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Fütuhat-ı mekkiyye ek?%9
Selections from Ibn Arabi's "Meccan Revelations" (al-Futuhat al-Makkiyya) Ibn Arabi & Mystical Journey:The Journey to the Lord of Power John G. Hiç şüphesiz, ‘Şeyhü’l-ekber’ Tasavvufî öğretiyi kendine has yorumuyla zenginleştiren ve bununla da kalmayarak adeta onu yeniden kavramsallaştıran, bunu yaparken de büyük bir titizlik gösteren,
meselelere dair engin yorumlarını eşsiz bir biçimde inşa eden, eşine az rastlanır bir düşünür olma özelliğini bir kez daha hak ediyor. Bu çabanın merkezine insanın yerleştirilmesi ise, kitabı insanın ontolo-jik-epistemolojik serüvenini anlatan bir esere dönüştürür. Sullivan Department of Philosophy Elon College Correspondences between the Sufi Ideas
of Ibn Arabi and Physics www.hikmetler.com Ibn Arabi Mistisizm ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. gibi teferruatları da içermesi bakımından meseleye çok boyutlu ve derinlikli bir takım nitelikler kazandırmaktadır. Bu anlamda Fütûhdt-ı Melıkiyye, inişli ve çıkışlı süreçlerinde insan hikâyesini ve serüvenini anlatan bir eser diye yorumlanabilir.
İbn Arabi'yi bütün tarihimizin en özgün müellifi, eserini ise derleme ve aktarım değil, özgün bir kitap yapan şey, onun söz konusu birikimi bir ana fikir etrafında yorumlama yeteneği ve başarısıdır. Ayrıca bakınız Muhyiddin İbn Arabi Türkçede Fütuhat Fütuhat-ı Mekkiyye, çeviri: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, 2006, İstanbul ISBN 975-6329-21-1
Kitap ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. 37 sifir (defter) halinde tanzim edilen eser, Ekrem Demirli tarafından 18 cilt halinde Türkçeye tercüme edilmiştir. Dış bağlantılar www.ibnarabisociety.org Ibn Arabi society page about Ibn Arabi www.ibn-arabi.com Anqa Publishing Home Page Books by Ibn Arabi Fons Vitae Publishing Ibn Arabi Series The
Bezels of Wisdom6 Ekim 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Hediye Kartı Keşfet Markalar Yayınevleri Yazarlar Fütuhat-ı Mekkiyye sufi, düşünür Muhyiddin İbn Arabi'nin baş eseri. Müellifin eserde zikrettiği ‘ilahi isimler’ ve bunların tafsilatına dair sırların bilinmesi hususu, bu isimlerden meydana gelen felekler vs. İşte böylesine
değerli ve bir o kadar da zengin bir içeriğe ve niteliklere sahip olan bu devasa eserin bir kitabı daha okuyucusuyla buluşuyor. Kitabın devamında yer alan -Tasavvuf’un en ehemmiyetli konularından bir diğerini oluşturan- ‘Haller’e dair bölümlerde ise Müellif, ayetlerle, hadislerle, Tasavvuf büyükleriyle alakalı aktardığı vakıalarla desteklediği yorumlarını
devam ettirmektedir. " sayfasından alınmıştır Ürün Özellikleri Ödeme Seçenekleri İbn Arabî’nin şaheseri Fütûhât-ı Mekkiyye, projesinin dokuzuncu kitabı da nihayet Türkçe çevirisiyle okuruyla buluşuyor! On yedinci ve on sekizinci sifirlerden oluşan dokuzuncu kitapta başlıca, ‘İlahi İsimler’e -ki sekizinci kitapta yer alan İlahi İsimlerin devamı- ve
‘Haller’e dair bölümlere yer verilmektedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. Ekrem Demirli'nin çevirdiği tercümede ilk 17 cilt 2 defterden, son cilt 3 defterden oluşmaktadır. Fütûhât-ı Mekktyye, bilim, sanat, düşünce, kısaca insanın salt gerçeğe ulaşmadaki zihinsel ve pratik eylem ve ürünlerinin kendini gösterdiği
alanların varlığın birliği (vahdet-i vücud) ilkesi perspektifiyle yeniden yorumlanması ve kurulması, bir anlamda bilimlerin canlandırılması teşebbüsüdür. Şunu da belirtmek gerekir ki; kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri, Fütûhât-ı Mekkiyye, ilk defa tam olarak başka bir dile çevrilerek yayınlanıyor! Doğu ve batı
düşüncesinde derin izler bırakmış, mistik gnostik pek çok akımlara kaynaklık etmiş büyük düşünür İbn Arabî’yi ‘Şeyhü’l-ekber’ yani ‘En Büyük Üstad’ yapan bu topraklarda bizzat kendisinin el yazısıyla titizlikle korunmuş olan bu dev eser, on sekiz kitaplık bir seri halinde Litera Yayıncılık ‘literalliği’ ve kalitesiyle yayınlanmaya devam edecektir.
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