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TAKRİZ

Modern zamanlarda İslâm dünyasının tefekkür hayatının 
donuklaşmasının dıştan ve içten kaynaklı olmak üzere iki sebebi 
bulunmaktadır. Bu asrın Müslümanları münhasıran dış sebebler 
üzerinde durarak âdetâ bu durumu bir bahane olarak kullanmayı 
tercih ederler. Bizce bu durum sorunun teşhis ve tedavisinin 
önündeki en mühim engellerden birisidir. Oysaki iç sebebler 
hepsinden daha mühimdir. Avrupa, Rönesans’ını antik filozofla-
rını yeniden yorumlayarak gerçekleştirmiştir. İslâm dünyasında 
ise “Gelenek”in büyük ustalarının getirdiği açılımların modern 
Müslümanlar tarafından önce “anlaşılmaz” sonra da “kabul 
edilemez” hâle getirilmesi ciddi bir açmazdır. Misal olarak, 
İslâm tefekkür dünyasını kendinden evvel ve kendinden sonra 
olmak üzere âdetâ iki döneme ayırmış ve fikirleriyle tarihte pek 
çok İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamış olan 
Büyük Usta Muhyiddin İbn Arabî’nin fikirleri ve eserlerinin son 
asırda unutulmuş ve hatta baskılanmış olmasını gösterebiliriz. 
Onun fikirleri ile yetişmiş Dâvûd-ı Kayserî, Molla Fenârî, Taş-
köprîzâde vb. gibi din adamlarının şekillendirdiği Osmanlı İslâm 
düşüncesinin, aynı topraklarda yetişen bugünün din görevlisine 
“anlaşılmaz” ve “kabul edilemez” gelmesi düşündürücüdür.

Fakat çok şükür bu fetret döneminin ardından artık İslâm 
dünyası kaybettiği bu “Gelenek”i keşfetme yoluna çıkmıştır. Bu 
çalışmaların başında büyük bilge İbn Arabî’nin irfanını keşfetme 
yolunda, onun kaleme aldığı eserleri tesbit etme ve neşretme 
faaliyetleri gelmektedir. İşte Hazret’in 300’e yakın eseri içeri-
sinden bir tanesi de şu ân elinizde tuttuğunuz “İlâhî Fetihlerde 
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Medîne Doğuşları” diye tercüme edebileceğimiz el-Muşrıkā-
tü’l-Medeniyye fi’l-fütûhâti’l-İlâhiyye isimli eseridir. Bu eserin 
günümüze ulaşabilen 7 nüshasının altısının Türkiye kütüphane-
lerinde yer alması İbn Arabî mirasının bu topraklarda ne kadar 
benimsenmiş olduğunun bir diğer delili olsa gerektir. 

Bu eser İbn Arabî’nin kendi eserlerinin isimlerini verdiği 
el-Fihrist ve el-İcâze isimli listelerinde –ki 290 küsur eser adı 
verir- ismi geçmeyen bir risâle ise de aynı yerde “te’lifâtım-
dan hatırlayabildiklerim bu kadar” demesinden alınan cesaretle 
onun olarak değerlendirilebilir. Mamafih günümüze ulaşan nüs-
halardan en eskisinin müellifin vefatından yaklaşık 4 asır sonra 
yazılmış olması, bundan daha eski bir nüshanın elde bulun-
maması ve metin tahlili yapıldığında Hazret’in üslûbuyla bazı 
farklılıklar müşâhede edilmesi, bu eserin ona âidiyeti hususunda 
bazı şüphelere yol açtığını da hatırlatırız...

Mâlum olduğu üzere İbn Arabî çok seyahat etmiş bir âriftir. 
İkāmet ettiği bazı şehirlerde kendisine muayyen açılımlar olmuş 
ve bunları o şehirlerin adları ile kaydetmiştir. Mesela Mekke’de 
kendisine gelen mânevî fetihleri kaydettiği el-Fütûhâtü’l-Mek-
kiyye isimli eseri 37 defter tutmuştur. Yanı sıra Musul’da gelen 
fetihleri de et-Tenezzülâtü’l-Mevsîliyye adı altında kitaplaş-
tırmıştır. Yine Kitâbu’l-Mîm ve’l-vâv ve’n-nûn isimli eseri, 
muhtemelen Fas’ta gelen fetihlerle yazılmış olduğu için el-Fet-
hu’l-Fâsî şeklinde de bilinmektedir. İşte elinizde tuttuğunuz bu 
el-Fütûhâtü’l-Medeniyye eseri de -şâyet kendisinin olduğu kesin 
ise- bu başlık altında kaleme aldığı dördüncü eser olmakta ve 
kendisine Medine’de gelen açılımları ihtiva etmektedir. Kita-
bın üzerinde yoğunlaştığı ana konu Ramazan ayı ve Oruç’tur. 
el-Fütûhât isimli devasa eserinin 71. bölümü de benzer konular 
üzerindedir. Bu yüzden beraber okunmasını tavsiye ederim.

İki genç ilim adamımız evvela söz konusu 7 nüshayı bir araya 
getirmek suretiyle asıl metnin tahkîkini yaptılar. Sonra bu metni 
Türkçe’ye tercüme de ederek mükemmel bir çalışma ortaya 
koydular. Emekleriyle irfan dünyamıza bir mühim eseri daha 
kazandırdıkları için muhterem Abdulrahman Acer ve İbrâhim 
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Ekici kardeşlerime bütün okurlar adına teşekkür ederim. Bu 
kıymetli eserin ilk baskısı 01 Yayınları’ndan çıkmıştı. Kitap-
severliğin yerini oyunseverliğin aldığı bu dönemde mevcud 
ekonomik şartlara daha fazla dayanamadı ve kapandı. Şimdi bu 
eseri yeni yayın hayatına başlayan Hikemiyat basıyor. Bu vesi-
leyle kendilerine muvaffakiyet, işlerinde bereket ve okuyanlara 
da bu eserlerden müstefid olmalarını niyaz ederim.

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç 
Fatih-İstanbul 

2020
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ÖNSÖZ

Bâzı eserler vardır ki birçok yerde adı kayıtlıdır/duyulmuş-
tur; ancak kendisini gören ya da okuyan birileriyle karşılaşmak 
pek mümkün olmaz. Bunlar bâzen meraklı kişilerin gözüne 
ilişir, merâkını kamçılar ve o kimse eserin peşine düşerek onu 
elde eder, belki gün yüzüne çıkarır; bâzen de meraklı gözler ve 
zihinlerden uzak yerlerde unutulur gider. Târihin dolambaçlı 
koridorları kim bilir böyle kaç eserin içinde kaybolduğu karan-
lıklar mesâbesindedir. İnsanların olduğu gibi eserlerin de bir 
kaderleri olduğunu fark etmemizi sağlayan bir vâkıadır bu.

Şeyhu’l-ekber Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin daha çok el-
Fütûhâtü’l-Medeniyye (Medîne İlhamları) ismiyle kayıtlara girmiş 
olan elinizdeki eseri de her ne kadar İbnü’l-Arabî mütehas-
sısları arasında bilinir idiyse de -onun, şöhreti ufukları saran 
el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’sinin aksine- şimdiye kadar nisbe-
ten meçhul kalmış eserler arasında idi. Ancak vakti gelmiş ve 
tedbir takdire muvâfakat etmiş olacak ki Rab Teâlâ, bu eserin 
üzerindeki unutulmuşluk perdesinin aralanmasını murad etti, 
hamdolsun!

Ehli olanlar bilirler ki oturmuş bir çalışma takviminde yeni 
bir satır açmak hiç de kolay olmayan işlerdendir. Bunun için 
de takvimde kendine yer edinmek isteyen çalışma; ya bu satırı 
sâhip olduğu kıymetli hasletlerle elde etmeli ya da işin yapıl-
masını gerektiren hâricî sebebler olmalı. Bu eser için ikisini de 
söylememiz mümkün; zîra müellifine duyulan muhabbet dahî 
bu eser üzerinde çalışmayı tek başına fazlasıyla gerektirir-
ken bu muhabbetin paylaşıldığı dostların ricâsı bu gerekliliği 
zarûret hâline getirdi. Bu çerçevede İbnü’l-Arabî muhibbi, aziz 
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dost Mustafa Aksu’ya bilhassa teşekkür etmeliyiz; çünkü -her 
ne kadar önceden eserden haberdar isek de- onun tatlı ısrar-
ları olmasa idi belki de biz böylesi bir âhiret azığından mahrum 
kalabilirdik.

İlk baskısı yaklaşık iki buçuk yıl önce çıkan bu eser, bir ay 
kadar kısa bir süre içinde tükendi. Eserin neşriyle birlikte hak-
kında bâzı yazılar da kaleme alındı.1 Esere gösterilen teveccühe 
rağmen ikinci baskısı birtakım mânîler sebebiyle “her iş bir 
zamâna rehnolunmuştur” fehvâsına uygun olarak bu âna kadar 
gecikti. Açıkçası ikinci baskı için esere herhangi bir ekleme ve 
çıkarma yapma ihtiyâcı hissedilmedi. Sâdece ilk baskıda göze 
çarpan bâzı imlâ hatâlarının tashihiyle iktifâ edildi.

Kusūrlu kulların elinden çıkan her eser gibi bizim çalışmamız 
da elbette kusūrsuzluk iddiasına sâhip değildir. Kusūr, düzeltil-
mesi için evvelâ onu işleyen kimseye söylendiği takdirde öğretici 
olabilir. Bu çerçevede, bu eserdeki kusūrları evvel emirde bizden 
bilmelerini ve îkazlarıyla bizlere bunları düzeltme imkânı ver-
melerini bu eseri mütâlâa edenlerden bilhassa ve samîmiyetle 
istirham ederiz. 

Yazma eserlerin ulaşılmazlığından matbûâtın ulaşılabilirlik 
sahasına bu tahkīk çalışmasıyla çıkan eser, Türkçe’de de eliniz-
deki çalışmayla ilk kez yayınlanmaktadır. Böyle bir bahtiyarlığa 
muvaffak kılması ve dolayısıyla şükründen âciz olduğumuz 
nîmetlerini artırması Cenâb-ı Vehhâb Hazretleri’nin lütûf ve 
keremindendir. 

Gayreti de muvaffakıyeti de lütfeden O’dur.

Abdulrahman ACER - İbrâhim EKİCİ 
Temmuz 2020/RİZE 

1 https://www.yenisafak.com/yazarlar/mahmuderolkilic/ustalarin-eserleri- 
caglar-ustudur-2041796
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/kitap/sancar/2018/01/12/medeni-aci-
limlar
https://www.dunyabizim.com/kitap/ibn-arabiden-ramazan-ve-oruca-da-
ir-futuht-i-medeniyye-h27781.html
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KISALTMALAR

a.g.e.

a.g.m.

a.g.y.

bk.

DİA

haz.

İÜ

MIAS

s.

sy.

terc.

thk.

ts.

y. y.

  :  adı geçen eser

  :  adı geçen makale

  :  adı geçen yayın

  :  bakınız

  :  Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

  :  hazırlayan

  :  İstanbul Üniversitesi

  :  Muhyiddin Ibn Arabi Society

  :  sayfa

  :  sayı

  :  tercüme

  :  tahkīk

  :  tarihsiz

  :  yayın yeri yok
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GİRİŞ

Eserin İbnü’l-Arabî’ye Âidiyyeti

Kısaca el-Fütûhâtü’l-Medeniyye ismiyle meşhur olmuş el-
Muşrıkātü’l-Medeniyye fi’l-Fütûhâti’l-İlâhiyye isimli eserin 
Şeyhu’l-ekber Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (v. 638/1240) âid 
olduğu husûsunda birkaç zannî delile sâhibiz: Birincisi; ulaşa-
bildiğimiz yazma nüshalarının hepsinde eser, Şeyhu’l-ekber’e 
isnad edilmektedir. İkincisi; Kâtib Çelebi (v. 1067/1657) birçok 
yazma eseri incelemek sûretiyle eserler ve müelliflerini tesbit 
ettiği meşhur Keşfu’z-zunûn isimli eserinde el-Fütûhâtü’l-Mek-
kiyye ile ilgili bilgi verirken İbnü’l-Arabî’nin Fütûhât-ı Medeniyye 
isimli bir eserinin olduğunu zikretmekte ve eserin ilk cümlelerini 
kaydetmektedir.1 Üçüncüsü; Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin eser-
lerinin tesbîtine dâir mühim bir çalışmanın yazarı olan Osman 
Yahyâ mevzû bahis eserinde İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhâtü’l-
Medeniyye isimli bir eserinin varlığından bahsetmekte ve eserin 
bâzı yazma nüshalarını zikretmektedir.2 Dördüncüsü ise; Muh-
yiddin İbnü’l-Arabî çalışmaları husûsunda önemli bir merkez 
olan Muhyiddin Ibn Arabi Society’nin (MIAS) İbnü’l-Arabî’nin 
eserlerine dâir yayınlamış olduğu raporda bu eser, İbnü’l-Ara-
bî’ye isnad edilen ancak âidiyyeti kesin olmayan eserler arasında 
yer almaktadır. 3 Bu dört husus, risâlenin İbnü’l-Arabî’ye âidiy-
yeti ihtimâlinden bahsedilmesini mümkün kılmaktadır.

1 Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, II, 1238.
2 Osman Yahyâ, Histoire et Classification De L’oeuvre D’Ibn ‘Arabi, s. 257-258.
3 Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS) Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin eserlerine 

dâir internet üzerinden yayınlamış olduğu raporda bu eser, İbnü’l-Arabî’ye 
isnad edilen ancak âidiyyeti kesin olmayan eserler arasında yer almaktadır.
(bk. http://archive.ibnarabisociety.org/archive_reports/works_pdf/152.pdf# 
page=1&pagemode=none&toolbar=1&navpanes=0 (erişim târihi: 13.10.2017))
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مقّدمة المحّقق

نسبة الكتاب إلى ابن العربي:
في  المدنّية  »المشرقات  كتاب  نسبة  في  الظنّية  األدلّة  بعض  عندنا 
إلى  موجًزا  المدنّية«  »الفتوحات  باسم  اُشتهر  الّتي  اإللهّية«  الفتوحات 
الشيخ األكبر محيي الدين ابن العربي )ت 1240/638(. أّوالً، يُْنَسُب هذا 
الكتاُب في النسخ المخطوطة الّتي حصلنا عليها كّلها إلى الّشيخ األكبر. 
الظّنون«  »كشف  المشهور  كتابه  في  يتحّدث حاجي خليفة  كان  قد  ثانًيا، 
تعريفه  أثناء  ومؤلّفيها  المخطوطات  تفّقد  بعد  المؤلّفات  فيه  حّدد  الذي 
»الفتوحات المّكّية« عن هذه الرسالة وقال: إّن للّشيخ األكبر كتاًبا صغيًرا 
َنَقَل منه الجمل األولى  المدنّية« وهو  في عشر ورقات باسم »الفتوحات 
في الوقت نفسه.1 ثالًثا، كان عثمان يحيى، وهو مؤلّف الكتاب المهّم في 
تحديد مؤلّفات الّشيخ األكبر، يتحّدث في كتابه المذكور عن وجود كتاٍب 
رابًعا،  المدنّية« ويذكر بعض مخطوطاته.2  باسم »الفتوحات  العربي  البن 
تعّد جمعّية محيي الدين ابن العربي (MIAS) الّذي كان من أهّم المراكز في 
دراسات ابن العربي هذا الكتاب من مؤلّفاته في قائمتها على االنترنت بين 
الكتب المشكوكة النسبة إليه. وهذه األمور األربعة تؤيّد فكرة نسبة الكتاب 

المذكور إلى الشيخ األكبر.3

أنظر: كشف الظنون، ج 2، ص 1238.  1
Histoire et Classification De L’oeuvre D’Ibn ‘Arabi, s. 257-258.  2

http://archive.ibnarabisociety.org/archive_reports/works_pdf/152.pdf#pa-  3
 ge=1&pagemode=none&toolbar=1&navpanes=0 (13.10.2017 :                         )تاريخ الوصول
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Eserin Te’lif Yeri, Târihi ve Üslûbu

el-Fütûhâtü’l-Medeniyye’nin nerede ve ne zaman te’lif edil-
diğine dâir açık bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak eserle alâkalı 
kısa bir tanıtım yazısı yazan ve eserin yazma nüshalarından 
birinin resimlerini neşreden Cevâd Câferiyân, İbnü’l-Arabî’nin 
bu eseri, 598/1202 yılındaki hac yolculuğu esnâsında uğra-
dığı Medîne’de4 yazmış olabileceğini zikretmektedir.5 Bu her ne 
kadar mâkul ve muhtemel gibi gözükse de İbnü’l-Arabî bu seya-
hatte Ramazan ayını Mısır’da geçirmiş olduğundan6 dolayı böyle 
bir durum pek mümkün gözükmemektedir. Ancak İbnü’l-Ara-
bî’nin bu hac seyahati ilk değildir. O bu târihten yaklaşık iki yıl 
önce de haccetmiştir. Bu seyahatin güzergâhı ile alâkalı teferru-
atlı bilgiye sâhip değilsek de eserin bu seyahat esnâsında, yâni 
596/1200 yılında7, hac yolculuklarının dâimî ve tabiî durakların-
dan olan Medîne’de kaleme alınmış olduğunu tahmin etmemizin 
önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Sohbet üslûbunda kaleme alınmış olan bu risâlenin aslında 
bir te’liften ziyâde sohbet notları görüntüsünde olduğunu belirt-
mek gerekir. Müellif; risâleyi, vereceği bir sohbetin ön hazırlığı 
olarak kaleme almış gözükmektedir. Bu durum, risâlenin te’lif 
eser soğukluğundan ziyâde heyecanlı ve sıcak bir sohbet üslû-
buna sâhip olmasını da açıklamaktadır.

Eserin Nüshaları

Osman Yahyâ, bu risâlenin dört nüshasından bahsetmekte-
dir: Esad Efendi 1448, İstanbul Üniversitesi T697, Yahyâ Efendi 
2415; Dogmülü/Düğümlü 326.8 Câferiyân da Osman Yahyâ’dan 

4 İbnü’l-Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, I, 25.
5 Cevâd Câferiyân, “el-Fütûhâtü’l-Medeniyye-i Muhyiddin İbnü’l-Arabî”, s. 

586.
6 Mahmud Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber İbn Arabî Düşüncesine Giriş, s. 41.
7 Kılıç, a.g.e., s. 39.
8 Osman Yahyâ, a.g.y..
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محّل وتاريخ التأليف وأسلوب الكتاب:
ولكْن  ومحّله.  الكتاب  هذا  تأليف  تاريخ  في  دقيقٌة  معلومٌة  توجد  ال 
من المحتَمل بحسب قول جواد جعفريان الّذي نشر مقالة الّتعريف بهذا 
الكتاب وبعض صوره من إحدى مخطوطاته، أّن الّشيخ األكبر، ربّما ألّف 

كتابه هذا في المدينة4 أثناء سفره إلى الحّج سنة 1202/598. 5
وعلى الّرغم من أن يكون هذا الّرأي في تاريخ ومحّل تأليف الكتاب 
من المعقول والمحتَمل، فنرى من الواجب علينا أالَّ ننسى أّن الّشيخ األكبر 
أّن رأي جعفريان  أثناء سفره هذا.6 وبهذا يظهر  َمَكَث بمصر في رمضان 
ربّما ليس من الّصواب. ومع ذلك نحن نعلم أّن سفر الّشيخ األكبر الّذي 
قبل سنتين  قد حّج  للحّج. وهو  األّول  ليس سفره  تحّدث عنه جعفريان 
من هذا التاريخ. ليس لدينا معلوماٌت مفّصلٌة عن منازل هذا السفر. ومع 
ذلك ليس من الصعب أن نعلم أّن الكتاب قد ُكِتب أثناء هذا السفر سنة 
1200/596 7 في نزٍل، أي المدينة، اعتاد الحّجاج المكوث فيه، وهم في 

طريق إلى مّكة المكّرمة عادًتا.
ومن الواجب أن نقول إّن هذه الرسالة تُشِبه كتابة الصحبة الّتحضيريّة 
أكثر من التأليف. ويظهر من أسلوب الّرسالة أّن المؤلّف قد كتبها استعداًدا 
للّصحبة. وهذا األمر يبّين لنا كيف يكون أسلوب الرسالة فّعاال وحاّرا غيَر 

. جاّفٍ وممّلٍ
نسخ مخطوطات الكتاب:

يتحّدث عثمان يحيى عن أربع نسٍخ لهذه الّرسالة: أسعد أفندي 1448، 
جامعة اسطانبول T697، يحيى أفندي 2415 ودقملو أو دقوملو 8.326 

الفتوحات المّكّية، ج 1، ص 25.  4
جواد جعفريان، "الفتوحات المدنّية لمحيي الدين ابن العربي"، ص 586.  5

Mahmud Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber İbn Arabî Düşüncesine Giriş, s. 41.  6
Mahmud Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber İbn Arabî Düşüncesine Giriş, s. 39.  7

Histoire et Classification De L’oeuvre D’Ibn ‘Arabi, s. 257-258.  8
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nakille aynı nüshaları zikretmektedir.9 Bu nüshalardan Yahyâ 
Efendi 2415 kaydıyla herhangi bir yazmaya ulaşmak mümkün 
olmadı. Ancak Süleymâniye Kütüphânesi Hacı Mahmud Efendi 
2415’te kayıtlı yazmada risâlenin bir nüshası bulunmaktadır. 
Aynı şekilde Düğümlü 326’da da bu risâle bulunmamaktadır. Bu 
yazmadaki Abdulganî en-Nâblusî’ye (v. 1143/1731) âid el-Fet-
hu’l-Medenî fi’n-Nefsi’l-Yemenî isimli eser, isim benzerliğinden 
dolayı el-Fütûhâtü’l-Medeniyye ile karıştırılmış gözükmektedir.10

Muhyiddin Ibn Arabi Society’nin adı geçen raporunda da eserin 
dört nüshasından söz edilmektedir: Bunlar; Osman Yahyâ’nın, 
Yahyâ Efendi 2415 şeklinde yanlış kaydettiği Hacı Mahmud 
Efendi 2415, Esad Efendi 1448, İstanbul Üniversitesi T697 ve 
Kastamonu 428 nüshalarıdır.11 Rapora göre bunlar arasındaki 
en eski nüsha Kastamonu 428’dir. Ancak aşağıda nüsha bilgileri 
açıklanırken de tafsîlâtı görüleceği üzere Esad Efendi nüshası 
târih açısından en eski nüsha olmalıdır.

Yurtdışındaki kütüphâne kataloglarını da dâhil ederek 
yapmış olduğumuz tarama çalışmaları neticesinde ula-
şabildiğimiz kütüphâne kayıtlarına göre bu risâlenin yedi 
nüshasının olduğunu tesbit ettik. Tahkīk çalışmamızı da altısı 
Türkiye kütüphânelerinde, yedincisi ise British Library’de olan 
yedi nüshanın tamâmını görerek ve bunlardan, aşağıda yeri 
geldiğinde zikredilecek sebeblerden dolayı, en uygun olduğunu 
düşündüğümüz üç nüshayı kullanarak gerçekleştirdik.

Kronolojik olarak nüsha bilgileri şu şekildedir:

9 Cevâd Câferiyân, a.g.y.. Câferiyân bu dört nüshayı zikretmiş ve bunlardan 
İstanbul Üniversitesi T697 numaralı nüshanın resimlerini yayınlamıştır 
(a.g.m., s. 588-596). Ancak onun İÜ T697 diye yayınladığı resimler Süley-
mâniye Kütüphânesi Hacı Mahmud Efendi 2415’te yer alan nüshanın 
resimleridir.

10 Osman Yahyâ muhtemelen bu nüshaları görmediği için katalogların verdiği 
yanlış bilgileri nakletmek durumunda kalmıştır. MIAS’ın yukarıda bahsedilen 
raporunda ise bu yanlışlar tashih edilmiştir, ancak nüsha sayısı yine de eksik 
verilmiştir. Zîra bu raporda Osman Ergin nüshası hiç zikredilmemektedir.

11 Düğümlü 326 nüshası da -muhtemelen Osman Yahyâ zikrettiği için- rapora 
dâhil edilmiş ancak bu nüshadaki eserin Abdulganî en-Nâblusî’ye âid olduğu 
notu düşülmüştür.



المدنّية الفتوحات  19

لم  نحن  يحيى.9  عثمان  من  نقالً  المخطوطات  نفس  جعفريان  ذكر  وقد 
في مخطوطة  ولكْن  رقم 2415  تحت  أفندي  يحيى  نسحة  على  نحصل 
لهذه  نسخٌة  السليمانّية  بالمكتبة  رقم 2415  تحت  أفندي  محمود  الحاج 
الرسالة. ومع ذلك توجد نسخٌة أخرى لها في دوقوملو تحت رقم 326. 
وفي هذه المخطوطة كتاٌب آخر؛ لعبد الغني النبلسي باسم الفتح المدنّي 
في النفس اليمنّي. ونحن نظّن أّن هذا الكتاب قد اختلط بالفتوحات المدنّية 

بسبب تشابه االسم.10
وتُْذَكر في قائمة جمعّية ابن العربي (MIAS) لهذا الكتاب أربع نسٍخ، 
هي: نسخة الحاج محمود أفندي 2415 الّذي سّجلها عثمان يحيى باسم 
 ،T697 اسطنبول  جامعة   ،1448 أفندي  أسعد  خطأً،   2415 أفيذي  يحيى 
وقسطموني YEK 428. ولكن أقدُم النسخ تاريًخا منها، كما سترى تحت 

عنوان معلومات النسخ مفّصالً، نسخة أسعد أفندي.
قوائم  في  المخطوطات  عن  البحث  بعد  نسٍخ  سبع  إلى  وصلنا  نحن 
المكتبات الداخلّية والخارجّية. وحّققنا ودرسنا الرسالة بعد أن رأينا هذه 
المخطوطات السبعة الموجودة سّتٌة منها في مكتبات تركية، وواحدة في 
المكتبة البريطانّية ولكن نحن اتّخذنا ثالثًة منها أساًسا في التحقيق بسبب 
المبّررات الّتي سنتحّدث عنها في عنوانها. وها هي معلومات  المخطوطات 

على حسب تاريخ االستنساخ: 

جواد جعفريان، "الفتوحات المدنّية لمحيي الدين ابن العربي"، ص 586. تحّدث جعفريان عن هذه   9
النسخ ونشر صور النّسخة في جامعة ِاسطانبول T697 )نفس المقالة، ص 588-596(. ومن الواجب 
أن نقول إّن الصور الّتي نشرها جعفريان ليس لنسخة جامعة اسطانبول، بل هي لنسخة الحاج محمود 

أفندي 2415 بالمكتبة السليمانّية. 
10  ربّما عثمان يحيى لم ير هذه النّسخ. وهو قد نقل المعلومات نفسها، باألخطاء نفسها كما كان في 
 (MIAS) القوائم للمخطوطات. قد ُصّححْت هذه األخطاء في تقرير جمعّية محيي الدين ابن العربي

ولكن بقي عدد النسخ ناقصًة. ألّن نسخة عثمان أركين لم تذكر في هذا التقرير قّط.




