlı bir eserde yer yer kapalı sembolik ifadeler bulunsa da 

geneli itibarıyla açık ve sade ifadelere rastlanması şaşırtıcı değildir. Esasında İb

nü'l-Arabl böyle bir üslübu benimsediğini Tedhfrat'ıncla açıkça ifade eder ve 

eserlerinele açık ifade (beyan) ile sembolik aniatıının (remz) bir arada verildiğini 

söyler. Böylece hem ava m ve hem de hava s bu ifadelerden kendi nasibini alır. '" 

153 Konuk, Ahmed Avni, Tedbfrm-ı iliihiyye Tercüme oe ŞedJi, h:.ı.l. Mustafa Tahr:d ı , isı:ınbul 

1992, ~. 27. 
154 Mesel:1 bkz. İbnü'l-Arab'i , FıUı.7hiit rıhk.), c. ll , ~. 64. 
155 Atifl, Ebu'l-Alfl, Fusas Okumaları ... , s . 44. 

156 İbnü'l-t\r·.ıbi , Fütı1biit (ihk.), c. ı, s. 213. 
157 lbııü'I -Arabi, Tedbii'iit, s. 106. MeseJ{I o , Teclbfratıa, bir y;ın<.lan bt::ım dünyasında hüküm

darlık makamında bulun;ın "ha life"ye nasilını ederken, bir yandan da ıasavvufi anlamd:ı Allalı'ın 
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Farklı bakış açılarını göz önünde bulunduran bu çok yönlü ifade üslı.ıbu esası lti

barıyla Kur'an ve Sünnet'in üslübudur. Bunun içindir ki her ayet, ilk bakışta an

l aşılan genel anlamından sonra, başka pek çok anlama refsir edilmiştir. ';" 

İbnü'l- Arabl görüşlerini sürekli ayet ve hadis iere dayandırır. Hatta bazen 

ayet ve hadisleri kendi ifade Imiıpları içerisinde verir.•w Kur'an ve Sünnet eseıin 

temel kaynak larıdır. Zira Mutlak vücüd kendini insanlara kursal metinler aracılı

ğıyla , onların konuştuğu bir dil formunda açar. Vücud'un mutlak hakikati asla 

bilineınez olmasına rağmen, Kur'an ve Hadis'te zikredilen Jıer ilah! isim Vü

cüd'un hakikati hakkında bir şeyler söyler. Bu yüzden İbnü'I-Arabi'nin eserleri

nin çoğu Kur'an ve H;:ıdis'in yorumundan ibarettir."''' Hatta bütün irfanın, yazdı

ğı ve söylediği her şeyin Kur'an hazretinden, onun hazinelerinden kaynaklandı

ğını bizzat kendisi söyler."" 

İbnü'I -Arabi elde ettiğimarifet hakkında konuşmasının Allah (c.)'ın emri ve iz

nine bağlı olduğunu, kendisi için bir sını r çizildiği zaman orada konuşmasını kes

tiğini söyler.'6z Dolayısıyla onun eserleri, üzerinde deraylıca düşünülüp, belirli bir 

plan dahili nele yazılınaya karar verilmiş sistemli konulardan müteşekkil değildir. 

Takip eniği metodun diğer rnüelijflerinkinden farklı olduğunu bizzm kendisi vur

gular. Şöyle ki, marifetin dışındaki bilgileri kalerne alan diğer müellifler, her ne 

kadar incelediği ilmin etkisinde kalsa da, istediği şeyi eseıine alma, istediğini de 
çıkartma hususunda özgürdür. İbnü'I-Arab'i kendilerinin ise böyle olmadıklarını, 

İlahi Hazret'in kapısında bütün his ve ilimlerinden uzaklaştıklarını, ancak ilahi bir 
emir! e ve kendilerine çizilen sınıra göre eserlerini yazdıklarını söyler. '6·

1 

İbnü'l-Arabl Ftttühatta, ele aldığı konunun mahiyeti, kendisi ve öğrencileri

nin halleri ya da onhırın sorularına bimlen kimi zaman diyalog üsllıbunu, kimi 

zaman hakimane ilmi üslübu, kimi zaman da eelebi ve hayall üslübu kullanmak

tadır. Her ne kadar Massignon, şeybin Fütıl.hafdaki üs!ubunu duygusuz ve do

nı.ık bulsa da '<..ı eserde bir çok farklı üslfıbun, edebi ve hayall rasvirlerin bulun-

yeryüzünde ha lifesi olan '·insan- ı kiinı i l" i güz öniindt' bulundu rmaktadır. Dolayısıyla ibnü'I-J\r~bi'nin 

nasihatleıi s;ıdece siyasi halife ve hükünıdara değil , i nsan -ı k;imile, ins3n-ı k:1nıil olac;ı k ki~iye ve 

kendi vücudunda halife olan insana hitaben söylt>ıınıiş olmaktadır. Höylece okuyucu kendi anlayı~ 

ve iıfanına göre, bu anlam seviyelerini aniayıp istifade edebil nıektedir. Konuk, Tedhfral Şerbi, s. 

XXV (takdim) 

158 age. s., XXV. 

159 Bk. ibnü'I-Ar:ıhi, FiitııMı (rbk.), c. 1, ~. 43; c. ll, s. 117. 
160 Chittick, Hayal Alem/eri, s. 36. 
161 ibnü'l-Arabi, Fütiibaı (byr.), c. VI,~. 61. 

162 fbnü'l-Anıbi, ei-Fülubiir (ibk), c. ı, s. 264. 

163 cı,~e., c. 1, s. 265. 
164 Ha ll:k hayraıılığıyla Lnnınan L. Massignon ~eyhin üslubu h~kkında şunları söyler: "İbn Arahi 

bir taraftan hakimiine bir tavrı ve ;sıkı bir ölçül ülüğü yansıtan, bir r:ıraftan teknik ıstı lnlıhırla dolup 

t:t;ian üslCıbu içinde genel görüşlerini ve ;ıahsi vakıalarını anlatmakta, dainıa duygusu<: ve dontık hir 
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ması ona canlılık katmaktadır. Kaldı ki Fütılhat, sürekli anlaşılması zor, il mi ıne

selelerin ranışıldığı soğuk, yorucu bir eser olmayıp , mi.icllifin farklı maneVı tec

rübelerinin ve bunların canlı tasvirlerinin anlatıldığı, şeyhleri ve dostları hakkın

da sanıimi ve duygu lu ifadelerinin yer aldığı kapsamlı bir eserdir. Daha sonra ha

yali üslubundan bahsederken de değineceğimiz gibi, ' Allah'ın sıfatları' meselesi 

gibi kelfıml bir konuyu hayall ıasvirlerle, sembolik olarak anlarırken eserin üslu
bu hiç de clonuk değildir. Yine fütüvvetin, 'M şefkat, merhamet ve diğer gamlığın 

zayıf güçlü bütün mahlukata şamil olması gereğini vurgulamak üzere zikrettiği 

şu hadiseyi anlatırken de üslfıbu soğuk değildir: " ... şeyhi nıisafirlere sofrayı ser

mesin·i emı-etmişt:i. O ise sojl-anın üzerindeki kannca/ardan dolayı so.frayl ha

zırlamada gecikti. Sofranın üzerindeki karıncaları dağ·ıtmayı fütüvvete uygun 

görmüyordu. Çünkü. bayuan/ara dokunmamak, onları serbest bırakmak da ji'i
tiivuettendir. İşte bu sebeple, karıncalar kendiliklerinden çıkıncaya kadar, on

ları sofradan zorla çıkarmaksızın bekledi .. . Niha~vet şeybi ona, 'hassas davran

dın ' dedi. '"<'(> Şeyh-i Ekber hiç şüphesiz hakimane bir üslupla kendini ifade et

mektedir, zira yolun nihai menziline varıp hakka'I-yakine ulaşmış biri olarak ko

nuşmakta, geçtiği yol üzerindeki hal ve dereceleri t<ım bir vukufiyetle tasvir et

mekte ve bu yolda rehberlik etme adına yazmaktadır.'~~ 

Esasında Fütubtit, ük müellif nüshası otuz yıllık uzun bir zamarı dilimi içeri

sinele yazılmış otuz yedi ciltlik ansiklopedik bir eser olduğu için tek bir yazı üs

IObtından söz etmek mümkün değildir. Temelde ını:.'tellifin yaşadığı ruhani tecrü
be ve hallere ve bunun yanı sırcı öğrencilerinin durumuna ve sorularına bağlı 

olarak bir çok farklı üslübu eserde görrnek mümkün: Hayali, ilmi, edebi üslubun 

yanı sıra Fii tuhlit'cla kimi zaman diyalog üslubuna da yer verilmekreclir. 

Bazen "eğer şöyle denirse biz ele şöyle cevap veririz", şeklinele diyalog üslu

bunu ktıllanır.'M Genelde hitabet sanatına ait olan bu üslupta müellif, dinleyici 

ya da okuyucuların azim ve gayretlerini harekete geçirmek için onlarla konuşur. 
Bu ifade tarzında duruma göre istilham, raaccüp ve isti.hkfira kadar biirün ü'ade 

ed:t ra~ ı ran bu ibllıp onun Halltıc h~kkınd:ıki ka n~ı atin i na~ ıl oluşturduğun;ı d:ı i r en değerl i ipucunu 

$Unın~ıktadır. " Adda~. ilm Arttbi, ~ . 212, M;ıs:;ignon'un La Passio11 de Hallcıj isimli eserinden (c ll,~. 

4141 naklen. Massignon'un şeyh hakkındaki bu k:ınaati, ibnü'l-Ar.ıbl'nin Hall5c hususunda sı k sık 

dile geti rdiği ihtiyat kayıtlan sebebiyle olabil ir. Yukanda M:ıssignon'dan iktiba.~ edilen metnin son 

k ısnıı da bu yönde bir ipu<:u vcmıektedi r. Bk. Addas, aym yer. 
ı 65 hHüvvet: Feclakiirhk, feriig;ıt, ınertlik. Bir kimsenin sırf insani nıüliihazııl:trl:ı başkalarının 

hak ve ınenfaatını kendisininkinden önde tutnıası. Bk. Uludağ, Süleyman, Tasawuf Terimferi 
Sözlüğü, bt:ınbul1991, s. 183; Cebecioğlu, Ethem, Tasa/)/.tufTerimfeıi ve Deyimleri Sozfüğü, Ankar;ı 

1997, ss. 280, 281. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Af'ifi, Ebu'l-Aiii, "Melamilik, Sütilik ve Ehl-i 

Fütüvvet", lstclm Düşüncesi Ozerine Makaleler içi nde, ss. 13), 194. 

!66 ibnü'I-Arabl, Filtilbiiı (tbk.), c. IV, s. 68. 

167 Addas, age. s. 212. 
168 ibnü'I-Arabl, fütılbclt ( thk.), c. ı , s . 277. 
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şekillerine baş vurularak hitapta etki, zenginlik ve güzellik sağlanır."''> Genelde 

istithamlarb diyalog üslübunu kullanan İbni.i'l-Arabl, kimi zaman öğrencilerinin 

soruları üzerine, kimi zaman da bizzat kendisi muhtemel sorulan dile getirerek, 

ortaya koyduğu görüş hakkında akla gelebilecek yanlış anlaşılmalara tek tek işa

ret eder ve bu yanlış aniaşılmaları gidermeye çalışır.ı7o Mesela alemin varlığı ko

nusunu işlerken muhtemel yanlış anlaşılınala ra şu şekilde işaret eder: "Tevehhü.

mi' olm-ak, alemin varlığı Hakk'ın vücudundan ne zaman sonra vücud buldu? 
gibi bi1· soru sorulursa şöyle de riz: 'Ne zaman' sorusu zamana aitti1~ zaman 
ise görece/i nispetler alemine ait olup Allah'ın yaratıklarındandır. Nispetler ale
mi içinse yaratma takdi'rfdir, i'cadi' değil. Dolayısıyla bu soru butıldır. ,)? ı 

Diğer taraftan İbnü 'I-Arabl eserinde, ınisaVhayal aleminde yaşamış olduğu 

bir çok tecrübesini anlatır, kimi zaman da bazı metafizik problemleri hayall tas

videre başvurmak sOretiyle zihinlere yakınlaştırmaya çalı§ır. Bu yönüyle onun 

bu tasvirleri tabii mitleri n m dilini ::ınımsatmakt:ıdır. Paul Tilicb İnıanın Dinamik

leri adlı eserinde, Allah-alem ve insan ilişkileıini sembolik tarzda anlatmaya ma
tuf olan mit'lerin her zaman mevcut olduğunu, zir.1 bizzat lman dilinin sembol

lerden kurulu olduğunu vurgular. Mitolojik dil, zaman ve mekanın öresinde olan 

merafiziği nihallik iddialarını ortadan kaldıonadan zaman ve mekan çatısı altına 

yerleştirir. Esasında tek Tanrı bile, hakkında konuşulmaya başlandığı andan iti

baren zaınan ve mekan çevresine çekilmiştir ve dolayısıyla da mitolojik dilin bir 

nesnesi olmuştur. ın 

İnsanın nihai kaygısına ait seınbollerin bir bileşimi olan mitler insan bilinci

nin daima var olan formlarıdır, bütünüyle sökülüp atılamaz. Fakat kutsal ki t:-ıp

l:ırda bulunan mitolojik öğeler, mitolojik olarak kalmalı, senıbolik unsurları sü

rekli konınınalı ve bulunacak bilimsel brşılıklarla yer değiştirilıneınelidir. Çün

kü sembollerin ve mir'lerin yerini alabilecek bir şey yoknır. Sembolleri ve mit'le

ri doğrudan :ınlamlarıyla algılamaya çalışan "literalist" ı74 bir yaklaşımda sembo

lün kendisinin ötesinde bir şeye işaret etme karakteri göz ardı edilmektedir. Li-

!69 Ha*inıi, Alımı:d, Cevberetü'I-Befa,iJ,aJi'l-Meiirıi w'I-Beyan ve'l-Bedf; istanbul 1984, s. 44. 

170 ibnü'I·Ar::ıbl, el-FıUubCit (tbk.), c. ll , ss. 76-78, 84, H5. 

ı7t age., c. 11 , s. Tl . 

ın Burada söz kontı~lı olanın tabii ınilti r. yoksa ibnü'l·Ar:.ıbi'nin üsllıbumın e~ki ir:ın ve 

Yuıı~ın 'da obn t~ rihl mitolojikrle nıuk<ıye~~sini yapmak gibi bir niyetiıni:ô n olmadığını özellikle vur

gulamak i~ıiyoruz. Tabii nıitlerin yanı sıra bir de ııuilıl mitler vardır. Eski iran'da olduğu gibi, 

yeryü<ıünü iki ili\hl gücün savaş alanı ol:ı rak gören anlayış, yine eski Yunan'da olduğu gibi 

yer)'ÜZürıün birbirine e;ıir olmayan bir tannlar hiyemrşisi tilrafından yöneiliidiğini i<.ld ia eden 
anlayı~br tarihi mitlerdir. Rk. Tilliclı, Paul, imanııı Dinamikleri, çev. Fahnıll:ıJı Terk:ın-Salih Özer, 

Ank:ıra 2(Xl0, s. 55. 

173 age .. s. 51. 

ı74 Litenı liznı/U\fızcılık : Metindeki bir ifadenin ve düşüncenin zahirde gözüken anlanıın:ı 

bağlılığı if:ıde eder. 
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teralizm Tanrı'yı nihailiğinden ve haşmetinden yoksun bırakmakta, O'nu sınırlı 

ve bağımlı olanın seviyesine indirmektedir. Bu sebeple eğer imanda semboller 

literal anlamıyla alınacak olursa bir putperestin seviyesine iniimiş olunur.';; 

Özelde İbnü'l-Arab!'nin eserlerinin, genelde de dini merinlerin anlaşılmasında 

bu hususiyet oldukça önemlidir. 
Bizim burada üzerinde durduğumuz konu tabii mit'dir. İbnü'l-Arabi'nin kul

tanmış olduğu hayalt/ mitolojik üsluptan bahsederken, eski Yunan, İran ya da 
Hint kültürlerinde rastladığımız tarihi miti değil, Paul Tillich'in vurguladığı gibi, 

metafiziği n kendine has sembollerinin bileşimini, yani tabi miti kastediyoruz. Zi
di İbnü 'I-Arabl'nin eserlerinde ne bir tanrılar hiyerarşisini ne de mutlak düalist 

bir anlayışı bulmak mümkündür. İbnü'J-Arabi, Kur'an'dan ve kendi ınanevi de
neyiminden mülhem olaf'.ık, Allah-iilem ve insan ilişkisi, Allah'ın sıfatları ve ille

min yaratılışı gibi hususları hayalJ unsurlar kullanmak suretiyle canlı bir şekilde 
anlatır. Ayrıca onun bu anlatım üs1Gbunda, ayrı bir ontolojik gerçeklik olarak ka

bul ettiği hayal alemi ve bizatihi bu alemde yaşamış olduğu tecrübeleri oldukça 

önemlidir. Zira İbnü'l-Arabl, duyul:.ır aleminden daha gerçek bir alem olarak ta
nımladığı hayit/Imisal aleminde '76 bir takım metafizik hakikatleri bizzat sembo
lik olarak müşahede etmiştir. Çünkü hakikarleri semboller şeklinde sunma biz
zat haydfın doğasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla onun bu hayall/sembo

lik anlatımları, salt talim kaygısıyla, ince metafizik hakikatleri zihinlere yaklaştır

mak için seçilen sıradan benzetmeler olmayıp, onun bizzat varlık ve hakikat an
layışıyla paralel bir nitelik taşımaktadır. Şimdi İbnü'l-Arabl'nin kullanmış olduğu 

hayali anlatım tarzından bazı örnekler vermeye çalışalım: 
Mesela, Fütıl.hiifın girişinde alemin yaratılışı ayet ve hadislerden mülhem ola

rak oldukça canlı bir şekilde , hayalt bir üslupla anlatılmakt:ıdır : " ... sonra irade 
kalemini ilim mürekkebine datdırdı da komnmuş, saklanmış oları levh-i mah
jit.zu kudret salf,ıyla; olanı, olc1cak olanı ve hali hazırda olmakta olanı, hatta ol
mayacak olan ber şeyi yazdı ... fşte bu yüce ka/emin, diğer isimlerden ayrı ola
rak yazdığı ilk isim şu oldu: 'Ey Muhammed! Ben, senin için, senin mülkün 

olan bir alem yaratmak istiyorum ve su cevherini yaratıyoru.m. Bu su cevherini 
eşsiz izzet perdesi olmasızın yarattım. Ve Ben, arnada nasıl isem öyleyim, be
nimle heraber hiçbir şey yoktur. ' Yüce Allah suyu soğuk ve donmuş olarak, tıp
kı daire biçiminde dönen bir cevher gibi yarattı. Ve bu cevhere, cisim ve araz
Iann zatlannı bilkuvve tevdf etti. Sonra arşı yarattı ve Rabman ismi bu arşı 
kapladı . (Taha 20/5). Sonra kürsüyü dikti ve ik>i ayak ona doğm sarktı. Sonra 

ı 75 Tillich, ima mn Diııamikleri., s. 53. 

176 ibnü'l-Ar.ıbl'nin düşüncesinclc:: hay;ılin insani ve onıoloji k farklı düzeyleri için bk. Corbin, 

Ctl!ative lmtıginalion .. , ss. 179-237; Chittick, 71Je Sı~{i Path ... , ss. 112-139; Aynı rnüelli f, fktyal Alem

teri, ss. 97-112; Kasım , M;ıhmud, ei-Hctytil jf Mezhebi Mubyiddin İbn Arabf. Kahire 1%9; 

Çaknıaklıoğlu, "Muhyiddin ibnü'I-Ar.ıbi'ye Göre Hayal ve Oüzeyleri", ss. 299-329. 
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soğuk ue donuk olan bu cevbere celal nazanyla baktı da o, utancmdan eridi, 
parçalanna ayrıldı ve su olup aktı. İşte, yer y üzü ve gökyüzü var· olmadan ön
ce O'nun arşı bu su üzerindeydt .. . (Hud 11/7) Sonra Allah, bu suya bir nefes 
gönderdi de su, bu nefesin sarsıntısırıdan dalga/andı ve köpürdü. Dalgalar arş 
sahiline vurunca Hakk'ka, övühnüş bir hamdie harndederek nidii etti. O zcıman 

incik (es-sak) titredi ve ona 'Ben Abmed'im' dedi. Su utandı, hemen geri çekil
di, saf özü olan ve eşyanın pek çoğunu ihtiva eden köpüğünü sahilde bıraktı . 
Yüce Allah. boyu ve eni övgüye de<~er bir büyüklüğe sahip olan arzı yuvarlak 
olarak işte bu köpükten inşa etti. Sonra da arzın onelan ayr·ılırken ki sürtünme
sinden oluşarı ateşten dumanı irışct etti. O dwnan içinde de yüksek sernillar ya
n/ıp meydana geldi ... ,m Görüldüğü gibi İbnü'l-Arabl, alemin yaratılışın ı oldukça 

canlı bir şekilde, hayall bir üslupla anlatınaktadır. Denizin dalgalanması, kıyıya 

vurması ve bu esnada çıkard ığı ses, geri çekilirken kıyıda bıraktığı köpük gibi 
şekli ve hissi unsurlar alemin yaratılışı anlatılırken sembolik tarzda kullanılmıştır. 

Yine ilahi sıfatiarın filemde tecellisi de hayall olarak canlı bir şekilde tasvir 

edilmekreclir. Gizli hazine (kenz-i mab.fi) içerisindeki sonsuz cevherler olan bu 
ilahi isiınierin hem mutlak ınünezzeh olan Zar·a hem de büründüğü husGsi ına

naya delaleti vardır. O halde her bir isim Zat'a delaleti bakımından müsernınanın 

aynıdır ve bu yönüyle diğer bütün isimleri ele ihtiva eder. Diğer taraftan kendi ta

şıdığı hususi manası ve tecelll ettiğ i yerler (ayan-ı sabite) üzerinde hükümlerini 

icr:ı etmeleri ba kımından bir birlerinden farklıJaşrnaktadırlar.'78 Alem, işte bu iB

hl isimleri n tecelli yeridir. Alemdeki her bir hakikatin bu iHihi isimlere mahsus bir 

isimi vardır ve o ismin tekellüfü altıncladLr, ona ibadet eder, o isim de ona Rabb 

olur. "9 İşte İbnü'l-Arabi, Allah-alem münasebetini, sıfatiarın iilemde tecellisini Fü

tühafda şu şekilde tasvir eder: "Bütün bu ilahf isimler imanıları na, ti!;O onlar da 

Allah ism-i celaline sığındıklarmda, Allah ismi de, bu isimterin istedikleri yar
dımı talep ederek bütün isimlerden müstağni olması ftibanyla Zat'a sığmdı. 
Mutlak iyilik ve cömertlik sahibi olan Zat onlara istedikleri şeyle ihsanda bulun
du ve Allah ismi celaline şöyle dedi: 'İsim/erin imam/arına söyle kendi hakikat
lerince alemin ihnlzına koyu/sım/ar. Allah ismi ce/iili, isimlere yöneldi ve onla
ra lnt baberi verdi. Onlar da hızla mutlu ve neşeli bir şekilde ayrıldılar .. . ,ısı 

Bu hay:ıll üslup Fütılhaıta bariz bir şekilde müşahede edilmektedir. Ruhtan 

ve nefsten bahsederken, Ruhun Hakk ile ve nefs ile konuşması, nefsle mücade

le edip onunla savaşmasını anlarırken de İbnü'l-Arabl hep bu üsh1bu kullanmak-

177 ibnü'I-Arabl, Fiitı1bat (lhk.), c. l, ss. 48-50. 

ı 78 Aynı eser, <:. ll, s. 129. 

179 Aym eser, c. ll, s. 124. 

180 İbnü'l-Arabi'ye göre ilftlıi isimlerin imamları dört wnedir: Hayy, Mütekelliın, Seml' ve Basir. 

Bk. ibnü'I-Arabi, Ftitı1Mt (thk), c. ll , s. 127. 

181 Aynı eser; c. ll , s. 131. 
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ta dır. '"1 Yine bu i.islübu içerisinde o, kendisinden çok önce yaşamış olan insan

larla, peygamberlerle, rühanilerle karşılaşmasını, onlarla diyalogunu ve bazı ma

nevi tecrübelerini '"~ anlatmakta, adeta fizikle fizik ötesini ve tarihle tarih ötesini 

bir af"ada vermektedir. Bu üslüpla salt metafizik konular insan zihnine canlı tas

virlerle yaklaştınlmakcadır. Diğer taraftan da anlaşılması zor ilmi/felsefi üslübtın 

soğukluğu ve iticiliği aza indirgenmiş olmaktadır. Esasmda bu hayali üslup, da

ha önce de vurgulamaya çalıştığımız gibi İbnü'l-Arabi'nin varlık, hakikat ve ma

rifet anlayışıyla alakalıdır. İbnü'l-Arabl'ye göre hayalin belirsiz oluşu , iki ayrı alan 

arasında her ikisinin özelliklerini taşır şekilde paradoksal bir mahiyette olması, 

diğer taraftan bu alemin suretler ve semboller alemi olması , şeybin eserlerinde 

bariz bir şekilele görünen hayall ifadelerinin mahiyeti hakkında da bize ış ık tut

maktadır. Bu ifadeler temelde semboliktir ve derin tasavvufi tecrübeye d::ıyalıdır. 

Bu üslubun mahiyeti göz ardı editip ifadeleı·in doğrudan zahiri anlamlan esas 

alındığında , şeybin t::ııih hatasına düştüğü, ya da metafiziği nihatliğinden kopa

rıp sınırlı ve kayıtlı olan seviyesine indirgediği gibi bir yanılsamaya düşmek ka

çınılmaz olacaktır. 

Diğer taraftan, her hangi bir edebi kaygı güdülmese de, Fütuhat'da edebi üs

lüba da rastlamaktayız. Öyle ki eserde İbnü 'l-Arabl'nin Divan'ından çok daha 

fazla, yaklaşık beş katı şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerde İbnü'l-Arabl ilgili bablar

daki konuyu şiir senıbolizminden faydalanarak anlatınaktadır. Bu şiirler bulun

dukları babın adeta anahtarı niteliğindedir. İbnü'I -Arabi her babın başındaki bu 

şiirleri n, bablarda tatsilen anlatılanların icmall tarzda bir tekran olmadığını, bab

ların ayrı bir açıklaması olduğunu özellikle vurgular.'*~ Ayrıca sadece şiirlerini 

değil nesrinide kimi zaman edebi bir üslupla yaz.ar. Klasik bir çok eserde, hatta 

Kur'an- ı Kerim'de de rastlanan mıwazrme"" üslubunu kullanarak cümleleri bir 

biriyle uyumlu tarzda adeta şii r gibi kaleme alır. IS6 

Daha önce de vurgulamaya çalıştığımız gibi Fütil.hiltottız yedi kitaptan (5ifr) 

meydana gelmektedir. Eser şematik olarak altı ana bölüme (j'asl), bu ana bölüm

ler de 560 alt bölümlere (ha h) ayrılm ıştır. Bu bablardan bazıları bir iki sayfa . ba

zıları ise müstakil bir kitap hacınindedir. Mesela bir çok farklı menazilin sırlarını 

ihtiva eden 559. bab hacim iti barıyla en geniş olanıdır ve müstakil bir kitap gibi-

182 Mesela bk. ibnü'l-Ar.ıbi, Fiıtulır:Jt (thk.J, c ıı , ss. 194, !95, 199. 
183 lbııü' l-Ar:.ıbi'nin bu ıarz tecrübderinden bazıları hakkı_nd~ bk. Chittick, Hcıyal Alem/eri, ss. 

113-1~8. 

184 İbnü'l-Ar::ıbi, Fütühat (byr.), c. IV s. 439. 

185 Kafiye söz konusu olmaksızın cümlelerdeki fasılala rın birbirine uyumlu olması. Nesirde 

cümlenin pmçalarının bir birine ~it ve uyumllı wrzda yazılması. Mesda; ·· ... mesjiifeh .. . mlfhsılseb ", 

" ... şedfd ... karfb" if:ıdelerinde olduğu gibi. eı-Telıaoevl, Muhammed Ali b. Ali, Keşşajit Jsııtahtiti'f • 

. Pıinun, Kalküw 1862'<.kn tıpkı basım, İstanbul 1984, c. ll, s. 1519. 
186 8k. ibnü'l-Arabi, Fütı:that (ihk.), c, 1, ss. 43, 44, 172; c. II , ss. ı 17, 118. 
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dir. Hatta bizzat İbnü'l-Arabl'nin beyanına göre, bütün babları muhtasar olarak 

ihtiva eden bu bab-ı cami' Fütılbii.fın özeti ınahiyetindedir. 't<7 Eser, bu 56o ba

bın dışında bir önsöz, (huthetü'l-kitab), bab adlarının tek tek sıralandığı bir bö

lüm, uzunca bir mukaddime ve bir de sonuçtan oluşmaktadır. İbnü'I-Arabl ön

sözde, hcıJ..>ikat- i vücudiyye, hakikat-i mubammediyye ve varlığın yaratılışı ko

nul<lrına veciz bir şekilde değindikten sonra eserini başta şeyhi Abdülaziz ei

Mehdevl, yakın dostu ve talebesi Abdullah Bedr ei-Habeşl'ye ve onların şahsın

da da bütün muhakkik sufilerle, yakın dost ve kardeşlerine ithaf ecler.'101 Hemen 

ardından eserin bablarının fihristi sayılacak tarzda 560 babın isimlerini sıraladık

tan sonra'"'1 mukaddimeye geçer. Burada ilmin mertebelerinden,'90 nazari ve ne

bevl ilimden'9 ' bahsettikren sonra İslam'ın genel inanç esaslarınclan'91 ve ihtisas 
sahiplerinin inanç esaslarından bahseder.•?.~ Mukaddimeden sonra eserin altı :ana 

bölümüne birinci babdan itibaren başlanır. Daha önce de vurguladığımız gibi, 

konu bütünlüğü açısından Fütubfttın sistematik bir eser olmadığını hatırlatarak 

eserin alıı ana bölümü ve işlenen konuları genel hatlanyla verıneye çalışalım: 

1. Mearif: Genel olarak tasavvuf ilmi, sırlar ilmi ve şerlar ilimlerine ayrılmış 

olan bu bölüm 73 babdan rnüteşekkildir. İbnü'l-Arabl bu bölüme daha önce Fü

tıihat'ın yazdışından bahsederken ele kısmen değindiğimiz, Kabe'yi tavaf eder
ken yaşadığı manevi tecrübesini anlatarak başlar. Öyle ki bu tecrübesi onun hem 

bu kaps~tmlı eserinin, hem de diğer eserlerinde kaleme aldığı irfanının kaynağı 
olacaktır.'~ Ardından bu bölümün b~larında ayrıntılı bir şekilele harfler ilminden 

bahseder. Harflerin merrebeleriyle varlık mertebeleri arasındaki par:ılelliğe dik
kat çektikten sonra harflerin de yatay bir de dikey boyutları olduğunu, onlarında 

bedenleri ve ruhları olduğunu vurgular. '9s Yine bu bölümde insanın idrak yetile

ri ve bunların sınırlan üzerinde dunılur. ''.s Ayrıca bu bölümde Allah (c.) hakkın

da Kur'an ve Sünnete geçen teşbihvarl ifadeler, isHim'ın tenzih anlayışıyla bir bü
tün ohırak ele alınıp yorumlan ır. İbnü'l-Arabl bu tarz lfadelerin akli olarak te'vili

ni hatalı bulur ve aynen alınmaları gereğini vurgular. Bu sebeple onun ulühiyet 

anlayışı renzih ve teşbih üzerine kurulmuştur. Allah, zat itibanyla mutlak münez
zeh iken, sıfatları yönünden teşbihten söz etmek ınümkündür.197 Aynca bu bö-

187 Bk. İ bnü 'l -Arnbi, Fütı1hat (byr.J, c . Vlll , s. 63. 
188 Bk. İbnü'I-Arabi, Fütılbat (thk), c. 1, s. 72. 

189 Aynı l!Scr, c. 1, ss. 75·136. 
190 Aynı eseı; c. 1, s. 138. 

191 Aynı eseN; c . ı, s. 145. 
192 Aynı eseN; c. ı, ss . 162-173. 
ı93 Ayıu eser. c. ı, ss. 187-213. 
194 ibnü'l-ArabT. Fıttlihaı ( thk.), c. 1. ss. 215·230 
19; Ay m eser, c. J, s. 231 ve devamı . 

196 Ayrıı eser, c. ı. ss. 99-102. 
197 Aynı l!ser, c. ı, s. 103 ve devamı. Şeyh in ıenzih ve teşbih hakkındaki görüşleri için ayrıca bk. 
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!ümde besmelenin, ardından da Fatiha suresinin, harf harf, kelime kelime sı rl a

rından bahsederek uzunca bir tefsirini yapar. '9ij Adeta eserin bütün fikri örgüsüni.i 

ihtiva eden bu bölümde bir çok farklı konu ele alınmıştır: Alemin zuhuru, yaratı-
lış, ulvl ve süfli a.lemler, insan, insanın yararılışı, hakikat diyarı, hakikat-i muhaın

mediyye, malum~lt çeşitleri, zaman ve hakikati, cennet, cehennem, berzah, veb

yet. .. vb gibi bir çok farklı konu üzerinde dunılmuştur. Diğer taraftan bu bölümün 
sonunda, temizlik, namaz, zekat, oruç ve hacc gibi temel fıkhl konular•w ve bun- __. 

ların sırları üzerinde genişce durulmuştur. Fakat İbnü'l-Arabi, bu konuları ele alır
ken sadece zahiri hükümlerini zikretınekle yetinmez, kendi irfanı doğrultusunda 

bunların sırlarından bahsederek tasavvufi yönden yorumlar. Mesela, temizlik ko

nusundan bahsederken, az bir suya isabet eden bir pisliğin o SU)'U kirleteceğini 

ve kullamlaz bir hale getireceğini, oysaki denize atılan bir pisliğin ise onda kay

bolup gideceğini, onu kirletemeyeceğini vurguladıktan sonra kuvvetli ve zayıf 

kalp te böyledir der. Zayıf kalbe gelen bir vesvese ona hemen etki ederk~ ilim-
le, ruhu'l-kudsle teyit edilmiş sağlam bir kalbe gelen vesvese ve şüphe ond'l kay
bolup gider. 200 Yine namazın vakitlerinden bahsederken, kendi varlık ve zaman 

anlayışı doğrultusunda illemin ezeliliği meselesini r.:ırtışır. 21' ' 

2. Mufimehk SGfinin seyr-i sülukuyla alakah olarak yapması gerekenleri ih
tiva eden bu bölüm 116 baba ayrıl mıştır. Bu bölümde artık nazari açıklamalar

dan çok casavvufun uygulaınalarana , sufilere mahsus ıstılahlara, ve sufinin ma

nevi yolculuğu esnasında katettiği merhalelere yer verilmiştir. Bu bölümde Tev
be, mücahede, halvet, uzlet, takva, zühd, fütüvvet, haset, şehvet, tevekkül, şü

kür, sabır, murakabe, ihlas ... gibi tasavvufi bir çok konu ve kavrama yer verilmiş
tir.202 Bu tür konulara Risa/e, Keşfü'l-Mahcub, el-Luma: et-Taam~/ .. gibi diğer 

klasik eserlerde de yer verilmiştir. Fa bt bütün bu kavram ve konular Fütuhat'da 

ayrı bir boyut kazanır . Semantik açıdan bu kavramların anlam çerçeveleri sürek
li genişler, tabir caizse ontolojik, metafizik bir boyut kazanır. Mesela, "ha/vet", 

sadece süt'inin yalnızlığını it~ıde etmede değil , aynı zamanda hatta hakiki ınana
da Allah'ın , mahlukatı yaratmadan önceki zaman ötesi tekliği için, kullanılır.w.• 

Yine fedakarlık, diğergamlık , cömeıtlik anlamına kullanılan '1ütıivvel" ele Fiitu

bat'cla, bütün ma hlükata varlık bahşeden Allah (cc.)'ın mutlak cömertliğini ifade 

Afıfi, Ebil'I-Aia, 71Je Myslical Ppilosopby of Mubyiddin Ibııu 'l-'Arttbf, Cambridge 1939, ss. 18-24; 
Ch iıtick., 71ıe Sujl Pa/b ... , ss. 69-76, 113·115; lzutsu, Toshihiko, Su:fısm and Taoism: A Cvmpcwatlı.-e 

Study ofKey Philosophica/ Concepts, London 1984, ss. 49-65; Chittick, Haya/.41emlfJ1i, ss. 40-<B. 
198 Bk. ibnü'I-Arabi, Fütılhcıt (thk.), c. 1, ss. 132-205. 

199 ibnü'I-Arabi'nin temel fıklıi konula r hııkkındaki ~örüşleri için bk. ei-Gurab, Mahmud. et: 
Fıkhu in.de'ş-Şevbi'I-Eklx-r, Muhyiddin İbn Arabi, Şam 1981. 

200 Bk. ibncd-Ambl, age., c. IV, s. 152. 

201 Aym eser, c. VI, ss. 60, 61. 

202 Bk. ibnü'I-Aral?i, Füıt2baı (byr.), c. lll, s . 208 ve devamı. 

203 Aym eset; c . .lll , s. 225 ve devamı; Hakim, Mu'cem, ss. 433-438; Addas, ibn Ambi, s. 214. 
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için kullanılır. Zira, vücud bakımından tek ve mmlak olan Hakk teala, sonsuz cö
mertliği ve lsarıyla alemi yokluktan varlığa çıkarmıştıı·.2()4 

3. Ahval: Ruhanı miracında salike arız olan halleri ihrjva eden bu bölüm 80 
baba ayrılmıştır. Bu bölümde ınanevi yolculuğu esnasında sufinin yaşadığı hal
lere yer verilmiştir. Sefer, tarik, hal, makam, şath, riyazet, tecelll, telvin, hayret, 
kabz, bast, fena, beka, cem, tefrika, himmet, veccl, tevacüd, mahv, isbat. .. gibi bir 
çok tasavvufi konu bu bölümümde yine İbnü'I-Arabi'ye has üslupla ele alınmış
tır. Bütün bu tasaavufun uygulaınalarına yönelik hususlar, şeyhin varlık, insan, 
alem, marifet ve tevhid anlayışıyb paralel tarzda ele altnnıaktadır. Mesela daha 
çok tasavvufi hallerin konu edindiği bu bölümde hart1er ve varlık meıtebelerin

den, alemin yaratılışından bahsedilmektedir.ıus 

4. MenaziL Manevi tahakkuk esnasında salikin yükseldiği rObanı dereeelerin 
yer aldığı bu bölüm 114 babdan oluşmaktadır. Bu bölümde kutb, iki imaının 
menzilleri, Muhaınınedi ve MOsevi menziller, şehadet ve gayb alemleri, saadet 
ve şekavet ehli, melaınet, vahyin iniş şekilleri, nebi, veli ve meleklerin derecele
ri, azap, azabın gerekliliği, uhuvvet. .. gibi bir çok konu ve bunların sırları hakkın

da geniş ınalumat verilmiştir.:ıtıc~ Yine bu bölümde Kur'an ınenzilinden bahsedilir 
ve burada İbnü'l -Arabi, Kur'an'ın anJanı çerçevesini sadece lafızlarıyla sınırlan
dırmaz. Burada İbnü'I-Arabl, Kuı·'an, varlık ve insanı bir birleriyle paralel tarzda 
açıklar. Nası l ki insan bütün alemi kendisinde toplayan küçük alemdir, Kur'an'da 
bütün kitapları kendisinde toplayan kitab-ı caml'dir. 21

" Ayrıca bu bölümde varlık 
ınertebeleri, ama, heyOla arş, kürsi, felekler, semanın katları, yeryüzü, cennet ve 
cehennemin tabakalan ilginç şekiller çizilmek suretiyle anlatılmıştır. 21.ı 

5. Münazelat: Sufinin manevi miracına mukabil olarak ilahi tenezzülatı ihtiva 
eder. Salikin yükseldiği, tavsifi mümkün olmayan en son noktayı ihtiva eden bu 
bölüm 78 bab halindedir. Bu bölünıün başında İbnü'I-Arabl münazeleyi, bir biri
ni arzulayan iki failin karşılıklı tenezzülü ve birbirleriyle karşılaşmalan olarak ta
nıınlar. Asitnda münazelede kulun fiili manevi bir yükseliştir ve ilahi tenezzül ol
masa kul pek bir mesafe katedemez. Burada İbnü'l-Arahl, hadisiere istinaden 
Hakk'ın dünya semasına tenezzülünden bahseder. Vahiy yoluyla Hakk'ın kul ile 
konuşması da bir nevi tenezzüldür.21X> Yine ayetlere istinaden, Hakk'ın kuluna şah 

204 ibnii'I-Ar:ıbl, Fııtuhat (byı·.), c. III , s. 349. 

205 Aym cseı; c. IV, ss. 35-38; s. 76 ve devamı. 

206 Mese!J ınelanıiyye hakkında bk. aynı eser, c. V, ss. 50-55; melek, nebi ve veli leri n derecelt:ri 

hakkında, c~ynı ası>t; c. v, ~s. 77-ın. 
207 Aynı eser, c. V, s. 137, 138. İbnü'I-Arabl'nin Kur'an'ı, varlık ve insan anlayı~ıyl;ı paralel ıar:t

da açıklaması hakkında ayrıca bk. Ebü Zeyd, Nasr Haınid, Felsq{etü't-Te'vil Dirdsetün .ft Te'vfti'I

Kur'iin iııde Muhyuldin lh11ü '1-Arabt, .Beyrut 1993, s. 297 ve devamı. Aynı müellif, "SütiDüşüncede 

Hakikat-Dil ilişk isi üzeıine: ilm Arabl'de Dil, Varlık ve Kur'an", çev. Ömer Öısoy, islamiytit, c. 2, S. 

3, Tenınıu:c-Eylül 1999, ss. 16-38. 
208 Bk. İbnü'I-Arabl, age., c. VI, ss. 186-194. 
209 age., c. VI, ş:;, 331-335. 
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damanndan daha yakın olaması ve her nerede olursa onunla beraber olması bir 
münazele olarak anlatılrnıştır.2 '0 Ayrıca bu bölümde ru'yet, irfiini keşfin gereklili

ği , kfibe kavseyn makamı, İslam, iman ve ihsan ınerrebelerinden bahsedilmiştir. 
6. Makamat: Salikin nıhanl terakkisi esnasında katettiği merlıaleler ve tahak

kuk ettiğ i makamlan ihtiva eden bu bölüm ise 99 baba ayrılmışur. Bu bölümün 

başında ridilü'l-gayb konusuna yer verilmiş, Muhammed! kutuplardan ve on iki 

kutupdan bahsedilmi.ştir. Bu kutuplardan her birinin ayrı menzilleri olduğu vur

gulanmış, her biri kendi menziline göre ayrı başlıklar altında açıklanmıştır. Me

sela ınenzilleri "la iHlhe illallah", "sübhanallah" ve "Allahuekber" olan kuruplar

dan ve her birinin menzili bir ayete tekabül eden kunıplardan bahsedili~·-~~--l)ı..ı 

bölümün sonlarına doğru da genel hatlarıyla hatmü'l-evliya konusuna değinil

miş, ardından da esmayı hüsna şerhi yapılınışnr. 212 Daha önce ele değindiğimiz 

gibi İbnü'l-Arabl 559. babcia eserini özetledikten sonra son babcia da müridieri

ne şer'! ve hikeml nasihatlerde bulumır.2 ' 3 

Eserin bölüm ve bablarımn sayısının dahi sembolik anl::ımlar taşıdJğı ileri sü

ıiilmüştür. ~esela, alrı ana bölüm Allah (c.)'ın semaları ve yer yüzünü yarattığı 

altı günü, Mearifbölümünün bab sayısı imanın 73 şubesini, Menazil bölümünün 

bab sayısı Kur'an'ın 114 suresin i, Makamat bölümünün bab sayısı ise Allah'ın 99 

ismini sembolize etmektedir. Yine müellifin doğum tarihiyle (560/ 1165) feth su

resinin kelimelerinin toplamının da Fü.tı7.bafın bab sayısıyla aynı (560) olması da 

dikkat çekicidir.1
'" 

Sonuç olarak, tasavvufun hatta genel olarak ınistisizmin eşsiz eserlerinden ka

bul edilebilecek bir nilelik ve niceliğe sahip olan Fütı1hat, Şeyh-i Ekber'in eserleri

nin hülasi.isı ve onların en kapsamlı olanıdır. Hemen hemen diğer bütün eserlerini 

kapsar. İbnü'I-Arabi'nin ömrünün yaklaşık yarısını harcadığı bu eser aynı zamanda 

dönemine kadar oluşmuş olan irfanm da bir hülasası sayı lır. Çünkü İbnü 'I-Arabl bu 

muhteşem eserinde geçmiş sOfilerin görüşlerini de sunmuş, bir çok farklı göıiişü 

eserinde harmanlayarak onlara kendi damgasını vurmuştur. Kendinden önceki sO

filerin bır:.ıkınış olduğu mirası alır fakat bunlarla yetinrrıez. Kimi göıiişlerl ~ıynen alır 

ve sık sık tekrar ederken, bazı görüşlerin ele beUdi bir veçheden doğru fakat eksik 

olduğunu vurgulayarak konu hakkında kendi kapsamlı, eklektik görüşünü serde

der. Meselfı ilk haki ka tl er ve felekle rin hareketleri hususunda Ebu Tali b ei-Mekki 

ve diğer bazı süf11erin görüşlerini zikrettikten sonra bunların doğru fakat eksik ol-

210 ibnü'I-Arabl, Fiituhiit (byr.), c. VI. ss. 342, 343. 

21 ı Ayw eseı; c. Vll, 5 . 110 ve devamı, s. 130 ve devam ı. 

212 Aynı eser, c. vıı, ss. 287, 288. 

213 Aynı eser, c. VIII, s . 234 ve devamı. 

214 Bk. ihnü 'l-Arabi, Fütuhat (thk.), c. lll, ss. 37, 38 (takdim); Clıodkiewicz, Michel, An Oc:ean, 
ss. 64, 65; Hirtenstein, Sıephen, Tbe linlimited Merc:ife'l; 7be Spiritual Li/e aııd 1bought of Jbn 

'Arab~ Oxford 1999, s. 215. 



 

 



 

442 tasavwf 

AKKUŞ, Mehmet, Abdullah Salahaddfn-i Uşşaki'nirı Hayatı ve &er/eri, (MEB. y.), 

Ankara 1998. 

ei-BAGDADİ, Ali b . ibmhim ei-Kaı'l, ed-Dümı 's-Semitı jf Menakıb~~-Şeyh Mubyiddin, 
Beynıt 1959. Türkçe tercümesi: Muhyiddin İbnü '1-Arabf'riin Mcnkabeleri, tre. A. Şener

M. Rahmi Ayas, (AÜİF yay.), Ankara 1972. 

BAL TACI, Ahmet, "İbnü'I-Arabl, Ebu Bekir" mad. DİA . 

BEDEVİ, Abdurrahman, ''Ebu Medyen ve İbn 'Arabl", Kitdbu't•Tezkari Muhyiddin 

lbn 'Arabi içinde, (Mektebetü'I-Arabiyye), Kahire 1969. 
BEL, A., "Ebu Medyen" nıad. İA . 

BURSEVI, ısmail Hakki, Kernel q( Kernel, (Beshara Publications), Great Britain 1981. 

CEBECİOGLU, Ethem, TasavvufTerimleri ve Deyimleri S6zlüğü, (Rehber y.), Ankara 

1997. 
CHITIICK, William C., 7be Sujl Patb q/Knowledge, (State University of New-York), 

New-York 1989. 
___ _ , ·Two Chapters from The FutOhat al-Makkiyye", J\l!ııbyicldin Ibn 'Arabi: A 

Comm.emorative Volume, eel., S. Hirtenstein-M. Tieman London 1993. 

____ , Hayal Alem/eri, çev. Mehmet Deınirkaya, (Kaknüs y.), İstanbul 1999. 

CHODKJEWICZ, Michel, An Ocean Without Shore, Fransızca'dan çev. David Streiglıt, 

(State University of New-York), New-York 1993. 

ClAUDE, Addas, İbn Arabf: Kibrit-i Ahmer 'in Peşinde, çev. Atila Ataman, (Gelenek 

y.), İstanbu l 2003. İngilizce tercümesi, Questfor 1he Red Sulpbur: 7be L~fe oj lbn 'Arabf. 

çev., Pe.ter Kingsley, (The Islamic Texts Society), Cambridge 1993. 

___ _ , "Abu Mııdyan :ınd Tbn 'Arabl", Muhyiddin lhn 'Arahf, A Commemorative 

Volııme, ed. Stephen Hirtenstein-Michael Tiernan, (Element Rooks), Oorset 1993. 

CORBIN, Henry, Creaıiue Imagination in the Sufism qf Ibn 'Arabi, İngilizce'ye çev., 

Ralph Manheim, (Princeton University\ Princeton 1969. 

_ ___ , Islam Felsefesi Tar·ihi, çev. Hüseyin Hatemi, İstanbu l 1985. 

ÇAKMAKLIOGLU, M. Mustafa, "Muhyiddin İbnü'I-Arabi'ye Göre Hayal ve Düzeyleri", 

Tascwvu/, yıl: 4, sayı: 10, Ocak-Haziran 2003. 

EBU ZEYD, Nasr Hamid, "Sufl Düşüncede Hakikat-Dil ilişkisi Üzerine: İbn Araöı'de 

Dil, Varlık ve Kur'an", çev: Ömer Özsoy, islamiyiit, c. 2, sayı: 3, (Teınmuz-Eylüll999). 
_ ___ , Felsefetü'L-Te'v/1, DinJsetünffTe'vfli 'I-Kuı· 'iin incle Mubyiddin İbn Arabi, 

(Tenvlr neşr. ), Beyrut 1993. 

el -GlJlıAB, Mahmud, e/-Fıkhu incle'ş-Şeyhi'l-Ekber, Mıthyiddin İbn Arabi, (Matbaatu 

Naclr), Şam 19ı:ll. 

GÜRER, Dilaver, "İbn Arabi'de Lügat, lstı lah ve Baun Anlaınl:ınyla Din Kavramı" , Ma-

r{fe, yı l: 1, sayı: 3, kış 2002. 

HAKİM, Suad, İbn Arabi ve Müvellidü Lügiitı Cedfde, (Dendere n.) Beyıut 1991. 

____ , e/-Jvfıı'cemü's-Suft, (Dendere n.), Beyrut 1981. 

HAŞIMİ, Ahmed, Cevheı-etü 'l-Bela,~a fi '/-Meani ve 'l-Beytın ve'/-Bedf, (Kahraman 

neşr.), İstanbu l 1984. 

HTLMİ, Muhammed Receb, ei-Burbiirıu'I-Ezher fi lvfeııakıbi;ç-Şeybi'I-Ekbef; Mısır 

1326. 



 

 

m. ımısıafa çakınaklıoğlu/ "el-fütiibiilil '1-mekkiyye" 443 

HlRTENSTEIN, S.-Tieınan, M., Mııbyiddin Jbn 'Arabi: A Commemor·ative Votume, 

London 1993. 
_ _ __ , Stephen, VJe Uıılimited Mercifer. 7be Spirituat L(le and Tbought of lbn 

'Arab~ (Anqa Publishing), Oxforcl, 1999. 

IZUTSU, Toshihiko, Sıifism and Taoism: A Comparative Study ofKey Pbtlosophical 

Concepts, (California University Press) London 1984. 

İBNÜ'L-ARABI, Muhyiddin, Riihu 'l-Kıuls, nşr: Abdurrahman Hasan Muhammed, 

(Alemü'l-Fikr) , Kahire 1989. 

_ ___ , ed-Dürretü'l-Fahire, Ralph W. Austin'in Enelii/Os Safileri içinde, çev. Re

fik Algan, (Dh:ırma y.), İstanbul 2002. 

____ , Dfvan, nşr. Muhammed Rikilb1 er-Reşld , (Diirü'r-Rikabn, Kah i re 1992. 

____ , et-Tedbfratü '1-ilahiyye, Kleinere Schı'iften des Ib n ai-Arabi içinde, nşr. H. 

S. Nyberg, Leiden 1919. 

_ _ __ , iccıze li'l-.Meliki 'l-Mu.zafjer, Lçtılabatu'ş-Şeyb Mubyiddin ibnü 't-Arabf 

içinde, thk. Bessam Abdulvahhab el-Côbi,<Dilrü'l-İmanı), Beyrut 1990. 

_ _ _ _ , Zehaiı'ii ·t-A 'la/..1 Şerh u Tercünıanf'l-Eşvak, thk. Halil İmran Mansur, (Da-

rü'l-Kütübi'l-İ lmiyye ), Beynıt 2000. 
___ _ , el-Bulgafi'l-Htk-me, nşr. Nihm Keklik, (İÜEF. y.) İsıaııl>u l 1969. (hafe) 

___ _ , Kitabu 'l-Mim ve'l-Vav ve'n -Nurı, Resait içinde. 

_ _ __ , Fusüsü'l-Hikem, rhk. Ebu'I-Ala AJ:Jfı, Kahire 1946. 

_ _ __ , ei-AnM.u'i-Mugrib, thk. Halid Şibl Ebu Süleyman, (Aleıni.i'l-Fikr), Kahire 

1997. 
_ ___ , Kitabü'l-isra ila Maktlmt'l-Esıii., Resaif içinde, ıhk. Muhammed İzzer, 

(Mektebetü't-Tevtikiyye), Kahire ırs. 

_ _ __ , ei- Vasc7yti, thk. Muhammed İzzeı, (Mektebetü't-Tevtikiyye), Kahire ts. 

___ _ , el-Füıühatü '1-Mekkiyye, thk. Osman Yahya, (el-Hey'etü'l -Mısrıyye), Kah i-

re 1985 
____ , el-Fütübtitü '1-Mekkiyy e, hz! . Alunet Şeınsettin (Dfiıi.i'l-Kütübi 'I-İlmiyye), 

Reyrur 1999. 

Fütuhaı'tan tercüme edilen parçalar: 

ALP AY, Selahattin, Fütuhc2t-ı MekkiY.ve (Şakir Hoca Kitabevi), İstanbul 1986. 

BiLGİNER, M. Sadedclin, Ahadiyyet Risalesi ııe Fütubat-ı Mekki}ye'den Seçilmiş Ta

savvufa Dair Bölümleı; İstanbul 1983. 

ERDOGAN, Na im, Fütı/.hat-ı Mekkiyye 'den Altın Sayfalar, (Pamuk Yayınrlan), istan

bul ırs. 

KANlK, Mahmut, 178. bab, itahfAşk, (İnsan y.), İstanbu l 1992; ı., 2., 3. cüzler ile muh

telif bazı bi'ibl:ırdan seçkiler, Marifet ve Hikmet, (İz y.), İstanbul 1995; 1., 2., ve 26. bab

lar, Harfleriı-ı Ilmi, (Asa y.), Bursa 2000; 560. bilbın ilk kısmı ile muhtelif bir çok babdan 

şeçkiler, Hukikttt ue Tqfekkür, (Hece y. ), Ankara 2003. 

TANIK, İbrahim Aşki, 1(ısavvııf, (Türkiye Ticaret Matbaası) İstanbul 1955. 

KASIM, Mahmud, ei-Hayaljt J)lfezhebi Mııbyiddin ibn Arabf, (Ma'hedi'I-BuhUs), Ka

hire 1969. 



 

44 4 ıusavvıtf 

KAŞANJ, Ahclun·ezz,'ik, Şerhu Fusı'lsi'I-Hikem, Kahire 1966. 

KEKLİK, Nihat, lbmı ·ı-Arabf'nin Eserlffl'i ve Kaynakları. için Misdak olarak ei-Fütu

h!lt el-Mekkiyye, (KB yay.). Ankara 1990. 
____ , lv!uhyiddin ibnü '1-Arabi: Hayatı ve Çevresi, (Çığır y.), İstanbul 1966. 
KILIÇ, Mahmut Erol, Mubyiddin ibnü ·t-Ambf'de Varlık ve Mertebeleri, (Basılnumış 

Doktora Tezi), MÜSBE., istanbul 1995. 
_ _ _ _ , ''İbnü'l -Arabi" maçi. DlA . 

___ _ , "el-Fütuhi\tü'I-Mekkiyye" maci., DlA. 

LORY, Pierre, Kilşimi'ye Göre Kur'tm 'm TasmJVı{(i Tqfsiri, çev. Sadık Kı lıç, (İnsan y. ), 

İstanbul 2001. 

MAKKARI, Ahmed b: Muhammed, Nejbu 't·Tib min Gıısni'l-Endelüst 'r-Ratfb, thk. 

Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, Kahiı·e 1949. 
MORRIS,). Winston, "How to Study the Futuhat: Ibn 'Arabi 's Own Advice", Mubyid· 

din Jbn 'Aı·abi: A Commemorative Voluıne, eel., S. Hirtensrein-M. Tiernan London 1993. 

PALACIOS, M. Asin, İbn Arabf. Hayatuhı2 ve Mezhebu.hü, çev: Abdurrahman Bede

vi, Kahiı·e 1965. 
SAMi, Şemsett in , Kclmüsü 'I·A 'lam, (Mihran matbası), istanbul 1306. 

es-SÜYÜTİ, Celilleddin, Tenbfhu '1-Gabf fi Tabtıeti İbn Arabf, haz: Abdurrahman 

Hasan Mahmud, K:ıhi re 1.990. 
eş-ŞA'HANf, Abdülvehlıab, el-Yevakft ve'l-Cevabi1·ft Beyani Akaidi 'l-Ekttbfı~ (Mek

tebetü 'I-Elbini), Kahire 1959. 
_ _ _ _ , el-Kibdtii 'i-Ahmer, el-Yevakft ve'l-Cevabfrin ham işinde , Kahire 1959. 

TAHRAU, Mustafa, ''Fususü'I-Hikem Şerhi ve Vahdet-i Vücucl ile Al5.kalı Bazı 

Meseleler", Fusı~sü'l-Hikem Tercüme ve ŞerN I, (Takdim), MÜİFVY. , İst. 1999. 

_ _ __ , "Fususü'l-Hikem'de Tezadlı ifadeler ve Vahdet- i VücGcl", Fususü'I·Hikem

Tercüme tJe Şerbi n, (Takdim), MÜİFVY., İstanbul1997 . 
et-TEHANEVi, Muhammed Ali b. Ali, Keşşafıı Ist·ılahati 'I-Fünı1rz, (Kahraman y.), Kal

klira 1H62'den tıpk ı basım, İstanbu i 19R4. 

TILLICH, Paul, imanın Dinamikleri. çev. Fahrullah Terkan-Salih Özer, (Ankara 

Okulu Yayınları), Ankara 2000. 

et-TU'MT, Muhyiddin, Teluniletii '1-Fütııhtıti'f-Mekk(yye, (Mektebeti.i's·Sakafiyye), Bey-

n.ıt 1993. 

ULUDA(~, Süleyman, Tasavvı~fTerimleri Sözlüğü, (Marifet y.), İstanbul 1991. 
____ , lbn Arabf, (IDVY.), Ankara 1995. 

ULUÇ, Tahir, "Abdülvahh5b eş-Ş:ı' ranl ve ei-Yevaklt ve'l-Cevahir f1 Beyani Akaicli'l · 

Ekabir Adlı Eseri", Tasawı~t; yıl: 3, s . 9, temmuz-aralık 2002. 
YAHYA, Osman, Müellçfatu İbrz 'Araht, Fransızca'dan çev. Ahmed Mahmud et-Tıb, 

(Dari.i'I-Hicli\ye), Kahire 1992. 

YAZTCI, Tahsin , "Ebu Medyen" ınad ., DİA. 


