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ÖNSÖZ 

 Kur‟ân, dünyada en çok okunan, araĢtırılan ve üzerinde teemmül edilen bir 

kitaptır. Hem itikadî ve hem de amelî yönüyle ĢaĢmaz bir kılavuzdur. Âlemlerin 

Rabbi tarafından indirilen, çeĢitli ilimleri, hikmetleri, hükümleri... ihtiva eden bir 

hidâyet rehberidir. Bu münasebetle dinî disiplinlerin her alanında araĢtırma yapan 

herkesin ilk önce baĢvurduğu en temel kaynaktır.  Her müfessir sahip olduğu bilgi 

birikimi ve müktesabâtına göre Kur‟ân‟ı yorumlamaya çalıĢmıĢtır. Bazıları onu 

sadece bir yönden incelerken, bazıları da birkaç yönden ele almıĢtır. 

 Molla Sadrâ bir ârif, bir müfessir, bir filozof ve bir kelâmcı olarak Kur‟ân‟ı 

diğer müfessirlere göre biraz farklı okumuĢtur. O, Allah‟ın kelâmını çeĢitli yönlerden 

incelemeye çalıĢmıĢtır. 

 Molla Sadrâ‟nın tefsîr metodunu ele alıĢımızın bir takım sebepleri vardır. 

Molla Sadrâ‟nın sahip olduğu aklî, naklî ve irfânî birikimlerinden kaynaklanan 

Kur‟ân yorumu, diğer müfessirlerden bir takım farklılıklar arzettiği için önemli 

görünmektedir. Çünkü toplumsal hayattan tamamen uzaklaĢarak uzun bir süre 

tefekküre dalması ve manevî âleme yönelmesi, döneminde yaĢayan filozof ve 

ariflerin, mensûb oldukları dinin kutsal kitabına nasıl baktıkları, onun anlaĢılması ve 

yorumlanması husûsunda ne tür yöntemler uyguladıkları gibi husûsları açığa 

çıkarmak önemli olmalıdır. Molla Sadrâ gibi büyük düĢünür ve âlimler, sadece kendi 

dönemlerinde yaĢayanları değil, sonraki kuĢakların düĢüncelerini ve bakıĢ açılarını 

da etkilerler. DüĢünce tarihinin yapılanmasında bu tür âlimlerin etkileri inkâr 

edilemez.     
Ayrıca Molla Sadrâ Ġsna-aĢeriyye/Caferî koluna mensup olmasına rağmen 

onun diğer Ģiî müfessirlerden farklı olarak Kur‟ân‟a mutedil yaklaĢımı, ayrıca 

Kur‟ân‟ı felsefî ve irfânî açıdan da okuması büyük bir önem arz etmektedir. Bu 

nedenle bir Caferî olan Molla Sadrâ‟nın Kur‟ân anlayıĢı ve yorum yöntemini ortaya 

koymak, tefsîr disiplinine farklı bir bakıĢ açısı kazandıracaktır. Çünkü Molla Sadrâ, 

mezhebî taassuba kapılmamıĢtır. O, Kur‟ân‟ın anlam katmanlarının fazlalığına dikkat 

çekip zâhirinden de kopmadan âyetleri farklı bir bakıĢ açısıyla yorumlamıĢtır.  

Ülkemizde Molla Sadrâ ile ilgili akademik çalıĢmalar daha ziyade felsefe ve 

kelâm alanında yapılmıĢken tefsire dair birkaç makale ile sınırlı kalmıĢtır. ĠĢte biz de 

bu eksikliği gidermek amacıyla böyle bir çalıĢma yapmaya teĢebbüs ettik.  
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Hikmet-i müteâliye adında bir felsefî ekol de kuran Molla Sadrâ‟nın, baĢta 

Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm adlı eseri olmak üzere konuya iliĢkin diğer eserlerindeki 

görüĢlerini de tetkik ederek tefsir metoduna iliĢkin bu çalıĢmamız üç bölümden 

meydana gelmektedir: 

GiriĢ bölümünde, araĢtırmanın amaç ve metodunu açıkladıktan sonra Molla 

Sadrâ‟nın ilmî kiĢiliğini sağlıklı bir Ģekilde ortaya koymak için önce onun yaĢadığı 

siyasî, içtimaî, ekonomik, ilmî ve dinî çevre hakkında kısaca bilgi verdik. 

Birinci bölümde, hayatı, mezhebi, eserleri, vefatı, etkilendiği kiĢiler, ekoller 

ve etkileri ile hakkında yapılan eleĢtirilere değindik. 

Ġkinci bölümde, eserin tanıtımı yanında Kur‟ân Tarihi ve Ġlimleri, rivayet ve 

dirayet açısından özelliklerine yer verdik. Müfessir, tefsîrinde bu bölümde yer alan 

konulara, diğer bölümlerde yer alan konulardan daha fazla yer verdiği için bu bölüm 

haliyle diğer bölümlerden daha uzun oldu. Söz konusu bölümde yer alan konular, 

birbirlerine yakın ve birbirleriyle iliĢkili olduğundan mantıken bir bütünlük olması 

için onları ayrı ayrı bölümler halinde değil, bir bölüm içinde iĢlemeyi uygun gördük. 

Dolayısıyla bu tutumumuzun bir kusur olarak görülmemesini ümit ediyoruz.  

Üçüncü bölümde; tefsîri tasavvufî, kelâmî ve felsefî özellikleri açısından ele 

aldık. Bu disiplinlere ait kavramları ve konuları, izah etmiĢ olduğu âyetler 

çerçevesinde incelemeye tabi tuttuk. Ayrıca burada, âyetleri yorumlarken eleĢtirdiği 

kiĢi ve ekollerden bahsettik. 

Sonuç kısmında, vardığımız neticeleri belirtmeye çalıĢtık. Özet kısmında ise 

tezimizin genel bir özetini yaptık. 

“Molla Sadrâ‟nın Kur‟ân Yorumu” isimli tezimin seçiminde, bitirilmesine 

kadar geçen tüm aĢamalarında, görüĢ, yönlendirme ve değerlendirmelerinden 

yararlandığım danıĢman hocam Prof. Dr. Bahattin DARTMA‟ya Ģükranlarımı 

arzederim. Önemli ve kayda değer katkılarından dolayı tezimin jüri üyelerinden Prof. 

Dr. Ömer PAKĠġ, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DÜNDAR ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 

Emin YURT ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim AYDAY hocalarıma, ayrıca fikir ve 

yardımlarından dolayı diğer hoca ve arkadaĢlarıma da teĢekkür ve hayır duayı, ifası 

gerekli bir borç olarak telakki ettiğimi belirtmek istiyorum. ÇalıĢmak bizden, tevfîk 

Yüce Allah‟tandır.        M. Seyid GECĠT 

      Iğdır-2018 
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1. GĠRĠġ 

1. 1. ARAġTIRMANIN KONUSU, AMACI VE METODU 

Molla Sadra‟nın Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm isimli eserini konu alan bu 

tezimiz, söz konusu tefsirin yöntem ve muhtevasını ortaya koymayı amaçlayan bir 

çalıĢmadan ibarettir. Buna göre elinizdeki çalıĢmamızda müfessirin Kur‟ân‟ı 

yorumlarken kullanmıĢ olduğu metodları incelemek ve Sünnî-ġiî tefsîrlerden 

faydalanarak hazırlanan bu eserin zenginliğini ortaya çıkarmak hedeflenmiĢtir. 

Bununla birlikte tezimizin hazırlanmasından aĢağıdaki amaçlar da güdülmüĢtür: 

1- XVII. Yüzyılda yaĢamıĢ büyük Ġslam müfessiri, MeĢĢaî ve ĠĢrakî felsefeyi 

sentezleyerek „Hikmet-i Muteâliyye‟ adında bir felsefe kuran Molla Sadrâ‟nın 

Kur‟ân yorumunda yaptığı katkılarını anahatları ile araĢtırmak, 

2- Ġran‟da Safevi döneminde yaĢamıĢ olan Sadrâ‟nın düĢünce tarzını, 

özellikle tefsîr ile ilgili görüĢlerini ortaya koymak, 

3- Aklî, naklî ve irfanî boyutuyla ilgili Kur‟ân yorumuna yaptığı orijinal 

düĢünceleri incelemek, 

4- KurmuĢ olduğu felsefî ekolün, Kur‟ân‟ın anlaĢılmasında ne derece etkili 

olduğunu gün yüzüne çıkarmak, 

5- Molla Sadrâ‟nın kendisinden önceki Sünnî ve ġiî müfessirleri, 

tasavvufçuları, kelamcıları ve filozofları hangi konularda görüĢlerine katıldığını ve 

eleĢtirdiğini ortaya çıkarmak. 

Bir Caferi olan Molla Sadrâ‟nın Kur‟ân anlayıĢı ve yorum yöntemini 

çalıĢmak tefsîr disiplinine farklı bir bakıĢ açısı kazandıracaktır. O, Kur‟ân‟ın anlam 

katmanlarının fazlalığına dikkat çekip zahirinden de kopmadan âyetleri farklı bir 

perspektifle okumuĢtur.  

Molla Sadrâ, toplumsal hayattan tamamen uzaklaĢarak uzun bir süre düĢünme 

ve manevi amellerde bulunmuĢtur. Bu riyâzet dönemi ile önceki dönemin 

tecrübelerinden faydalanarak aklî, naklî ve irfanî olarak Kur‟ân‟ı yorumlamıĢtır. 

Uzlet döneminde yaĢayan filozof ve ariflerin, kendi dinin kutsal kitabının 

yorumlanması ve anlaĢılması husûsunda hangi yöntemler uyguladıklarını açığa 

çıkarmak önemli görünmektedir.  
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Ayrıca Molla Sadra‟nın Ġsna-aĢeriyye koluna sahip olması yanında onun 

Kur‟ân‟ın yorumunda yaptığı mutedil yaklaĢımları, mezhebî -Sünnî olsun, ġiî olsun- 

bağnazlıkları eleĢtirmesi, Kur‟an‟ın yorumunda felsefî ve irfanî olarak da Kur‟ân 

okumaları büyük önem arz etmektedir.  

Ülkemizde Molla Sadra ile ilgili çalıĢmalar, daha ziyade felsefe ve kelam 

alanında yapılmıĢken tefsire dair birkaç makale ile sınırlı kalmıĢtır. ĠĢte biz de bu 

eksikliği doldurmak amacıyla böyle bir çalıĢma yaptık.  

AraĢtırmamızı sürdürürken takip ettiğimiz yöntem Ģu Ģekilde olmuĢtur: 

1- Molla Sadra‟nın “Tefsirü‟l- Kur‟ani‟l-Kerim” isimli sekiz ciltlik eserini 

baĢından sonuna kadar okuyup tezimizin iskeletini oluĢturan Kur‟ân‟a dair 

düĢüncelerini, Kur‟ân‟ın değiĢik sûre ve âyetlerine dair yapmıĢ olduğu yorumları 

tesbit etmeye çalıĢtık. Müfessirin anlayıĢ bütünlüğünü kavramak için tefsîr ve tefsîr 

usûlüne dair yazmıĢ olduğu eserlerinden de faydalandık. Ayrıca felsefî, kelamî, 

tasavvufî ve diğer bilimlerle ilgili doğrudan tefsîre yönelik düĢüncelerine dikkat edip 

ilgili olan eserlerini de inceledik. 

2- Tezimizin konularıyla ilgili kelime ve kavramlar, Arap dilinde yazılmıĢ 

kamus ve mu‟cem kaynaklarından incelenmekle birlikte, ilgili maddelerin geçtiği 

Diyanet Ġslam Ansiklopedisi taranarak bilgilerinden de yararlandık.  

3- ÇalıĢmamız tefsîr yöntemlerine uygun olarak, günümüz dünyasının bu 

alandaki akademik çalıĢmaları incelenerek sistemli bir Ģekilde değerlendirmeye tabi 

tuttuk. ÇalıĢma sırasında yurt içinde ve yurt dıĢında konu ile ilgili daha önce 

yapılmıĢ çalıĢmaları da gözden geçirdik. Konu ile ilgili makale, dergi, kitap, 

inceleme ve araĢtırma yazılarını temin ederek, kütüphane ve internet ortamından 

faydalandık.  

4- ÇalıĢmamızın temel kaynağı olan “Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm” isimli 

eserdeki Kur‟ân anlayıĢı ve yorum yöntemini ortaya çıkardıktan sonra ilgili konular, 

dirâyet ve rivâyet tefsîrleriyle karĢılaĢtırıldı. Özellikle Tusterî (v. 283/896), AyyâĢî 

(v. 320/932),  Taberî (v. 310/923), ZemahĢerî (v. 538/1144), Tabersî (v. 548/1153), 

Ebû Hayyân (v. 745/1344), Fahruddin er-Râzî (v. 606/1210), Beyzâvî (v. 685/1286), 
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Nisâbûrî (v. 512/1118) ve Suyûtî (v. 911/1505) gibi Sünnî ve ġiî müfessirlerin 

tefsirlerinden istifâde edildi. Gerek görüldükçe bazı hadis kaynaklarından ve konuyla 

ilgili olan felsefi, kelamî ve tasavvufî kaynaklardan ve çalıĢmalardan da istifâde 

edilmeye çalıĢıldı.  

5- Bazı önemli hususlarda müfessirden yapılan alıntıların, çevirisine uygun 

olduğunu göstermek için orijinal Arapça metni ilave edilmiĢtir. 

6- AraĢtırmamızın planını oluĢtururken bölümlerin, baĢlıkların ve alt 

baĢlıkların tertibine, bölümler ile baĢlıklar arası mana ve konu bütünlüğüyle beraber 

mantıkî silsileye de dikkat edildi. Tezimizin bölümlerini ve alt baĢlıklarını anlamak 

için gerekli kavramsal açıklamalara ve konuyu anlamayı kolaylaĢtıracak bilgilere de 

metinde veya dipnotta yer verildi.  

Bilindiği gibi tezimiz bir giriĢ ve üç bölümden müteĢekkildir. Tezin giriĢ 

bölümünde araĢtırmanın amaç ve metodu açıklandıktan sonra Molla Sadrâ‟nın 

yaĢadığı dönemin siyasî, ictimaî, iktisadî, kültürel ve dinî yapısını inceledik. Birinci 

bölümde, hayatı, mezhebi, eserleri, vefatı, etkilendiği kiĢiler ve etkileri ile hakkında 

yapılan eleĢtirilere değindik. Ġkinci bölümde, eserini tanıtmakla beraber Kur‟ân 

Tarihi ve Ġlimleri, rivayet ve dirayet açısından özelliklerine yer verdik. Üçüncü 

bölümde; tefsîrini tasavvufî, kelâmî ve felsefî özellikleri açısından inceledik. Bu 

bilimlerle ilgili kavramları ve konuları, yorumlamıĢ olduğu âyetler çerçevesinde ele 

aldık. Ayrıca bu bölümde, âyetleri yorumlarken eleĢtirdiği kiĢi ve ekollerden 

bahsettik. Sonuç kısmında bu araĢtırmanın bir değerlendirilmesini de yaptık. 

Son olarak Molla Sadrâ ile ilgili yapılan baĢlıca çalıĢmaları maddeler halinde 

belirtmek istiyoruz: 

1- Ġbrahim KALIN‟ın felsefe alanında “Varlık ve Ġdrak, Molla Sadrâ‟nın 

Bilgi Tasavvuru” isimli basılmıĢ doktora çalıĢması 

2- Rahim ACAR‟ın Molla Sadrâ‟nın Bilgi AnlayıĢı isminde kelam alanında 

yaptığı yüksek lisans tezi, 

3- Sam MOKHTARZADEH, Molla Sadrâ DüĢüncesinde YaratılıĢ ve DiriliĢ 

isminde felsefe alanında yapılan yüksek lisans tezi, 
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4- Sümeyye PARILDAR‟ın Molla Sadrâ‟nın Ontolojisinde Varlık ve Mahiyet 

adında felsefe alanında yapılan yüksek lisans tezi, 

5- Muhammed HAMANEÎ‟nin Sedat Baran tarafından tercüme edilen Molla 

Sadrâ ve Hikmet-i Müteâliye isimli kitabı 

6- Orhan ATALAY‟ın “Kur‟ân‟ın ĠĢârî Te‟vîli ve Molla Sadrâ Örneği” ile 

“Vahiy ve Molla Sadrâ‟nın Yorumu” isimli iki makalesi, 

7- Hüseyin NASR‟ın  “Molla Sadrâ Hayatı ve Eserleri”, Hüseyin Ziya, Ġslam 

Felsefe Tarihi içinde yazılan bölüm ile Molla Sadrâ ve Ġlahi Hikmet adında Mustafa 

Armağan tarafından çevrilen kitabı,  

8- Ebu Abdillah ZENCANÎ‟nin el- Feylasuf el- Ġrani el- Kebîr Sadrettin eĢ-

ġirâzî (Molla Sadrâ) Hayatuhu ve Usûlü Felsefetihi adındaki kitabı, 

9- Alpaslan AÇIKGENÇ‟in “Abdulkerîm Surûc‟un Sadrâ‟yı Konu Alan 

Evren‟in YatıĢmaz Yapısı Adlı Eseri Üzerine Birkaç Söz” ve Sadrettin ġirâzî‟de 

Hareket Nazariyesi adlı iki makalesi ile DĠA‟de yer alan  “Molla Sadrâ” maddesi, 

10- Ahmet Rasan SAHAN‟ın, “et-Te‟sisu‟l-Felsefî li Fehmi en-Nassı‟l-

Kur‟ânî inde Sadreddin eĢ-ġirâzî” isminde makalesi 

11- Naim DÖNER‟in “Cuma Sûresi Örneğinde Molla Sadrâ‟nın Tefsîr 

Metodu” isimli makalesi 

12- Shigeru KAMADA‟nın, Enes Erdim tarafından çevrilen “Kur‟ân Tefsîri 

ve Mistik Felsefe Arasında Molla Sadrâ -Onun Zilzal Sûresi‟ni Tefsîri Aracılığıyla-” 

adındaki makalesi 

13- Mahmud MEÇĠN‟in “Molla Sadrâ‟da Meâd Problemi” adlı makalesi 

14- Atik AYDIN‟ın Molla Sadrâ‟nın Esraru‟l-Âyât Ġsimli Kitabı hakkındaki 

kitap tanıtımı 

15- Janan IZADĠ‟nin “Kur‟ân Tefsirine Disiplinlerarası Bir YaklaĢım: Molla 

Sadrâ‟nın Tefsîr Yöntemi” adındaki sempozyum bildirisi. 
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1.2. MOLLA SADRÂ MUHAMMED B. ĠBRAHĠM B. YAHYA EL-

KAVAMÎ'NĠN YAġADIĞI ÇEVRE 

Büyük müfessir, filozof, ârif Molla Sadrâ ġirâzî‟nin (v. 1050/1640) genelde 

ilmî kiĢiliğini, özelde tefsir anlayıĢını ortaya koymak için önce onun yaĢadığı 

dönemin siyasî, ictimaî, iktisadî, kültürel ve dinî yapısını kısaca incelememizde 

fayda vardır. 

 

1.2.1. SĠYASÎ ÇEVRE 

Molla Sadrâ sufiliğin yaygın olduğu bir ortamda doğmuĢ ve yaĢamıĢtır. 

YaĢadığı çağa damgasını vuran ve etrafını hem sosyal hem de idari açıdan etkileyen 

güç olarak Safevîleri görmekteyiz. AraĢtırmacıların verdiği bilgilere göre Safevîler, 

907/1501 tarihinden önce Erdebil kentinde ġeyh Safiyeddin Ġshak (650-735/1252-

1334) tarafından, Moğolların Ġran istilasından hemen sonra kurulmuĢ olan ve kendi 

adlarıyla anılan Safevîyye tarikatının öncüleri olarak bilinmekteydiler. Bu tarikat 

zamanla büyüyüp, toplum üzerindeki etkisini derinleĢtirmiĢtir. Bu sebeple Safevî 

tarikatı, daha sonraki dönemlerde büyük bir siyasal güç haline dönüĢerek ileriki 

yıllarda Ġran‟da güçlü bir iktidar kurmayı baĢardı. Buradaki en etkili dönüĢüm, 

hânedanın geçici bir süre devam eden gücü sayesinde olduğu kadar, sûfi tarikatın 

rûhanî lideri fonksiyonlarını elinde bulunduran ġah Ġsmail‟in çabalarıyla 

tamamlanmıĢtır. Bu durumun bir de mezhebi yapılanma ile alakası bulunmaktadır. 

Zira tarihçilerin de belirttiği gibi Ġmamiye ġiîliği‟nin Ġran‟da devletin resmî dini 

haline geliĢi, aynı zamanda asıl Safevî sûfi tarikatının maruz kalmıĢ olduğu değiĢim 

sürecinin nihai sonucunu oluĢturmaktaydı. Erdebil‟deki bir sûfi tarikatı, baĢlangıç 

döneminde, genel Sünnî Ġslamî yapıya bağlıydı. Zamanla bu düĢünce ekolü ġiîlik 

etkisinin altında kurumsal bir yapıya dönüĢürken, söz konusu hareketin liderleri de 

ġiîliğin en güçlü savunucuları haline gelmiĢtir.
 1

 

Sasani Ġmparatorluğu‟nun VII. yüzyılda Araplar tarafından yıkılmasından 

sonra tüm Ġran‟ı kapsayacak Ģekilde bir yönetim tesis eden Safevî Hanedanı (1501-

                                                           
1
 Adel Allouche, Osmanlı-Safevî ĠliĢkileri, Kökenleri ve GeliĢimi, (Çev., Ahmet Emin Dağ), Anka  

Yay.,  Ġstanbul, 2001, s. 9-10; Gene R. Garthwaıte, Ġran Tarihi Pers Ġmparatorluğundan Günümüze, 

(Çev., Fethi Aytuna) Ġnkılâp Yay.,  Ġstanbul, 2011, s. 17. 
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1736), Ġran‟ı ilk defa tam ve bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkarmıĢ, sosyal, ticarî, 

sanatsal, idarî ve askerî alanlarda, Ġran‟ı yüzyıllardır ulaĢılamayan büyük bir güce 

kavuĢturmuĢtur. Ġran‟ın bu Ģekilde güçlenmesi, Osmanlı karĢısında müttefik arayan 

Avrupa‟nın bir anda dikkatini Ġran‟a çekmiĢtir. Böylece Safevî dönemi, Batı ile 

diplomatik ve ticarî iliĢkilerin ivme kazandığı bir dönem olmuĢtur. Bunun tam 

tersine olarak, Türkistan‟daki Özbek Kağanlığı da uzun müddet Safevîler karĢısında 

Osmanlılardan yardım talep etmiĢtir. Hindistan ve güney-doğu Asya‟dan baĢlayıp 

Batı‟ya uzanan dünya ticaretinden kazanç elde etmek isteyen Portekiz, Hollanda ve 

Ġngiltere, XVI. yüzyılda Fars Körfezi‟nde ticaret merkezleri oluĢturmaya 

baĢlamıĢlardır. Böylece Safevî Devleti, dünya ticareti ve siyasetinde yer almaya 

baĢlamıĢ ve Ġran, uluslararası heyetlerin gelip-gittiği bir ülke olmuĢtur. Bu silsilenin 

beĢinci hükümdarı olan ġah Abbas (1587-1629) ise, yaptığı reformlar ve uyguladığı 

baĢarılı politikalar ile tüm Safevî tarihinin en parlak dönemini oluĢturmuĢtur.
2
  

ġah Abbas‟ın uygulamıĢ olduğu askerî politikalardan biri, Osmanlıya karĢı 

kullanmak üzere Celalî reislerini ülkesine sığınmasına izin vermesidir. Osmanlı 

ordusunun takibinde olan bazı Celalî reisleri mesela; Kuyucu Murat PaĢa‟nın 

takibinde olanlar PaĢa‟nın gösterdiği Ģiddet yüzünden ġah Abbas‟a sığınmıĢlardır. 

ġah, sığınan Celalîleri, Kürtlere karĢı kullanmak üzere Urmiye ve Selmas taraflarına 

sevk etmiĢtir. Fakat Nasuh PaĢa tarafından Celalî ileri gelenlerine afnâmeler 

gönderilerek hizmete alınacakları vaadinde bulunulunca birçok Celalî reisi Osmanlı 

ülkesine geri dönmüĢtür.
3
  

Doğuda Özbekler ve batıda Osmanlılarla çetin bir Ģekilde mücadele eden ve 

baĢarılı olup kaybettiği tüm toprakları geri alan ġah Abbas, devlet idaresinde de yeni 

düzenlemelere gitmiĢ, Osmanlı Kapıkulu sistemini örnek alarak Gulam sistemini 

oluĢturmuĢ ve kendisine son derece bağlı bir sınıf meydana getirmiĢtir. Ayrıca Batılı 

uzmanların yardımıyla ateĢli silahları profesyonel anlamda kullanıma sokmuĢtur. 

Böylece Safevî Devleti, modern ve düzenli bir orduya kavuĢmuĢtur.
4
 

Safevîlerin yepyeni bir devlet sistemi kurmak yerine devlet teĢkilâtında 

Ġlhanlı ve Akkoyunlu geleneğini devam ettirmekteydi. Bununla birlikte yönettiği 

                                                           
2
 Cihat AydoğmuĢoğlu, ġah Abbâs ve Zamanı, (AÜ, SBE, Tarih Anabilim Dalı, BasılmamıĢ Doktora 

Tezi), Ankara, 2011,  s. 4; Garthwaıte, Ġran Tarihi, s.  171. 
3
 Bkz. M. Cavid Baysun, “Ahmed I”, ĠA, Ġstanbul, 1993, I, 162. 

4
 Allouche, Osmanlı-Safevî ĠliĢkileri,  s. 11; AydoğmuĢoğlu, ġah Abbâs ve Zamanı,  s. 5; Garthwaıte, 

Ġran Tarihi, s. 163. 



7 

 

toplumun ve sırtını dayandırdığı unsurun tarihi değerlerine atıfta bulunarak kadîm 

Ġran devlet anlayıĢının da canlanmasına imkân sağlamıĢtır. Bu nedenle sadece bir 

devlet baĢkanı olarak değil, tıpkı eski Sasani imparatorları gibi dinî ve manevi bir 

önder olarak da devleti yönetme çabasına girmiĢti. ġah Ġsmâil, tıpkı Ġslâm öncesi 

dönemlerde olduğu gibi hem dinî hem siyasî otoriteyi temsil etmekteydi ve “zıllullah 

fi‟l-arz, naîb-i imâm mehdî (imam gâib)” gibi ünvanlar taĢıyordu. Onun zamanında 

bir takım yapısal makamlar da tesis edilmiĢti. Örneğin „vekîl-i nefes-i nefîs-i 

hümâyun‟ adı verilen rütbeyi icad etmiĢtir. Bu makama gelen kiĢi Ģahın vekilliğini 

yerine getirmekte olup kızılbaĢ reisler arasından seçiliyordu. Bu makam aynı 

zamanda mürĢid-i kâmil sayılan Ģahın temsilcisi durumundaydı. Öte yandan 

Safevîler‟in ilk dönemlerinde Ģehzadeler devlet tecrübesi edinmeleri için bir kızılbaĢ 

reisin lalalığında eyaletlerde görevlendirilirdi. Ancak araĢtırmacılar ġah I. Abbas‟tan 

itibaren bu geleneğe son verildiğini belirtmektedir.
5
 

Safevi yönetiminde ülkenin bir de idari ve siyasi taksimi de yapılmıĢtı. Buna 

göre ülke ġirvan, Karabağ, Azerbaycan, Hemedan, Irâk-ı Arab, Fars, Kûh, Gîlûye, 

Kirman, Kandehar, Belh, Herat, Merv, MeĢhed, Esterâbâd gibi çok sayıda eyalete 

bölünmüĢtü. Bu da yönetimin geniĢ bir alana yayılmıĢ bir otorite sahibi olmasını 

sağladığı gibi, zaman zaman parçalanma tehlikesini de beraberinde getiriyordu. Bu 

idari yapıya göre eyalet idaresine genellikle bey, han veya sultan rütbesiyle Türkmen 

kökenli reisler gönderilirdi. Tarihçilerin belirttiğine göre bazı eyaletler ise 

Ģehzadelere tahsis edilirdi. Safevîler‟in ilk dönemlerinde eyaletlerin idaresini elinde 

bulunduranlar hangi rütbeye sahip olursa olsun hâkim olarak nitelendirilirdi. Ancak 

sonraları en yüksek idarî makamı tanımlamak için beylerbeyi ünvanı kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bununla birlikte kaynaklarda nâdiren emîrü‟l-ümerâ ve hân-ı hânân 

ünvanlarına kaydedilmektedir.
6
 Bu idari yapıyı bölgede hüküm süren daha önceki 

devlet sistemleri açısından gözden geçrdiğimizde, Safevîler‟in AhameniĢler 

zamanına dönerek eski Ġran ünvanlarını yeniden kullandıklarını müĢahede 

etmekteyiz.
7
 

ġah Abbas döneminde, atası ġah Ġsmail‟in gücünün dinî ve oymak bağlılığına 

dayanmasının aksine, Türk aĢiretleri yönetimden tasfiye edilmeye baĢlanmıĢtır. 

                                                           
5
 Tufan Gündüz, “Safevîler”, DĠA, DĠBY., Ġstanbul, 2008, XXXV, 455. 

6
 Gündüz, “Safevîler”, DĠA, XXXV, 455. 

7
 Garthwaıte, Ġran Tarihi, s. 16.  
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Osmanlı Devleti‟ndeki Kapıkulu sistemi benzeri bir sistem oluĢturularak Ġranlı ve 

diğer unsûrlar, ġah‟a son derece bağlı olacak Ģekilde yetiĢtirilmiĢ ve yönetime 

alınmıĢlardır. Modern ve düzenli bir ordu kurularak önce iç huzur ve istikrar 

sağlanmıĢ, daha sonra batıda Osmanlılarla ve doğuda Özbeklerle savaĢılıp 

kaybedilen topraklar geri alınmıĢtır. Ayrıca iç ve dıĢ ticaret geliĢtirilerek merkezi bir 

devlet yapılanması oluĢturulmuĢtur.
8
 

 

1.2.2. ĠCTĠMAÎ ÇEVRE 

ġah Abbas zamanında halk, çiftçi, zanaatkâr, tüccar ve asker Ģeklinde 

grublara ayrılıyordu. Tebaa, Türkmen aĢiretleri ve Ġranlı (Tacik) köylülerden 

oluĢuyordu. Ekseriyeti Rumlu, ġamlu, Ustaclu, Tekelü, Türkmen, Dulkadir, Kaçar, 

AvĢar ve Kaçar konar-göçerlerden meydana gelirdi. Türkmen aĢiretleri, kabileler 

halinde yaylak ve kıĢlaklarda yaĢarlardı. Özellikle küçükbaĢ hayvan yetiĢtirirlerdi. 

Tacikler ise köylerde yaĢıyor ve ziraatla ilgilenirlerdi. Tüccar ve zanaatkârlar ise 

Bender Abbas, ġîraz, Hürmüz, MeĢhed, Tebriz, Erdebil, Kazvîn ve baĢkent Ġsfahan 

gibi önemli Ģehir merkezlerinde toplanmıĢlardı. Ġran‟daki tüccar sınıfını Yahûdîler, 

Ermeniler ve Hintliler oluĢtururdu.
9
  

Ülkenin elit tabakası ise dört gruba ayrılmıĢtı. Birinci grup, üst düzey askeri 

yöneticiler; ikinci grup, ġiî liderler; üçüncü grup; valiler, hâkimler, beylerbeyiler gibi 

mülkî âmirler ve dördüncü grup ise aĢiret reisleri, ağalar gibi mahalli unsûrlar idi.
10

 

Safevîler‟in ilk dönemlerinde Ġran‟da yaĢayan ahalinin büyük bölümü Sünnî 

idi. Bu durum yeni mezhebin yayılmasında büyük bir engel gibi görünse de ġah 

Ġsmâil‟in aldığı sert tedbirlerle ġiîlik kısa sürede bütün Ġran‟ı kapsayan bir mezhep 

haline geldi. Bir Venedikli tüccarın anlattığına göre Tebriz Meydanı‟nda toplanan 

halka önce ġiî fıkhı anlatılıyor, daha sonra Ģeyhülislâmın nezaretinde topluca mezhep 

                                                           
8
 Bkz., Cihat AydoğmuĢoğlu, “ġah Abbâs (1587-1629) Devrinde Ġran‟da Sosyal ve Kültürel Hayat”, 

Türk Dünyası Ġncelemeler Dergisi, Ġzmir, XI-2, 2011, s. 291.  
9
 Bkz., AydoğmuĢoğlu, “ġah Abbâs Devrinde Ġran‟da Sosyal ve Kültürel Hayat”,  s. 262; Gündüz, 

“Safevîler”, DĠA, XXXV, 456.  Daha geniĢ bilgi için bkz., Garthwaıte, Ġran Tarihi, s. 154. 
10

 AydoğmuĢoğlu, “ġah Abbâs Devrinde Ġran‟da Sosyal ve Kültürel Hayat”, s. 262. 
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değiĢtirme iĢlemi yerine getiriliyordu. Ülke genelinde halkın yeni mezhebe geçmesi 

telkin ediliyor, aksi halde katliamlar yapılıyordu.
11

 

 Safevîler‟de özellikle Rumlu, ġamlu, Ustaclu, Türkmen, Tekelü, Dulkadırlı, 

AvĢar, Kaçar gibi Türk boyları hâkim unsur idi. Erdelân, TâlıĢ, Pazuki, 

Rujeki/Ruzeki, gibi Fars asıllı kabileler de bulunmaktaydı. ġah Abbas‟tan itibaren bu 

boylar merkezîleĢme politikasının izlenmesinden dolayı az da olsa etkilerini 

kaybetmiĢtir. Orta tabakayı küçük esnaf, tâcirler, çiftçiler ve iĢçiler oluĢturuyordu. 

ġiî âlimler son derece nüfuz kazanmıĢtı.
12

 

 

1.2.3. ĠKTĠSADÎ ÇEVRE 

Molla Sadrâ‟nın yaĢamıĢ olduğu Safevî dönemi, Batı ile diplomatik ve ticarî 

iliĢkilerin ivme kazandığı bir dönem olmuĢtur. Ticarete bir hayli önem veren ġah 

Abbas, Avrupa‟ya gönderdiği heyetlerle uluslararası ticarette etkin rol oynamıĢ; 

ayrıca ülke içinde güvenliği tesis etmiĢ, yeni yollar ve kervansaraylar yaptırıp iç 

ticaretin geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. Ġç ve dıĢ ticaretin geliĢmesi, Safevî 

Devleti‟nde halkın genel refah seviyesini de yükseltmiĢti. ġah Abbas, saltanatı 

boyunca ülkesinde bayındırlık faaliyetlerine devam etmiĢti.
13

 

ġah Abbas, tahta geçtiğinde, ülkesinde ekonomik çöküntü baĢ göstermiĢti. 

KargaĢalık ve güvensizlikten dolayı üretim azalmıĢ, ticaret ve sanayi çökmüĢ, halkın 

yaĢam standardında düĢüĢ yaĢanmıĢtı. Bu ortamı gören ġah Abbas tüm çabasını 

ülkesini kalkındırmaya harcamıĢ, ülkedeki düzeni ve asayiĢi sağlamıĢtı. Tüm 

mesaisini Ġran‟ın kalkınmasına harcamıĢ, aldığı tedbirlerle iç ve dıĢ ticareti 

geliĢtirmiĢti.  Kısa bir süre içinde ülkesinin yaĢam seviyesini görülmedik Ģekilde 

yükseltmiĢti. Halkın yaĢam düzeyi ve refahı artınca, ġah‟ın himayesinden memnun 

ve kendisine hizmet etmeye hazır bir sınıf meydana gelmiĢti. ġah Abbas, köylü, 

zanaatkâr, çiftçi ve küçük esnafı korumak hususunda aldığı tedbirlerle yöneticilerin 

halkı ezmesini ve haksızlık yapmasını önlemiĢtir.
14

 

                                                           
11 Gündüz, “Safevîler”, DĠA, XXXV, 456. Daha geniĢ bilgi için bkz., Cihat AydoğmuĢoğlu, “Safevî 

Hükümdarı ġah Abbâs‟ın Dinî Siyaseti”, Turkish Studies-International Periodical For The 

Languages, Literature and History of Turkish Volume, VI-3, 2011. P. 1329-1337 TURKEY, s. 1331. 
12

 Gündüz, “Safevîler”, DĠA, XXXV, 456.  
13

 AydoğmuĢoğlu, ġah Abbâs ve Zamanı, s. 5; Bkz., Gündüz, “Safevîler”, DĠA, XXXV, 456.  
14

 AydoğmuĢoğlu, “ġah Abbâs Devrinde Ġran‟da Sosyal ve Kültürel Hayat”, s. 273.  
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 ġah Abbas‟ın döneminde iktisadî hayatın temelini tarım ve hayvancılık 

oluĢturuyordu. Hayvancılık daha çok konar-göçer halinde yaĢayan Türkmenler‟in 

elindeydi. Onlar yaygın olarak koyun besliyorlardı. Türkmenler, Bey veya han adı 

verilen bir aĢiret reisinin etrafında yaĢamlarını sürdürüyorlardı. Selçuklular‟ın 

Ġran‟da hâkimiyet kurmasından sonra Kuzey Ġran topraklarında büyük ölçüde Türk 

yerleĢmesi meydana gelmesine rağmen tarım hayatı genellikle Farslar tarafından 

temsil edilmekteydi. Köylüler ekinlerini sulamada, kuyulardan ve kanallardan 

istifade etmeye çalıĢırdı. Orta ve Güney Ġran‟ın bölgelerinde yazlar kurak geçtiği için 

oralarda büyük sarnıçlar inĢa edilmiĢti.
15

 

ġah Abbas zamanındaki çinicilik, demircilik, kakmacılık, dokumacılık, 

ciltçilik, dericilik, hat, minyatür, porselen ve mücevher imalatı, testi yapımı ve 

halıcılık son derece geliĢmiĢti. Bağcılık, meyvecilik, tahıl ve pamuk ekimi de ileri 

düzeydeydi. Safevî tarikatının kurucusu ġeyh Safiyyüddin‟in (v. 735/1334) kabrini 

ziyaret etmek amacıyla gelen insanlar Erdebil‟e akın ediyorlardı.  Ayrıca Erdebil, 

Gilan üzerinden yapılan ipek ticaretiyle uğraĢan kervanlar ile de dolup taĢıyordu. 

Tebriz‟de yüzlerce kervansaray ve binlerce dükkân, canlı bir ticarî hayata ve pazara 

sebep olmuĢtu. Dokumacılıkla beraber Tebriz‟de deri ve mermer üretimi de 

yapılıyordu. Ġran‟da dokumacılık yoğun olarak Yezd, KâĢan ve Ġsfahan Ģehirlerinde 

yapılmaktaydı. KaĢan‟da kadife, atlas, ipek ve altın iĢlemeli dokumanın üretimi 

gerçekleĢtiriliyordu. ġirvan ve Gilan ipeklerinin antreposu olan Kazvîn‟de ise halı 

dokumacılığı yapılıyordu. Ġhracatı teĢvik eden politikalar uygulayan ġah Abbas, 

Avrupa‟ya Venedik gibi ülkelere özel memurlarını göndermiĢtir. Bunlar oralarda 

atlas ve ipekten dokuma iĢlerinin inceliklerini öğrenmiĢlerdir. ġah Abbas döneminde 

Ġran‟ın iktisadi hayatında çiftçilik, bağcılık, hayvancılık, çeltik tarımı ile ipek ticareti 

ve ipek böcekçiliği önemli rol oynuyordu.
16

  

Osmanlı-Safevî savaĢı (1578-1590)  sırasında Azerbaycan‟ın ġirvan‟a kadar 

olan bölümü Osmanlılar tarafından fethedilmiĢti. Böylece önemli olan ipek üretim 

bölgeleri, ġah Abbas‟ın saldırıya geçip Osmanlıları Azerbaycan‟dan atıncaya kadar 

birkaç yıl (1603-1605) Osmanlıların elinde kalmıĢtır. Ġran‟ın iç ve dıĢ ticareti Türk, 

Azeri, Ermeni ve Hintli tüccarların elindeydi. Bu tüccarlar, Osmanlı Devleti ile olan 

                                                           
15

 Gündüz, “Safevîler”, DĠA, XXXV, 456; Bkz., Garthwaıte, Ġran Tarihi, s. 4.  
16

 AydoğmuĢoğlu, “ġah Abbâs Devrinde Ġran‟da Sosyal ve Kültürel Hayat”, s. 266-268; Gündüz, 

“Safevîler”, DĠA, XXXV, 456. 
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ticarette aracı rolü oynayarak önemli gelirler sağlıyorlardı. Bunların, baĢkent 

Ġsfahan‟da bile mahalleleri vardı. Böylece sosyal hayatta gelir düzeyi yüksek bir 

topluluk oluĢturmuĢlardı. ġah Abbas devri, sadece politik, askerî ve ticarî, baĢarılar 

ile sınırlı bir dönem olmamıĢtı. Onun dönemi sanatın en mükemmel örnekleri ile 

doluydu. Ġpekli dokumalar ġah Abbas zamanında en üst seviyedeydi. ġah‟ın 

himayesindeki ressamlar, çok ince çizilmiĢ çiçekli bitkiler ve figürlerden oluĢan 

kumaĢ desenleri üretiyorlardı. Onun döneminde geliĢen sanat dalları Ģunlardı: 

Kuyumculuk, metal iĢçiliği, çinicilik, seramik, halıcılık, dokumacılık, hat, sahaflık, 

resim, minyatür, tezhip ve ciltçiliktir. MeĢhed, Ġsfahan, Kirman gibi Ģehirlerde 

seramik atölyeler açılmıĢ, özellikle KâĢan ve Ġsfahan‟da yapılan Ġran seramikleri, 

Avrupa pazarlarında Çin seramikleriyle rekabet eder hale gelmiĢti. ġah Abbas 

Seramik endüstrisini büyütmek amacıyla üçyüz Çinli çömlekçiyi ülkesine getirmiĢti. 

Beyaz ve mavi renklerin hâkim olduğu Ġran porselenleri ise eĢsiz güzellikte idi.
17

  

Tüccar sınıfının çoğunluğu Yahûdîler, Ermeniler ve Hintliler‟den oluĢuyordu. 

Yahûdîler ve Hintliler değerli maden ticaretiyle uğraĢırlerken, Ermeniler ise dıĢ 

ticareti ellerinde bulunduruyorlardı. Ermeniler, bütün Avrupa ülkelerini dolaĢırlardı. 

Ermeni tüccarlar vasıtasıyla Ġran ipeği ve halısı Avrupa‟nın en ucra Ģehirlerine 

götürülüp satılırdı.
18

 

 

1.2.4. ĠLMÎ ÇEVRE 

ġah Abbas (v. 1038/1629) döneminde Ġran, kuĢkusuz Avrupa ile iliĢkilerinin 

artması neticesinde ilmî, edebî ve kültürel hayata sahne olmuĢtur. Ġran, Avrupa ile 

olan etkileĢim sonucunda değiĢimler yaĢamıĢtır. Bu değiĢimden biri de baĢkentin 

Ġsfahan‟a taĢınmasıdır. ġah Abbas‟ın baĢkent yaptığı Ġsfahan Ģehri, Ġran‟ın siyasî 

olduğu kadar edebiyat ve kültür alanlarında da en önemli bir Ģehri haline gelmiĢtir. 

ġah Abbas, bilginleri ve sanatçıları himaye ederdi. Onun devrinin en önemli 

Ģahsiyetleri arasında, ġeyh Bahaî (v. 1030/1609) (ġiî ulemadan), Mevlana Abdullâh 

ġusterî (v. 1019/1610) (din âlimi), Furûgi (v. 1022/1613) (Ģair), Mîr Ġmâd (v. 

1023/1615) (hattat), ġeyh Lütfullah (v. 1032/1623) (ġiî ulemadan), ġerefeddin Hasan 

                                                           
17

 AydoğmuĢoğlu, “ġah Abbâs Devrinde Ġran‟da Sosyal ve Kültürel Hayat”, s. 266-268; Gündüz, 

“Safevîler”, DĠA, XXXV, 456. 
18

 Bkz., AydoğmuĢoğlu, “ġah Abbâs Devrinde Ġran‟da Sosyal ve Kültürel Hayat”, s. 262; Gündüz, 

“Safevîler”, DĠA, XXXV, 456. 
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ġifaî (v. 1037/1628) (saray Ģairi), Sadık Bey AfĢar (v. 1038/1629) (ressam ve 

minyatür sanatçısı),  ünlü hocası Mîr Muhammed Dâmâd (v. 1040/1631) (din âlimi, 

filozof), saray sanatçısı Ali Rızâ-yı Abbasî (v. 1044/1635) (ressam, hattat ve 

minyatür sanatçısı), Molla Sadrâ (v. 1050/1640) (ġiî teolog), Mîr Cemâleddin KâĢî 

(v. ?) (din âlimi), Muhammed Hüseyn-i Tebrizî (v. ?) (hattat), Muzaffer Ali (v. ?)  

(minyatür sanatçısı), (hattat), ġâmi (v. ?) (Ģair), ġahnâme veya Abbasnâme‟nin yazarı 

Kemali Sebzevârî (v. ?), Mîr Haydar (v. ?) (Ģair), ve Üstat Muhammed Mümin (v. ?) 

sayılabilir. Ayrıca baĢkent Ġsfahan‟da birçok kıssahanlar (hikâye okuyucuları) ve 

Ģehnâmehanlar (Ģahnâme okuyucuları) bulunmaktaydı. ġairler ġah Abbas‟a övücü 

Ģiirler yazdıklarında ġah, beyitlerde kendi ismi kaç defa geçiyorsa ona göre Ģairlere 

ödül veriyordu.
19

 

Askerî yönünde Ġran ordusu ateĢli silâhlardan yoksundu.  Osmanlı-Safevî 

savaĢları sonucunda onların askerî teknolojiye ilgisi artmıĢtı. Venedikli bir tüccarın 

naklettiğine göre daha ġah Ġsmâil döneminde Ġran ordusunda Osmanlı tarzı top 

dökümü yapan Ermeni mühendisler bulunuyordu. ġah Abbas döneminde Ġran‟a top 

dökümünü bilen bir mühendis ile Sherley kardeĢler getirilmiĢ, yanlarında bazı askerî 

teknoloji kitapları da bulunmaktaydı. BaĢta Portekiz olmak üzere Avrupa 

devletleriyle olan iliĢkiler, Safevîler‟in eline ağır topların geçmesine sebep olmuĢtu.
20

 

Diğer taraftan astronomi ve ilm-i nücûm Safevî döneminde önem verilen 

ilimler arasında sayılmaktaydı. ġah Ġsmâil, Merâga Rasathânesi canlandırmak için 

gayret gösterdiyse de baĢarılı olamadı. Oğlu ġah I. Tahmasb, Ġsfahan‟da saltanat 

sarayında rasat çalıĢmaları yapılması için çalıĢmıĢ ve yıldız cedvellerinin 

hazırlanmasında öncülük etmiĢti. Usturlap ise geliĢtirilmiĢ, hatta sanatkârane bir 

estetiğe kavuĢturulmuĢtu. Safevî sarayında birçok müneccim bulunuyordu. Bunlar, 

gelecekle ilgili tahminlerde bulunuyorlardı. Ayrıca bazı hastalıkların tedavisiyle ilgili 

görüĢler ortaya atıyorlardı. Bundan dolayı müneccimlerle sarayın tabipleri arasında 

kuvvetli bir rekabet doğmuĢtu.
21

 

Muhammed Hüseyin NûrbahĢî Bahâüddevle (v. ?) tıp konusunda 1501‟de 

yazdığı Hulâsatü‟t-Tecârib adlı eser kendisini kısa sürede Ģöhret sahibi olmasını 

sağlamıĢtır. MeĢhed‟de bulunan Ģifâhânede çalıĢan Ġmâdüddin Muhammed ġîrâzî (v. 

                                                           
19

 AydoğmuĢoğlu, “ġah Abbâs Devrinde Ġran‟da Sosyal ve Kültürel Hayat”, s. 270. 
20 Gündüz, “Safevîler”, DĠA, XXXV, 456. 
21 Gündüz, “Safevîler”, DĠA, XXXV, 457. 
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1000/1592) 1569‟da risâlesinde özellikle frengi hastalığının tedavisinden 

bahsetmiĢtir. ġah I. Abbas döneminde Safevî sarayında birçok tabip bulunuyordu. 

Devletin çöküĢ sürecine girmeye baĢlamasıyla çok sayıda tabip Hindistan‟a gitmek 

zorunda kalmıĢtır. Bunlar arasında Elfâzü‟l-Edviye ve Dârâ ġükûhî adlı risâleleri 

yazan Nûreddin Muhammed (v. ?) de bulunuyordu. Ġlâçların hazırlanması geleneksel 

yöntemle yapılıyordu. Büyûtât-ı Hâssa‟ya bağlı bir de ilâç imalâthanesi vardı. 

HekimbaĢı, tabiplerin faaliyetlerinden ve devletin sağlık iĢlerinden sorumluydu.
22

 

Safevî devleti ġiîliği resmî mezhep haline getirince fıkhı iyi bilen âlimlere 

ihtiyaç duyulmuĢtu. ġiî ulemânın azlığı yüzünden Lübnan ve Bahreyn‟den âlimler 

Ġran‟a getirilmiĢ, bu durum ilk ġiî kitapların Arapça olarak kaleme alınmasına veya 

Arapça‟dan Farsça‟ya tercümelerin yapılmasına ortam hazırlamıĢtır. Tarikatlar da 

ġiîliğin geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. Bu dönemde Sünnîliğe reddiye türü risâleler 

kaleme alınmasında bir artıĢ gözlenmeye baĢlanmıĢtır. Gerek ġiîliğin ihyası ve 

anlaĢılması konusunda yapılan tartıĢmalar, gerekse reddiye türü kitapların yazılması, 

felsefe alanında Bahâeddin Âmilî (v. 1031/1622), Mîr Dâmâd (v. 1040/1631), Molla 

Sadrâ (Sadreddîn-i ġîrâzî) (v. 1050/1640), Abdürrezzâk b. Ali el-Lâhîcî (v. 

1072/1661), Kadı Saîd-i Kummî (v. ?) gibi filozof ve fakihlerin yetiĢmesine imkân 

sağlamıĢtır. ġîraz Medresesi bu dönemin en meĢhur eğitim kurumu idi. Bu 

medresede naklî ilimlerin yanında ilm-i nücûm, riyâziyat, fizik, kimya ve felsefe 

okutulmaktaydı. ġah I. Abbas tarafından yaptırılan Molla Abdullah-ı ġüĢterî (v. ?) 

medresesi devrin en meĢhûr ġiî fakihlerini bünyesinde toplamıĢtı. Safevîler 

zamanında çok sayıda tarihî ve edebî eser kaleme alınmıĢtır. Ġran edebiyatı Safevîler 

döneminde geliĢmiĢ, tarihçilik ise önemli bir aĢama kaydetmiĢtir.
23

 

Bu esnada Fars bölgesinin vezirinin tek oğlu olan Sadrâ, en iyi Ģartlarda 

Aristoteles benzeri bir hayat sürüyordu. O zamanlar eĢraf çocukları kendi 

saraylarında özel hocaların gözetiminde ders okuyorlardı. Sadrâ çok zeki, ciddi, 

derslerinde baĢarılı ve ilme çok meraklı biriydi. Kısa bir zaman zarfında Fars ve 

Arap dili edebiyatları ve hat sanatıyla ilgili bütün dersleri öğrendi. Henüz ergenlik 

yaĢına gelmeden matematik, astronomi, tıp, fıkıh, mantık ve felsefe eğitimi gördü.
24

 

                                                           
22 Gündüz, “Safevîler”, DĠA, XXXV, 457. 
23

 Gündüz, “Safevîler”, DĠA, XXXV, 457. Bkz., Garthwaıte, Ġran Tarihi, s. 145. 
24

 Muhammed Hamaneî, Molla Sadrâ ve Hikmet-i Müteâliye (Çev., Sedat Baran), Denge Yayınları, 

Ġstanbul, 2006, s. 13. 
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Böylece siyasî, sosyal, ekonomik, kültür ve dinî bir mirasta gözünü açan 

Molla Sadrâ, haklı bir Ģöhret kazanmıĢ ve kendisinden sonra gelen birçok bilgine 

ilham kaynağı olmuĢtur. 

 

1.2.5. DĠNÎ VE FĠKRÎ ÇEVRE 

Sadrâ, dokuz asırlık felsefe, hikmet ve teoloji mirası içinde doğmuĢtu. Ġran‟da 

sahte tasavvufun ve Oniki Ġmam ġiîliğinin idaresinde aĢırı dinî inançlar ile aĢırı 

uygulamaların bulunduğu bir ortamda dünyaya geldi. Ulemânın çoğunun Hadîs ve 

fıkıhla ilgilenmesine tepki olarak on birinci yüzyılda Usûlî-Ahbarȋ tartıĢmasını 

önemsemeyen ulema-î Rabbanî isimli irfânî, kozmoloji ve metafizik üzerinde kurulu 

bir ġiî ekolün ortaya çıktığı görülmektedir. Molla Sadrâ, zâhîr âlimler ile hukema 

arasındaki münakaĢalardan rahatsız olmuĢtur.
25

  

Sadrâ‟nın olgunluk dönemi I. ġah Abbas (989-1038/1581-1629) ve I. ġah 

Safȋ (1038-1052/1629-1642) dönemlerine rastlar. Onun döneminde, KızılbaĢlar 

tarafından temsil edilen halk tasavvufu, kendisini imamın temsilcisi olarak gören 

imamlar tarafından temsil edilen Oniki Ġmam ġiîliği ve yine kendisi sadece siyasî ve 

askerî değil, aynı zamanda ahlakî ve manevî otoritenin ifadesi MürĢid-i Kamil kabul 

edilen zattan oluĢan üç unsûr bulunmaktaydı. ġah Ġsmail ve ġah Tahmasb 

zamanlarında sûfî gruplar ve KızılbaĢlara baskı uygulanmıĢ, Ġkinci ġah Ġsmail 

döneminden itibaren Sünnîlik açıkça desteklenmese de daha serbest ve dinî 

farklılıklara karĢı daha hoĢgörülü bir yaklaĢım sergilenmiĢtir. I. ġah Abbas çok 

sayıda ilim adamına devlette yer vermiĢ, irfânî ve sûfî gruplara karĢı ikili bir politika 

izlemiĢtir. Bir taraftan aĢırı sûfî ve KızılbaĢ gruplara baskı uygulamıĢ, diğer bir 

taraftan ise irfânȋ ekole mensûb ulema-î Rabbanî‟yi desteklemiĢtir. Molla Sadrâ gibi 

irfân ehli âlimlere destek, ġah Safȋ dönemine kadar devam etmiĢtir. Molla Sadrâ 

siyasete hiçbir zaman ilgi duymadığından, siyasîlerden kaynaklanan herhangi bir 

sorun yaĢamamıĢtır. O ilmî ve manevî baĢarıları ile ailesinin ġîraz‟da etkili 

olmasından dolayı Safevî idarecileri tarafından saygı duyulan bir âlim olmuĢtur.
26

 

Molla Sadrâ‟ya birçok resmi görev teklif edildi. O, tüm bu görevlerden uzak 

                                                           
25

 Sümeyye Parıldar, Molla Sadrâ‟nın Ontolojisinde Varlık ve Mahiyet, (Marmara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Ġstanbul, 2008, s. 11.  
26

 Parıldar, Molla Sadrâ‟nın Ontolojisi, s. 11-12. 
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durdu. Maddî ödülleri önemsemek, o günlerde yaygın bir davranıĢ olmasına rağmen 

Molla Sadrâ‟nın, hiçbir eserinin bir vezire ya da baĢka bir yöneticiye ithaf edildiğine 

dair herhangi bir iz görülmemektedir. Tarihçiler de Molla Sadrâ‟nın yeni Ģöhretinin, 

âlimler tarafından kıskançlıkla karĢılandığını ve bu âlimlerin kendisini asılsız bir 

Ģekilde tekfîr etmelerinin, Ġsfahan‟daki Safevȋ çevrelerinin kendisine yönelik ilgisini 

reddetmesinin nedeni olduğunu ifade etmiĢlerdir.
27

 

Kendisi, bir âlimin sultanlara yanaĢmasını hoĢ görmezdi. YanaĢanları, dili 

âlim, kalbi zalim olarak nitelerdi. Sultanlara dalkavukluk yapmaktan Allah‟a 

sığınırdı. O, otorite sahiplerine yanaĢma tehlikesi hakkında Ģöyle demiĢtir:  

“Dindeki fitnenin ve Müslümanların itikadındaki noksanlığın kaynağı, 

yalnızca nâkıs âlimlerin dünya hâkimleri ve sultanlarıyla içli dıĢlı olmalarıdır.”
28

 

Molla Sadrâ‟nın yaĢadığı dönemde toplumsal entelektüel yapı araĢtırıldığında 

II. yüzyıldan XVI. yüzyılın sonuna kadar dinî ve entelektüel çevrelerde felsefe ve 

irfân ayırımın baĢladığı, ayrıca I. ġah Abbas‟tan itibaren geliĢen hoĢgörülü dinî 

ortamda üç dinî ve entelektüel akımın ortaya çıktığı görülmektedir. Birincisi ana 

damarı oluĢturan ulema-mücahitler sınıfı, ikincisi Ģeriata önem vermekle beraber 

onun tamamlayıcısı olarak tarikatın önemine iĢaret eden grup, üçüncüsü Mîr 

Dâmâd‟la (v. 1040/1631) beraber ortaya çıkan Ulema-i Rabbanî grubu.  Rabbanî 

grubun ortaya çıkması, dinî ve manevî toplumlarda birbirine zıt geliĢen düĢüncelere 

karĢı tepki olarak geliĢmiĢtir. Nitekim bu tepkinin izini Sadrâ‟nın eleĢtirilerinde 

görmek de mümkündür. Sadrâ‟ya göre Sûfî grupların kalpleri, marifetullah‟tan 

uzaklaĢmıĢtı. Bu kiĢiler Kur‟ân, Hadîs ve kesbî bilgiyi ihmal ediyorlardı. Ulemaya 

gelince hukuk ve dinî konuları Ģöhret ve itibar aracı haline getirmiĢlerdi. Sadrâ‟ya 

göre her iki grup da büyük hata içindeydi. Çünkü sûfî maceracılar ve derviĢler, 

Ģeriattan uzak idiler. Entelektüel çevre ise Allah‟ın bilgisinden (marifetullahtan) 

uzaklaĢmıĢtır.
29

 

                                                           
27

 Hüseyin Nasr, “Molla Sadrâ Hayatı ve Eserleri”, Hüseyin Ziya, Ġslam Felsefe Tarihi içinde, Açılım 

Kitap Yay.,  Ġstanbul, 2011, II, 303.  
28

 Muhammed b. Ġbrahim el-Kavvâmi Sadrettîn eĢ-ġirâzî, (Molla Sadrâ), Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerim, 

ĠntiĢarat-ı Bonyad-i Hikmet-i Ġslami Sadrâ, Tahran, 2000, VI, 18. 
29

 Parıldar, Molla Sadrâ‟nın Ontolojisi, s. 12 –13. 
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2. MOLLA SADRÂ’NIN HAYATI VE ESERLERĠ 

2.1. NESEBĠ, DOĞUM YERĠ VE YILI, ĠSMĠ, KÜNYESĠ, LAKABI VE 

NĠSBELERĠ 

Molla Sadrâ hicri onuncu asrın ortalarında
30

 kendi ifadesiyle 979/1571 yılında 

ġîraz‟da doğmuĢtur. Molla Sadrâ‟nın babası, I. ġah Abbas‟ın pederi Sultan 

Muhammed Hudâbende‟nin sarayında vezirlik yapmıĢtır.
31

  

 Sadreddin Muhammed b. Ġbrahim b. Yahya el-Kavâmî eĢ-ġirâzî,
32

 hekim, 

büyük filozof ve Ahavent (hoca) Molla Sadrâ olarak meĢhur olmuĢtur.
33

 Kendisine 

“Sadru‟l-Müteellihîn” olarak lakab verilmiĢtir.
34

 Ayrıca daha küçüklüğünden itibaren 

üstün meziyetlerinden ve parlak zekasından dolayı “Sadrâ”
35

 olarak lakab almıĢtır.
36

 

Müslümanların çoğu tarafından özellikle de Ġran, Hindistan ve Pakistan‟da 

“Molla Sadrâ” olarak bilinir. Onun Sadru‟l-Müteellihin olarak tanınması, 

kendisinden sonra gelen filozoflar kuĢağı içindeki mümtaz yerine iĢaret ederken, 

taltif olarak kendisine verilen “Sadruddîn” lakabı ise onun geleneksel teolojik 

çevrelerde kabul edilen üstün derecesini gösterir.
37

 Ayrıca Molla Sadrâ, felsefeyle 

fazla ilgilendiği için Üçüncü Muallim
38

 olarak lakaplandırılmıĢtır.
39

 

                                                           
30

 Ebû Abdillah Zencânî, el-Feylasuf el-Ġrani el-Kebir Sadrettin eĢ-ġirâzî (Molla Sadrâ) Hayatuhu ve 

Usûlü Felsefetihi, Müessetü‟l-Keyhan, Tahran, 1419 h., s. 5. 
31

 Sadrâ, Tefsîr, I, 298; M. ġerif Mian, Ġslam DüĢünce Tarihi, Ġnsan Yayınları, Ġstanbul, 2014, s. 184. 
32

 Sadrâ, Tefsîr, I, 298. 
33

 Hayru‟d-Din Ziriklî, el-A‟lam Kamûsu Terâcim li EĢheri‟r-Ricâli ve‟n-Nisâi mine‟l-Arabi ve‟l-

Muste‟rabîn ve‟l-MüsteĢrikîn, Dâru‟l-Ġlim li‟l-Melâyin, Beyrût, 1979, V, 303; Zencanî, el-Feylasuf 

el-Ġrani, s. 5; Hamaneî, Molla Sadrâ ve Hikmet-i Müteâliye, s. 13.  
34

 Sadrâ, Tefsîr, I, 5. Ayrıca lakab ve künyesiyle ilgili olarak bkz., a.m., Tefsîr, V, 33, VI, 9, VII, 5, 

VIII, 195. Sadru‟l-Müteellihîn, felsefe ve tasavvufu birleĢtiren ilahî filozofların önderi anlamına 

gelmektedir. 
35

 Molla Sadrâ‟ya Sadrettin lakabı dile kolay gelsin diye Sadrâ olarak kullanılmıĢtır. Farsçada Sadrâ 

kelimesi, sadrazam manasına gelmektedir. Sadr kelimesi her Ģeyin baĢı, evveli, reis,  yüce makam, 

zirve, öncü, üstün meziyet ve parlak zeka gibi anlamlara gelmektedir. (Bkz., Mecduddin Ebû Tahir 

Muhammed b. Ya‟kub Fîrozâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, “sdr” md., Müessesetü‟r-Risâleti li‟t-Tibâati 

ve‟n-NeĢri ve‟t-Tevzî‟, Beyrût, 2005; Muhammed b. Muhammed b. Abdi‟r-Rezzak el-Huseynî 

Zebîdî, Tâcu‟l-Arûs min Cevâhiri‟l-Kâmûs, (Thk., Halil el-Hilâlî), “sdr” md., Tunus, 2004). 
36

 Zencanî, el-Feylasuf el-Ġrani, s. 6. 
37

 Nasr, Molla Sadrâ Hayatı ve Eserleri, II, 301. Ġsim ve nisbet benzerliğinden dolayı bazılarınca bu 

zat iltibas edilmiĢtir. Mesela, Ömer Nasuhi Bilmen, KeĢfü‟z-Zunûn sahibinin, bu zatın hüviyetinde 

Ģüphe ettiğini, bununla 896‟da vefat etmiĢ olan Mîr Allâme Sadrettin-i ġirâzî‟yi sandığını 

söylemektedir. (Bkz., Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsîr Tarihi Tabakatu‟l-Müfessirîn, 

(SadeleĢtiren: Abdulaziz Hatip) Semerkand Yay.,  Ġstanbul, 2014, II, 313).  
38 Birinci Muallim Aristo, Ġkinci Muallim ise Farabî‟dir.  
39 Vecih Kevserânî, Osmanlı ve Safevîlerde Din-Devlet ĠliĢkisi, (Çev., Muhlis Canyürek), Denge Yay.,  

Ġstanbul, s. 78.  
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2.2. GENÇLĠĞĠ, YETĠġMESĠ, HOCALARI VE SEYAHATLERĠ 

Babası Safevȋ sarayında vezir olduğu için
40

 siyasal ve sosyal gücü olan bir 

Ģahsiyet idi.
41

 Vezir olan babasının uzun süre erkek evladı olmamıĢtı. Cenab-ı 

Hakk‟a kendisine bir evlat vermesi için uzun dualar etmiĢti. Nihâyet Sadrâ‟nın 

dünyaya gelmesinden dolayı muhtaç olanlara sadaka vermiĢ, özellikle o an yanında 

bulunan üç tümeni
42

 fakirlere dağıtmıĢtı.
43

 O, bu çocuğun ismini Muhammed koydu. 

Fakat, daha çok Sadrâ olarak çağrıldı.
44

 Molla Sadrâ‟nın mensûb olduğu kabilenin 

ismi Kavâm‟dır. Kavâm ailesi ġîraz‟da soy ve Ģeref bakımından köklü bir ailedir. Bu 

ailenin reisinin ismi Kavâm olup çağdaĢı Hâfız ve ġair ġemsettin‟dir (v. 714/1315). 

Hafızı ġirâzî diye meĢhur olan bu zat, bazı kasidelerinde kendisinden övgüyle söz 

etmektedir: 

 ٤ٕع١ً وَُ ٠مٝط ٦لدـي ٧ِخٜد    يَيدي ؤوعُ ٌٙٓ ٦ٔٙعي ٤الٖ  

“Kavâm‟ın iyiliği yer ve yeĢil denizi sarmıĢtır. Bilakis onun ihsanı felek, 

gemi ve hilali kuĢatmıĢtır.”
45

 

Molla Sadrâ mensûb olduğu kabilesi ve yetiĢtiği ortam sayesinde ilmî 

çalıĢmalar konusunda Ģanslıydı. Tefsîrine mukaddime yazan Muhammed Hameneî 

Ģöyle demektedir: 

 “Çocukluğu sırasında baĢkent ġîraz‟dan Kazvîn‟e taĢındı. Molla Sadrâ yeni 

baĢkentte Bahâeddin el-Âmilî (v. 1031/1622) ve Mîr Dâmâd‟tan (v. 1040/1631) ders 

aldı.
46

 1006/1597 Yılında baĢkent Kazvîn‟den Ġsfahan‟a intikal etti. Uzun bir müddet 

Kum Ģehrine bağlı Kehek köyünde inzivaya çekildi. Ders vermeyi ve te‟lifi bırakıp 

ibadet ve riyazet ile iĢtiğal etti. Daha sonraları ilham ve gaybî bir emirle yeniden 

te‟lifata baĢladı.”
47

 

Memleketi ġîraz‟da hazırlık niteliğindeki ilköğrenimini tamamladıktan sonra 

genç düĢünür, Safevȋ hanedanının tahtının bulunduğu ve XVI. yüzyılda Ġslamî 

eğitimin en önemli merkezi olan Ġsfahan‟a gitti. Orada, ilk olarak ünlü fakîh 

                                                           
40

 Nasr, Molla Sadrâ Hayatı ve Eserleri, II, 301. 
41

 Mian, Ġslam DüĢünce Tarihi, s. 184. 
42 Tomen veya tümen Ġran para birimidir. (Bkz., Mehmet Kanar, Farsça Türkçe Sözlük, Say Yay.,  

Ġstanbul, 2013, s. 533). 
43

 Zencanî, el-Feylasuf el-Ġrani, s. 6. 
44

 Hamaneî, Molla Sadrâ ve Hikmet-i Müteâliye,  s. 13. 
45

 Zencanî, el-Feylasuf el-Ġrani, s. 5.  
46

 Sadrâ, Tefsîr, I, 297. 
47

 Sadrâ, Tefsîr, I, 298. 
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Bahâeddin Muhammed Âmilî‟nin (v. 1031/1622) yeni bir ġiî fıkhının temellerini 

atmakta olduğu ulum-u naklîyye (naklî ilimler) denilen geleneksel Ġslamî bilgilerin 

verildiği bir okula kayıt yaptırdı. Naklî ilimleri, hocası Bahâeddin Muhammed 

Âmilî‟den (v. 1031/1622) aldı.
48

 

Aklî ilimlerde ise en ünlü Ġslam filozoflarından birisi olan ve “Mîr Dâmâd” 

olarak Ģöhret bulan Seyyid Muhammed Bakır Esterâbâdî‟den (v. 1040/1631) ders 

aldı.
49

 

Molla Sadrâ, kendi hocası olan Seyyid Muhammed Bakır‟dan övgüyle 

bahsetmektedir. Hocasını tazim edip onun hakkında Ģöyle demektedir: 

ٔييع١ديي ٌييي خ٘ٝمييد٘ٛ خً٘ي١يييص ٦خ٘مٙيي٧ٚ خع٥٘يييص ٦خ٘ٝمييدَي خ٘مّيّيييص ٦خ  يي٧ٖ خٔيييًي ٦ٔيي١ًي ٦ؤٔييعدٌي ٦

 خ٘يّي١يص...

“Dinî öğretiler, ilahî ilimler, hakikî marifetler ve yakîn ile ilgili prensiplerde 

efendim, dayanağım, ustadım ve itimat ettiğim!...”
 50
 

Molla Sadrâ‟nın Mîr Dâmâd‟la birlikte Ġsfahan‟da ikamet ettiği zaman 

zarfında, ömrünün büyük bir kısmını Hindistan‟daki Cukiler ve ZerdüĢtler arasında 

geçiren Mîr Fendereskî adıyla meĢhur olan Ebu‟l-Kâsım Esterâbâdî‟den ders aldığı 

söylenmiĢtir.
51

 Ancak böyle bir ilmî irtabatın olduğu kaynaklarda kesin olarak 

geçmemektedir.
52

 Yapılacak ayrıntılı araĢtırmalar, Molla Sadrâ‟nın gerçekten ondan 

ders alıp almadığını ortaya çıkaracaktır.
53

 

Resmî eğitim-öğrenimle yetinmeyen Molla Sadrâ, on beĢ yılını toplumsal 

hayattan tamamen uzaklaĢarak Kum Ģehri yakınlarında “Kehek” adlı küçük bir köyde 

geçirdi. Bu dönem; biçimsel eğitimin tamamlayıcısı niteliğinde olan bir dönemdir. 

Suhreverdî‟ye (v. 587/1191) göre böyle dönemler, gerçek bir filozofun eğitilmesi 

için düĢünme (doğrudan müĢahade) ve manevi amellerde bulunma dönemleridir. 

                                                           
48

 Nasr, Molla Sadrâ Hayatı ve Eserleri, II, 302. 
49

 Nasr, Molla Sadrâ Hayatı ve Eserleri, II, 302; Alpaslan Açıkgenç, “Molla Sadrâ” DĠA, DĠBY, 

Ankara, 2005, XXX, 259; Parıldar, Molla Sadrâ‟nın Ontolojisi, s. 11; Mian, Ġslam DüĢünce Tarihi, 

s. 185. 
50

 Sadrâ, el-Hikmetü‟l-Mutaaliyye fi‟l-Esfâr el-Akliyyeti‟l-Erbaati, Dâru Ġhyâi‟t-Turasi‟l-Arabî, 

Beyrût, 1990, I, د. (Dal harfinde) Bazı eserlerin mukaddimeleri, Roma rakamlarıyla 

numaralandırılırken Arapça eserlerin mukadimmeleri ise ebced sıralamasına göre 

numaralandırılmaktadır. 
51

 Kevserânî, Osmanlı ve Safevîlerde Din-Devlet ĠliĢkisi, s. 78. 
52

 Bkz., Hamaneî, Molla Sadrâ ve Hikmet-i Müteâliye, s. 22. 
53

 Hüseyin Nasr, Molla Sadrâ ve Ġlahi Hikmet, (Çev., Mustafa Armağan), Ġnsan Yayınları, Ġstanbul, s. 

44. Konumuzun dıĢında olduğunu düĢünerek bu konuya burada girmek istemedik. 
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Eserlerinde belirginleĢen bilgiler (irfânî ilimler) bu dönemin mahsûlüdür.
54

  

Sadrâ, yaklaĢık on beĢ yıllık bir aradan sonra ġîraz‟a dönerek ġîraz valisi 

Allahverdi Han‟ın inĢa ettirdiği medresede ders vermeye baĢladı. Hayatının son 

dönemini, tamamen eğitim-öğretim ve te‟lif yapmak suretiyle geçirdi.
55

 

Bazıları Molla Sadrâ‟nın ilmî oluĢum aĢamalarını Ģu üç döneme 

ayırmaktadırlar: 

1- Öğrencilik dönemi, 

2- Uzlet dönemi, 

3- Te‟lif dönemi.
56

 

Buna göre, ġîraz ve Ġsfahan‟da geçen çocukluk ve okul dönemi; Kum Ģehri 

yakınlarındaki uzlet ve zühd dönemi –ki bu dönemde Esfar‟ı yazmaya baĢlamıĢtır- ve 

önceki iki dönemin semere ve meyvelerini topladığı ders verme ve eser yazma 

dönemi.
57

 

Molla Sadrâ, ömrünün ilk yıllarını gereksiz iĢlerle geçirmesinden dolayı 

piĢmanlığını Ģöyle dile getirmiĢtir: 

“Ömrümü felsefecilerin görüĢlerine ve ehl-i kelâmın tartıĢmalarına tabi 

olmada zayi etmemden dolayı Allah‟tan istiğfar diliyorum.”
58

 

Molla Sadrâ, medresesinde ders verirken çok sayıda öğrenci yetiĢtirmiĢtir. 

Fakat bu öğrenciler hakkında geniĢ malumata sahip değiliz. En meĢhur öğrencileri 

arasında, damatları olan Molla Muhsin el-KâĢânȋ (v. 1090/1679)
59

 ve Mevla Abdur-

Rezak el-Lâhîcî (v. 1072/1661) bulunmaktadır.
60 

Molla Salih Mazenderanî (v. ?), Sadrâ‟nın damadı Mirza Kıvameddin Tebrizî 

v. ?), kızı Ümmü Gülsüm (d. 1018/1610-v.?), oğlu Muhammed Ġbrahim (d. 

1020/1612-v. ?),
61

 diğer kızları Zübeyde Hatun (d. 1023/1615-v. ?), Masume Hatun 

                                                           
54

 Nasr, Molla Sadrâ Hayatı ve Eserleri, II, 302; Mian, Ġslam DüĢünce Tarihi, s. 185. 
55

 Mian, Ġslam DüĢünce Tarihi, s. 185; Parıldar, Molla Sadrâ‟nın Ontolojisi, s. 11. 
56

 Sadrâ, Hikmetü‟l-Müteâliyye, (Mukaddime) I, ي (ha harfi). Hayatı ve eserleriyle ilgili bilgiler 

mezkûr kitapta geniĢ bir Ģekilde ele alınmıĢtır. Ayrıca kendisi hakkında yapılmıĢ konferans 

metinlerine ulaĢmak için bkz., http://www.mullasadra.org/new_site/English/index.htm. 
57

 Mian, Ġslam DüĢünce Tarih, s. 186. 
58

 Sadrâ, Hikmetü‟l-Müteâliyye, I, د 
59 Sekiz yıl Sadrâ‟nın yanında kalan Feyz, onun nezâreti altında okuduğu dersler ve yaptığı riyazetler 

neticesinde bütün ilimlerin iç mânasına vukûfiyet kazandığını söyler. Sadrâ‟yı Feyz‟in gerçekten en 

önemli hocası saymak gerekir. (Bkz., Hamid Algar, “Feyz-i KaĢanî”, DĠA, Ġstanbul, 1995, XII, 520).   
60

Açıkgenç, “Molla Sadrâ”, DĠA, Ġstanbul, 2005, XXX, 264. 
61

 Kerim Uçar, ġia Âlimleri, Alulbeyt Yayıncılık, Ġstanbul, 2012, I, 172. 
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(v. 1092/1682) ile Zeynep (v. 1097/1686),
62

 Molla Hüseyin Tonekabunî (v. ?), 

Hekim Ağacanî (v. ?)
63

 ve Kadı Seyyid el-Kummî (v. ?)
64

 de isimleri tespit edilen 

talebeleri arasında yer almaktadır. 

Mevla Muzaffer‟ed-Dȋn Ali b. Muhammed eĢ-ġirâzî el-Ömerî eĢ-ġafiî Molla 

Sadrâ‟nın yanında Ġklidis‟in min Fenni‟l-Heyeti kitabını baĢtan sona kadar 

okumuĢtur. Bu Ģahıs, Osmanlı döneminde Ġstanbul‟da önce Mustafa PaĢa 

Medresesinde daha sonra ise Sahn-ı Seman medreselerinde hocalık yapmıĢtır.
65

  

 

2.3. MEZHEBĠ 

Molla Sadrâ, Kur‟ân-ı Kerîm‟in âyetlerini tefsîr ederken zaman zaman bazı 

mezhepleri eleĢtirmiĢ, bu esnada kendi mensûb olduğu itikadî ve amelî mezhebinin 

görüĢünü tercih etmiĢtir. Ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak hangi mezhebe bağlı 

olduğunu belirtmiĢtir. Eserlerinde onun, itikâdî/kelâmî ve amelî olarak Caferî/Ġsna 

aĢeriye mezhebine mensup olduğu sarâhaten anlaĢılmaktadır.  

Bu kısa bilgilerden sonra Ģimdi onun hangi mezhebe müntesip olduğunu 

delilleriyle ortaya koymaya çalıĢalım: 

 

2.3.1. ĠTĠKADÎ MEZHEBĠ 

Molla Sadrâ‟nın, ؤ٤ٗ زيط خ٧٘اليص ٦خ٘مصيٝص  (velâyet ve ismet sahibi olan ehl-i beyt) 

mezhebine mensûb olduğunu ima etmesi
66

 ve itikadî meseleleri tartıĢırken  ّٙيط ٦ـ

ةؤلدييػ ؤجٝع١د ؤٞ ي٧ٕٞ زمع٥د ي١دِط زمعد ٘مصٝع٥ٛ ليٟ خ٘ىؽي  (günahlardan masum olduklarından 

dolayı imamlarımızın hadîslerinin birbiriyle çeliĢmesi imkânsızdır) demesi,
67

 onun 

itikadî mezhebinin Ġmamiye olduğunu açıkça göstermektedir.  

AĢağıdaki sözlerinde ise itikadî açıdan Ġmamiye/Caferîye mezhebine mensûb 

olduğunu sarâhaten ifade etmektedir: 

                                                           
62 Uçar, ġia Âlimleri, I, 173. 
63

 Hamaneî, Molla Sadrâ ve Hikmet-i Müteâliye, s. 27. 
64

 Adnan Adıvar ve bĢk., Ġslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 1955, X, 78.  
65

 Ebu‟l-Fellah Abdullah b. Ahmed b. Muhammed Ġbn Amad e‟l-Akarî el-Hanbelî, ġezaratu‟z-Zeheb 

fi Ahbarin min Zeheb, Daru Ġbn Kesir, DımeĢk, 1986, X, 187. 
66

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1204. 
67

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 1203. 
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٘عفييي٧ي٤ّٛ ظيييُـيك خ٘ٝىعيييدَ ؤليييً ٦ًَّٜيييي٣ زيييدعَخيش ٜيييٟ وييييُ ٜيييُـك  ي٦خ ٘يييدلُش ٘يييٛ ي٧ّ٘ييي٧خ زد٘يييًخل

ِييدج٧ٙٞ زد٘ييًخلي ٘ٙيي٥ديش لّيي٥٘٧ٛ ؤ ييمدز١د خعٜدٜيييص  ٦ظىصيييٛ ؤلييً ٜعٕييد٦يٟ ٜييٟ ويييُ ٜىصييٛ ٦خ٘ٝمعّ٘ييص ٦ٔييٍخ

 ٜع١دق ل١ً ٔدٌص خ٘مّالء. خعَخيش ٦ل٥ًٜد ٦ٌ٘ٓ زًي٥ّي خالٔعمد٘ص خ٘عُـيك زال ُٜـك بٌخ ٠ّٗ خٕ٘الٚ ٌي ظمُّ دز

“EĢ‟arîler, Allah‟ın bir Ģeyi tercih etme konusunda bir sebep/muktezi 

olmadığına hükmetmektedirler. Çünkü onlar muhtarın (seçenin) tercihi olmaksızın 

iradesiyle iki makdurdan (gücü yetilen iki Ģeyden) birini seçmeyi tercih etmeyi ve 

yine bir tahsis edici olmaksızın iki eĢit Ģeyden birini tahsis etmeyi caiz 

görmektedirler. Mu„tezile ve aynı zamanda ashabımız Ġmamiyye, Allah‟ın bir Ģeyi 

tercih etmek konusunda bir sebep/muktezi olduğuna hükmetmektedirler. Çünkü 

iradenin tahakkuk edip etmemesinde kelam nakledilirken, bir tercih edici olmaksızın 

tercihin muhal oluĢuna akıllarını Ģahit kılmaktadırlar. Bunun ise tüm akıl sahiplerince 

imkânsız olduğu apaçıktır.”
68

  

Molla Sadrâ, itikâdî mezheplerden EĢ‟arîlerin ve Mu„tezilenin görüĢünü 

serdettikten sonra Ġmamiyenin görüĢünü dile getirmiĢ ve “ashabımız Ġmamiye” 

diyerek açık bir Ģekilde zahip olduğu itikâdî mezhebi zikretmiĢtir.  

Ayrıca, Hz. Ali‟nin (v. 40/661) hilâfetinin nasbı,
69

 imamete inanmanın inanç 

esasları arasında yer alması,
70

 imamların masumiyeti,
71

 mehdi inancı,
72

 fırkay-ı 

nâciyenin kendileri olduğu,
73

 rec‟at,
74

 takiyye
75

 gibi mensûb olduğu Caferî 

                                                           
68

 Sadrâ, Tefsîr, II, 400. 
69

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 230. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, V, 169, 271, 274. 
70

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 245. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, V, 273. ġiîlere göre Ġmamet konusu dinin 

usûllerinden biridir. Resûlullah‟ın ev ehlinden olan imamların imametine inanmayanın dini yoktur, 

sözlerine Ģunu da ilave ederler: Allah, Ġmamların velayetine iman etmeyen ve Resule tabi olduğu 

gibi tabi olmayan Müslümanın amelini kabul etmez. (Bkz., Kemal Muhammed Îhab, Mushafu 

Fadimete ve A‟kâidu eĢ-ġîah, el-Huriyyetu li‟n-NeĢri ve‟t- Tevzî‟, Kahire, 2006, s. 75). 
71

 Sadrâ, Tefsîr, II, 153, V, 259. 
72

 Sadrâ, Tefsîr, II, 107. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, VI, 66, 391, 394, VII, 55. 
73

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 263. 
74

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 121, 257. Rec‟at inancı ġia nezninde üzerinde ittifak edilen husûslardandır. 

Onlara göre Hz. Mehdi zamanında ehl-i beyte yapılan haksızlıklardan dolayı tekrar diriltileceklerdir. 

Kendi haklarını sahabelerden alacaklardır. BaĢta Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Peygamber‟in 

eĢleri imamların eliyle cezalandırılacaktır. (Bkz. Ġsmail Kaya, Kendi Kaynaklarına Göre ġia ve 

ġiilik, Nida Yayıncılık, Ġstanbul, 2015, s. 55-60). 
75

 Sadrâ, Tefsîr, II, 330. Takiyye, Ġslam mezhepleri arasında sadece ġia‟da bulunan bir uygulamadır. 

Bununla kiĢinin zararı deffetmek, inancını yaydığında nefsine ve malına dair bir tehlike 

hissedildiğinde inancını gizlemesi amacı güdülmektedir. Onlara göre çeĢitli sıkıntılara 

uğradıklarından dolayı bu uygulama sadece kendilerinde kalmıĢtır. Takiyyeyi usûlü dinden 

saymıĢlardır. Refarans aldıkları âyetler Ģunlardır: Nahl, 16/102, Ali Ġmran, 42/28, Ğafir, 40/28. 

Ġmam-ı Sadık‟tan rivayet ettikleri sözleri de bu konuya argüman olarak göstermektedirler. “Takiyye 

benim ve atalarımın dinidir, Takiyye yapmayanın dini de yoktur.” (GeniĢ bilgi için bkz., Ebû Cafer 
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mezhebinde belirgin hale gelen kelâmî meselelere tefsîrinde yer vermesi onun, 

mezkûr mezhebe olan âidiyetini sarâhaten ortaya koymaktadır. 

 

2.3.2. AMELÎ MEZHEBĠ 

Molla Sadrâ, tefsîrinde amelî meselelerden bahsederken açık bir Ģekilde 

mezhebini de zikretmiĢtir.  

Mesela, namazın fazileti ve sırrı ile ilgili Ġmamiye âlimlerinin rivâyetlerini 

zikretmiĢ ve Ģöyle demiĢtir: 

 .٦ٌي ؼُيُ ؤ مدز١د خعٜدٜيص ؤلدييػ ٔؽيُش ٌي ٌعٗ خ٘صالش ٦ؤُٔخ٤َد

“Namazın fazileti ve sırları hakkında mensûb olduğumuz Ġmamiye Mezhebi 

kanalıyla birçok hadîs bulunmaktadır.”
 76  

BaĢka bir yerde Ģöyle diyerek amelî mezhebinin Ġmamiye/Caferîye olduğunu 

belirtmiĢtir:   

ّٗ ٥١ٜٝد خ٘مًٝ هلل زٝد ٤ي٧ ؤ٤ٙي٣ ٦خ٘صيالش لٙي خ١٘سيّي  ٦٩ل١ً ٥ٌّدج١د خعٜدّٜييٟ: يفر خ٘ىؽسعدٞ ٦يفر ٌي ٔ

 ٦آ٣٘ )ق ْ( ٦خ٧٘لؿ ٦ُِخءش ٧َٔش وٍيٍص. 

“Ġmamiye fakihlerimize göre, (cuma hutbesinde) iki hutbe, her iki hutbede 

layıkıyla Allah‟a hamd, Nebi (s.a.s) ve âline salât, nasihat ve kısa bir sûre okumak 

vaciptir.”
 77  

Yukarıdaki bilgilerden anlaĢıldığı üzere fıkhî konularda kendi mezhebi olan 

Ġmamiye‟nin görüĢlerini serdederken bu mezhebe olan aidiyetini de açıkça ifade 

etmektedir. 

 

2.4. FELSEFÎ EKOLÜ 

Hikmetu‟l-Muteâliyye felsefesi, doğulu bir müslüman filozof olan Molla 

Sadrâ tarafından ortaya konmuĢtur. Ġran‟da neĢet etmiĢtir. O, ġîraz ve Ġsfahan‟da 

                                                                                                                                                                     
Muhammed b. Yakub b. Ġshak, Kuleynî, el-Furû‟ mine‟l-Kâfî, Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġslâmiyye, Tehran, 

1387 h., II, s. 217-225; Îhab, Mushafu Fadimete,  s. 44-45; Hâdî Necefî, Mevsûâ‟tu Ehâdisi Ehli‟l-

Beyt, Dâru Ġhyâi‟t-Turâsi‟l-Arabî, Beyrût, 2002, I, 221). 
76

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1131. 
77

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 384. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr,  I, 3, III, 531, VI, 1368, VII, 55. KrĢ., Kuleynî, el-

Furû‟ mine‟l-Kâfî, III, 421. 
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yüksek bir ilmî ortamda eğitim görmüĢtür. Felsefe eğitimini Seyyid Damad‟dan (v. 

1040/1631) almıĢtır.  

Molla Sadrâ, bilimsel ve felsefî metinler okumuĢ, bu sayede otorite denilecek 

seviyeye ulaĢmıĢtır. DüĢünce tarihinde bağımsız kalmıĢtır. ĠĢrak nûruyla kalbi 

tutuĢuncaya kadar kendisini irfânî sülûk ve burhânî düĢünceye adamıĢtır. Böylece 

aklı kâmil olmuĢ ve felsefe ile bilim tarihinde düĢünsel bir devrim olan kapsayıcı bir 

felsefe yolunu icat etmiĢtir. Bununla, bir yönden felsefe ve dinî düĢünceler, diğer 

yönden de felsefe ve irfânı uzlaĢtırmıĢtır. MeĢĢâî, iĢrâkî, irfânî ve dinî unsûrları 

mezcetmiĢtir. Birbirine mezc ve birleĢtirme (analiz ve sentez) neticesinde 

medeniyetin doğuĢuna öncülük eden yeni muteâl (aĢkın) bir felsefe ortaya 

çıkmıĢtır.
78

  Bu felsefesi Ġslamın ruhuyla çeliĢmeyen bir yapıya bürünmüĢtür. 

 

2.5. VEFATI 

Molla Sadrâ, hac yapmak için altı veya yedi kez Mekke‟ye gitmiĢ ve son 

yolculuğu sırasında 1050/1640 yılında Basra‟da, baĢka bir görüĢe göre de hac 

yapmak üzere Basra‟dan Mekke‟ye yöneldiğinde 1059/1649 yılında vefat etmiĢtir.
79

 

Bazı araĢtırmalara göre Basra‟da defnedilmiĢ,
80

 bazılarına göre ise Necef‟te 

medfûndur.
81

 

 

2.6. ESERLERĠ 

Molla Sadrâ‟ya kırkın üzerinde eser nispet edilmektedir. DüĢüncesindeki 

temel yönelimler bakımından bunu ikiye ayırmak mümkündür: Naklî ilimler ve aklî 

ilimler. Sadrâ‟nın ağırlıklı olarak naklî ilimler sahasında yazdığı eserleri, Ġslam 

fıkhının, Kur‟ân tefsîrlerinin, hadîs ve kelâm ilminin geleneksel konularıyla ilgilidir. 

Sadrâ‟nın, Ġslam felsefesinin zirvesi olarak kabul edilen kitapları aklî ilimlerle 

alakalı olanlardır.
82

 

Eserlerinin tamamına yakınını hayatının son dönemlerinde kaleme almıĢ olan 

                                                           
78

 Sadrâ, Mefâtih, I, 40-41.  
79

 Ziriklî, el-A‟lam, V, 303; Adıvar ve bĢk., Ġslam Ansiklopedisi, X, 79; Nasr, Hüseyin,“Molla Sadrâ 

Hayatı ve Eserleri”, Hüseyin Ziya, Ġslam Felsefe Tarihi içinde, Açılım Kitap Yay.,  Ġstanbul, 2011, 

II, 301; Uçar, ġia Alimleri, I, 173; Zencânî, el-Feylasuf el-Ġrani, s. 12. 
80

 Nasr,“Molla Sadrâ Hayatı ve Eserleri”, II, 301; Uçar, ġia Âlimleri, I, 173. 
81

 Sadrâ, Tefsîr, I, 298. (Tefsîrinin giriĢine yazılan Farsça mukaddemesi). 
82

 Nasr, Molla Sadrâ Hayatı ve Eserleri, II, 306. 
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Molla Sadrâ‟nın te‟lîfâtının hemen hemen hepsi, büyük bir değere haiz olup 

kendisinden sonraki kelâmcı, filozof ve âriflerin ilham aldıkları kaynaklar arasında 

yer almıĢlardır.
83

 Eserleri Hindistan ve Ġran‟da basılmıĢtır.
84

 

Biz onun kitaplarını tanıtırken tefsîr ile alakalı olanlarının tanıtımını konumuz 

gereği biraz detaylı yapacağız. Diğer eserlerine ise kısaca değineceğiz. 

 

2.6.1. TEFSÎR ALANINDA 

Sadrâ, Kur‟ân‟ın tüm âyetleri hakkında sistemli bir tefsîr çalıĢması 

yapmamıĢtır. Ancak tefsîre giriĢ metinleri olarak zikredilebilecek Mefâtih el-Gayb ve 

Esrâru‟l-Âyât ve Envâru‟l-Beyyinât isimli eserleri ile her biri aslında bağımsız birer 

çalıĢma olan Hadîd, Âyetü‟l-Kürsî, Secde, Zilzâl, Nûr, Yasin, Târık, A„la, Vâkıa, 

Fâtiha, Cum‟a, Bakara ve Ġhlâs sûrelerine dair yazdığı metinleri, onun tefsîr 

çalıĢmaları içerisinde zikredilebilir.
85

 

ġimdi onun tefsîre dair yazdığı eserleri kısaca tanıtalım: 

1- Esrâru‟l-Âyât ve Envâru‟l-Beyyinât eseri, “taraf” ismini taĢıyan üç 

bölümden oluĢur. Bu bölümlerin birincisinde ilahî olanın bilgisi; ikincisinde ilahî 

olanın fiilleri ve üçüncüsünde haĢr konusu iĢlenir. Eserin Tahran, MeĢhed ve Kum 

kütüphanelerinde elyazmaları bulunmaktadır. Eserin Ģu ana kadar yirmi elyazma 

nüshası tespit edilmiĢtir. Kaçar döneminde Hüsâmeddîn ġîrâzî tarafından Farsçaya 

tercüme edilmiĢ olan eser üzerine, Sebzevârî‟nin de bir Ģerhi bulunmaktadır. 

Esrâru‟l-Âyât, Muhammed Hâcevî tarafından Tahran‟da 1362/1983 tarihinde Farsça 

çevirisiyle birlikte yayınlanmıĢtır. Eserin üçüncü bir Farsça çevirisi Alaviyye 

Hümayunî tarafından yapılmıĢtır. Sadrâ‟nın Kur‟ân anlayıĢı ve tefsîr metodolojisi 

açısından önemli olan eser, bir giriĢ ve “miftah” ismini taĢıyan yirmi bölümden 

oluĢmaktadır.
86

  

2- Mefâtîhü‟l-Gayb, Tahran‟da 1363/1984‟de yayınlanmıĢtır. MüteĢâbihâtü‟l-

Kur‟ân, Âyetü‟l-Kürsî Tefsîri ve Mefâtih‟teki metodolojisine eklediği farklı bir 

yenilik bulunmasa da bu eserde, önceki müfessir ve kelâmcıların metodolojilerini 

hangi yönlerden eleĢtirdiğini görebilmek mümkündür. Kitap, altı fasıldan 
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 Mian, Ġslam DüĢünce Tarihi, s. 186. 
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 Bilmen, Büyük Tefsîr Tarihi, 2014, II, 313. 
85

 Açıkgenç, “Molla Sadrâ”, DĠA, XXX, 264. 
86

 Açıkgenç, “Molla Sadrâ”, DĠA, XXX, 264; Parıldar, Molla Sadrâ‟nın Ontolojisi, s. 14. 
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oluĢmaktadır. Halen altı elyazma nüshası bulunmaktadır. Seyyid Celâleddîn-i 

ÂĢtiyânî tarafından Se Risâle
87

 içinde MeĢhed‟de, 1352 tarihinde neĢredilmiĢtir.
88

  

3- Me‟âni‟l-Elfâzı‟l-Müfrede mine‟l-Kur‟ân, Kur‟ân-ı Kerîm‟in terim ve 

ifadeleri hakkında kısa bir eserdir. Her terim, “bab” baĢlığı altında açıklanmıĢtır. Ġki 

elyazması bulunmaktadır.
89

 

4- Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm, Molla Sadrâ‟nın bazı sûre veya âyetlere yazdığı 

tefsîrlerin Muhammed Hâcevî tarafından bir araya getirilmiĢ hali olup Kum‟da (I-

VII, 1366-1369/1987-1990) yayınlanmıĢtır.
90

 

Molla Sadrâ‟nın, ömrünün bazı dönemlerinde çeĢitli münasebetlerle bir takım 

sûreleri ve âyetleri kronolojik olarak Ģöyle tefsîr ettiği tesbit edilmiĢtir: Hâdîd sûresi, 

Âyet‟ül-Kürsî, Secde sûresi, Zilzâl sûresi, Yasin sûresi, Târık sûresi, Âyetü‟n-Nûr, 

A‟la sûresi, Vâkıa sûresi, Fatiha sûresi, Cuma sûresi ve Bakara sûresi.
91

  

Molla Sadrâ‟nın Kur‟ân‟ın tümünü tefsîr etmeye baĢladığını, Bakara 

sûresinin 65. âyetine kadar geldiğini, fakat vefat ettiği için bu iĢi bitiremediğini 

söyleyebiliriz. Buna göre Molla Sadrâ, Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm adlı tefsîrinde 

sırasıyla 367 âyetin tefsîrini yapmıĢtır. 

Elimizde bulunan baskıya göre, birinci ciltte Fatiha sûresi; ikinci, üçüncü ve 

dördüncü ciltte Bakara sûresi; beĢinci ciltte Âyet‟ül- Kürsî ve Âyetü‟n-Nûr;
92

 altıncı 

ciltte Secde ve Hâdîd sûreleri; yedinci ciltte Yasîn sûresi ve sekizinci ciltte Vâkıa, 

Cuma, Târık, A‟la ve Zilzâl sûreleri yer almaktadır.
93

 Müfessirin Kur‟ân‟ı 

yorumlama yöntemini tespit etmeye çalıĢırken en fazla yararlandığımız ve esas 

aldığımız temel kaynak, Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm adlı tefsîridir. 

5- HaĢiyetün a‟la Tefsîril‟l-Beydavî.  Bu eseri, Beydavî‟nin tefsîri üzerine 

yazdığı bir haĢiyedir.
94

  

6- MüteĢâbihâtü‟l-Kur‟ân. Bu eserinde Kur‟ân-ı Kerîm‟in anlaĢılması güç 

olan âyetlerine irfânî bir tarzda yaklaĢır.
95
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2.6.2. HADÎS ALANINDA 

1- ġerhu Usûli‟l-Kâfî. Özellikle fıkhî ve kelâmî konulardaki hadîsleri ihtiva 

eden ilk hadîs küllîyatı olma özelliğini taĢıyan Kuleynî‟nin (v. 329/941) meĢhur eseri 

üzerine yazdığı bir Ģerhtir.
96

 

2- Risâle fi‟l- Ġmâme. Ġmametle ilgili nakledilen bazı hadîslerin Ģerhini yaptığı 

eseridir.
97

 

 

2.6.3. KELÂM ALANINDA 

1- Kitâbü‟l-Mebde‟ ve‟l-Me„âd. Diğer bir ismi, el-Hikmetu‟l-Müte‟âliyye olan 

eser, Esfâr‟ın ikinci kısımının özetidir. Kitabın konusu daha çok Allah‟ı ve âhireti 

tanımaktır.
98

 

2- Risâle fi‟l-Cebr ve‟l-Kader. Kazâ ve kader konusunu iĢler.
99

 

3- Risâle fi‟l-Mabâhis el-Ġtikâdiye. Bazı itikâdî husûslara değinir.  

4- Hudûsü‟l-Ȃlem. Ȃlemin sonradan yaratılıĢı (hudûsu) meselesini ele alan bu 

eserinde Molla Sadrâ, hudûs meselesini cevher-i hareket teorisiyle ispatlamaya 

çalıĢır.
100

 

5- el-HaĢriyye: Risâle, bağımsız bir risâle olmaktan ziyade Sadrâ‟nın Esfâr, 

Mefâtih, Esrâru‟l-Âyât ve ġevâhid gibi eserlerinden âhiret ve haĢr ile ilgili 

bölümlerin birleĢtirildiği bir risâle görünümündedir.
101

 

6- Halku‟l-A‟mâl (Cebr ve Tevfîdu‟l- Kader ve Efâl-i Ġbâd). Ġrade özgürlüğü 

ve kader hakkında yapılan tartıĢmalar ile ilgili bir kitaptır.
102

 

7- Risâle fi‟l-Kazâ ve‟l-Kader fî Ef‟âli‟l-BeĢer. Özgür irade ve kader 

konusuyla ilgili bir eserdir.
103

  

8- Zâdu‟l-Musâfir (Zâdu‟s-Sâlik ve Me„âdu‟l-Cismânî). Sadrâ‟nın eskatoloji 

ile ilgili eserlerindendir.
104
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9- HaĢrü‟l-EĢyâ ve Me‟âdü Küllî ġey. (Tarhu‟l-Kevneyn, er-Risâletü‟l-

HaĢriyye). Hayvanların ve eĢyânın da haĢredileceği konusu iĢlenir.
105

  

 

2.6.4. TASAVVUF ALANINDA 

1- Ġksîrü‟l-„Ârifin fi Ma„rifeti‟l-Hakkı‟l-Yakin. Eğitici ve irfânî bir eserdir. Bu 

eserinde Sadrâ kendi zamanındaki sûfîleri aĢırılıklarından dolayı eleĢtirmektedir.
106

 

2- Kesrü Esnâmi‟l-Câhiliyye fî Zemmi‟l-Mutasavvifîn. AĢırı görüĢlere sahip 

olan ve kendilerini sûfî olarak gören bir gruba Sadrâ‟nın eleĢtirileri yer alır.
107

 

3- Sereyânü Nûri Vücûdi‟l-Hakkı fi‟l-Mevcûdât. Bu risalede varlığın Hakikî 

kaynaktan mevcutlara yayılıĢının nasıllığı incelenmektedir. Bazıları bu eseri Molla 

Muhsin Feyz KaĢanî‟ye atfetmiĢlerdir.
108

 

4- el-Vâridâtü‟l-Kalbiyye fî Ma„rifeti‟r-Rubûbiyye. Bâtınî ulemayı ve onların 

âdil olmayan idarecileri desteklemelerini eleĢtirir.
109

  

5- Risâletü Sih Asl. Sadrâ‟nın Farsça yazdığı risalesidir. Ehl-i zâhir denilen 

ulemayı, sûfîler ve Bâtınî ġiîler tarafından savunulan irfân anlayıĢını 

eleĢtirmektedir.
110

 

6- Reddi ġubuhâti Ġblis. Bu eserinde Ģeytanın yedi Ģüphesini belirtip bu 

Ģüphelere cevap vermiĢtir.
111

 

 

2.6.5. FELSEFE ALANINDA 

1- el-Mesâi‟l-el-Kudsiyye fî‟l-Hikmet el-Müteâliyye. Âlem, hayal, arketipler 

ve zihni varoluĢun varlığınının kanıtlamasını içerir.
112
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olarak tezimizin Ģeytanla ilgili Ġsrâiliyât bölümünde de ele alınacaktır. 
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 Nasr, Molla Sadrâ ve Ġlahi Hikmet, s. 59.   
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2- el-Mezâhirü‟l-Ġlâhiyye fî Esrâri‟l-Ulûmi‟l-Kemâliyye: Felsefî argümanları, 

Kur‟ân‟dan âyetler ile sentezleyen temel eserlerinden olan Mezâhir, bir giriĢ, bir 

sonuç ile iki fenn isimli bölümden oluĢur.
113

 

3- ġerhu‟l-Hidaye. MeĢĢâî Felsefesi geleneğine göre yazılmıĢ, talebelerin 

mukaddimesiyle tanıĢmalarını sağlamak için medreselerde okutulan Hidâye‟nin 

Ģerhidir.
114

  

4- Kitabü‟l-MeĢâ‟ir. Sadrâ‟nın temel ve son yıllarda en çok incelenen 

eserlerindendir. Henry Corbin (v. 1978)
115

 tarafından bir önsöz eklenerek 

Fransızca‟ya çevrilmiĢtir. Daha sonra Ġngilizceye de tercüme edilmiĢtir.
116

 

5- ġevâhidü‟r-Rubûbiyye fi‟l-Menâhici‟s-Sülûkiyye. Ġrfânî bakıĢ açısıyla 

yazılmıĢ beĢ bölüm halinde diğer kitaplarından daha fazla kendi öğretisinin özetini 

vermektedir. Esfâr‟ın bir ihtisarı sayılır.
117

 

6- el-Esfârü-l‟Erba‟a. Tam adı el-Hikmetü‟l-Müte‟âliye fi Esfâri‟l-Aklîyyeti‟l-

Erba‟a olan eser, birinci merhalede kendisinden ve halktan Allah‟a, ikinci ve üçüncü 

merhalede Allah‟tan Allah‟a (Allah‟ın zatından sıfat ve fiillerine) ve dördüncü 

merhalede ise Allah‟tan halka doğru olan seferleri içermektedir. Bu kitap 

Pisagor‟dan Molla Sadrâ‟ya kadar geçmiĢ filozofların görüĢlerini inceleyip sağlam 

delillerle açıklayan bir felsefî ansiklopedi mahiyetindedir.
118

 

7- Risâle fi‟t-TeĢahhus. Sadrâ bu eserde, bireyselleĢme sorununu inceler ve 

bu konuda varlık ve asâlet-i vücûd fikri çerçevesinde bir teori ortaya koyar. Risâle, 

Sadrâ‟nın daha sonraki fikrî geliĢimi açısından da önemlidir.
119

 

8- Ġttihâdü‟l-Âkil ve‟l-Ma„kûl. Âkil ve ma‟kûller hakkında Sadrâ‟nın en 

önemli eseridir. Risâle, Esfâr‟ın üçüncü seferinin özetidir.
120
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 Nasr, Molla Sadrâ ve Ġlahi Hikmet, s. 60; Açıkgenç, “Molla Sadrâ”, DĠA, XXX, 264; Parıldar, 

Molla Sadrâ‟nın Ontolojisi, s. 17. 
114

 Bkz., Hamaneî, Molla Sadrâ ve Hikmet-i Müteâliye, s. 30. 
115
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inançlarını araĢtırmakla geçirdi. (EriĢim:[https://tr.wikipedia.org/wiki/Henry_Corbin.htm], EriĢim 

Tarihi: 30 Mayıs 2016). 
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120

 Zencanî, el-Feylasuf el-Ġrani, s. 24.  
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9- Asâlet-i Ca„l-i Vücûd: Varlık ve onun mâhiyet karĢısındaki önceliği 

hakkındadır.
121

 

10- Risâle fi‟l-Vücûd. Sadrâ‟nın varlık anlayıĢını açıklayan kısa bir 

risâledir.
122

 

11- Ġttisâfü‟l- Mâhiye bi‟l-Vücûd. VaroluĢ ve mahiyet arasındaki iliĢkiyi 

inceler. Fahreddin er-Râzî‟yi eleĢtirir.
123

 

12- Ta„likât a‟la Ġlahîyyât-i ġifâ. Sadrâ, esere bağlı kalarak Ġlahîyyât kitabının 

ilk altı makalesindeki Ġbn Sînâ‟nın (v. 428/1037) fikirlerini ve kaynaklarını ele 

alır.
124

  

 

2.6.6. MANTIK ALANINDA 

1- et-Tenkih. Ders kitabı olmaya uygun olan bu kitap, klasik mantık 

hakkındadır.
125

  

2- Risâle fi‟t-Tasavvur ve‟t-Tasdîk. Kavram ve hüküm hakkında mantık ilmi 

ile ilgili bir risaledir.  

Ayrıca bunlardan baĢka Ģu te‟lîfler de kendisine aittir: 

1- Makâle fî Limmiye Ġhtisâs el-Mıntıka bi-Mevdi‟ Mu‟ayyen fî‟l-Felek: 

Astronomi ile ilgili bir eserdir.
126

 

2- Risâle fî‟l-Mizâc. Molla Sadrâ‟nın psikolojinin bir dalı olarak mizaç 

hakkındaki görüĢleri yer alır.
127

 

3- Divân-i ġiir. Molla Sadrâ‟nın Farsça ilmî ve irfânî Ģiirleridir. 

4- Ġlmî ve Edebî Notlar. Molla Sadrâ gençlik yıllarında değiĢik Ģâirlerin ve 

âriflerin Ģiir ve sözlerinden aldığı notlardır. 

5- Mektuplar. Molla Sadrâ ve üstadı Mîr Dâmâd (v. 1040/1631) arasındaki 

yazıĢmalardan günümüze kadar ulaĢan birkaç mektuptur.
128

 

6- ġerhu Usûli‟s-Sekâkî. 
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 Hamaneî, Molla Sadrâ ve Hikmet-i Müteâliye, s. 34. 
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 Nasr, Molla Sadrâ ve Ġlahi Hikmet, s. 65. 
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 Hamaneî, Molla Sadrâ ve Hikmet-i Müteâliye, s. 35-36; Nasr, Molla Sadrâ ve Ġlahi Hikmet, s. 60. 
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7- ġerhu‟l-Hidâye li‟l-Ebherî.
129

 

Sadrâ‟nın yukarıda zikrettiğimiz eserleri dıĢında ona nispet edilen baĢka 

eserler de vardır. Ancak onların müellifleri belli değildir. Sözkonusu eserler 

Ģunlardır: 

1- Âdâbu‟l-Bahs ve‟l-Münazâra. 

2- Risâletün fi‟l Fevâid. 

3- Risâletün fi Ġsbâti‟l-Bâri. 

4- Risâletün fi Cevâbâti‟l-Mesâili‟l-Avide. 

5- Risâletün fi‟l-Kevâid el-Melekûtiyye. 

6- Sırrı‟n-Nokta.
130

 

7- el-Leme‟âtü‟l-MeĢrikıyye fi‟l-Fünûni‟l-Mantıkıyye (et-Tenkîh). Mantık 

konusunda kısa, fakat önemli bir kitaptır.
131

 

8- Risâle-yi Farsî Mensub bi Molla Sadrâ. Molla Sadrâ‟nın uslûbuna ve 

düĢüncelerine yakın bir eserdir.
132

  

 

2.7. ETKĠLENDĠĞĠ ġAHISLAR-AKIMLAR VE TESĠRLERĠ 

Muhammed Hamaneî, Molla Sadrâ‟nın kendilerinden etkilendiği Ģahsiyet, 

ekol ve akımlar hakkında Ģöyle demektedir: 

“Molla Sadrâ, sadece Hz. Peygamber, Ġmam Ali ve Ehl-i Beyt‟e önem 

vermemiĢ; Muhyiddîn Arabî (v. 636/1240), Ġbn Sina (v. 428/ 1037), Aristoteles (m. 

ö. 384-322), Plotinos (m.s. 205-270), Sühreverdî (v. 587/1191), Tûsî (v. 460/1067), 

Sadreddin Konevî (v. 673/1274), Giyaseddin Mensûr DeĢkî (v. ?), Devvânî (v. 

908/1502) ve Sokrates‟ten (m.ö. 469-399) önceki hekimlere, özellikle Pisagor (m.ö. 

570 ?-500?) ve Empedokles‟e (m.ö. 494-434) de önem vermiĢtir. O, her ne kadar 

Gazâlî (v. 505/1111) ve Fahreddin er-Râzî‟nin (v. 606/1210), felsefî görüĢlerini 

reddedip onları filozof olarak görmemekte ise de, Gazâlî‟nin ahlakta ve Fahreddin 

er-Râzî‟nin felsefî ve kelâmî konulardaki titizliğini kabul etmekteydi. Onlarla aynı 

görüĢte olduğu konularda onları övmekten geri kalmamıĢ, kitaplarında tezlerinin 
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kabul ve teyidi olarak bunlardan sanki kendisininmiĢ gibi uzun ibareler 

nakletmiĢtir.”
133

 

Buna göre, Molla Sadrâ‟nın etkilendiği Ģahıslar Ģunlardır:  

1- Gazâlî (v. 505/1111). Gazâlî genellikle kelâm, felsefe ve diğer disiplinlerde 

birçok âlimi etkilemiĢtir. Molla Sadrâ tefsîrinde kendisinden uzun nakillerde 

bulunmuĢtur. Ġlmin mahiyeti, mefhûmu, beyanı, Ģerefi ve fazileti ile alakalı olarak 

Gazâlî ve Muhyeddin Arabî‟den etkilendiği görülmektedir.
134

 

2- Fahreddin Râzî (v. 606/1210). Molla Sadrâ‟nın tefsîri baĢtan sonuna kadar 

okunduğunda Fahrettin Râzî‟den etkilendiği, bazen kendisinden uzun uzadıya 

alıntılarda bulunduğu görülmektedir. 

3- MeĢĢâî Filozoflar: Aristo (m. ö. 384-322), Farabî (v. 339/951), Ġbn Sina (v. 

428/ 1037) ve et-Tûsî (v. 460/1067). 

Tefsîr kitabında bazı filozoflardan övgüyle bahsetmektedir. Bazılarının 

Peygamber olabileceğini bir takım rivayetlerle desteklemektedir. Bu konu “felsefî 

yönden özellikleri” baĢlığı altında ele alınacaktır. 

„Esfar‟ adlı kitabının ilk iki bölümünde, mezkûr filozofların etkisi kendi 

üzerinde bariz bir Ģekilde görülmektedir. Bu iki bölümde dünyevî bir yaklaĢımın 

sergilendiği müĢahede edilmektedir. MeĢĢaî filozofların Molla Sadrâ‟nın üzerindeki 

etkisini görmek için cevher tanımına bakmak yeterlidir. O, cevherin tanımını 

yaparken Aristocu tanımı benimsemiĢtir. Ancak cevherin dahi değiĢtiğini ve 

evrendeki harekete bizzat katıldığını belirtmiĢtir.”
135

  

4- ĠĢrakî Filozoflar: Eflatun (m.ö. 347), Sühreverdî (v. 587/1191) ve Ġbn 

Arabî (v. 636/1240). 

Yine „Esfar‟ adlı eserinin son iki bölümünde ĠĢrakî filozofların etkileri 

görülmektedir. Bu kitabın son bölümlerinde uhrevî bir yaklaĢım sergilenmektedir. 

Molla Sadrâ‟nın, Ġbn Arabî‟den vahdetü‟l-vucût ve diğer bazı konularda etkilendiği 

görülmektedir. 

                                                           
133 Hamaneî, Molla Sadrâ ve Hikmet-i Müteâliye, s. 45. 
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Molla Sadrâ, MeĢĢâî ve ĠĢrâkî felsefeden yararlanmakla beraber onları bir 

sistem dâhilinde birleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Ona göre dünya ve ahiret, tek bir gerçeğin 

tecellisidir.   

Molla Sadrâ‟dan günümüze ulaĢan notlara bakıldığında onun irfân 

edebiyatına, özellikle Feridüddîn Attâr (v. 618/1221), Mevlânâ (v. 672/1273) ve 

Ġrâkî‟nin (v. 688/1289)  Farsça Ģiirlerine ve Ġbn Arabî (v. 638/1240)‟nin tasavvufuna 

olan ilgisi bariz bir Ģekilde görülmektedir.
136

 

Molla Sadrâ‟dan etkilenen Ģahıslar da Ģunlardır: 

1-Ali b. CimĢid en-Nûri (v. ?). 

2-Ağa Ali Müderris (v. ?). 

3-Mevla Hadi es-Sibzevârî (v. 1289/1872).
137

 

5- Feyz-i KâĢânî (v. 1090/1680).
138

 

6-Muhammed Ġkbal (v. 1938). 

7- Abdulkerîm SuruĢ (d. 1945). 

8- H. Corbin (v. 1978).
139

 

9- Mevdûdî (v. 1979).
140

 

10- Fazlurrahmân (v. 1988).
141

 

11- Humeynî, b. Seyyid Mustafa (v. 1989). 

12- Seyid Hüseyn Nasr (d. 1933-?). 

13- T. Ġzutsu (v. 1993).
142
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2.8. HAKKINDA YAPILAN (MÜSBET-MENFĠ) TENKĠDLER 

Molla Sadrâ‟yı kimi âlimler övmüĢ, kimileri de aĢırı bir Ģekilde eleĢtirmiĢ, 

hatta tekfir etmiĢlerdir. Özellikle irfânî yorumlarından dolayı çok eleĢtirilmiĢ, 

Kur‟ân‟ı felsefî okumasından dolayı bazı mezhep bağnazlarının hücumuna 

uğramıĢtır. Biz burada bazı çağdaĢlarının ve yaĢamıĢ olduğu asra yakın olan sonraki 

âlimlerin kendisi hakkında sarfettikleri sözlerini müsbet ve menfi tenkitler 

baĢlıklarıyla sunmak istiyoruz: 

 

2.8.1. Müspet Tenkidler: 

1- Ravdetü‟l-Cinân müellifi Muhammed Bakır b. Zeynelabidin el-Hunsârî
 
(v. 

1313/1896). 

Muhammed Bakır, Molla Sadrâ‟nın bazı yorumlarının yanlıĢ anlaĢıldığını 

dile getirerek hakkında yapılan haksız eleĢtirilere Ģöyle cevap vermiĢtir: 

“Kitapların çoğunda Molla Sadrâ‟nın Ģeriatın zâhiriyle uyuĢmayan sözleri 

bulunmaktadır. Sanki bazı özel ıstılâhlara mebni veya küfrü gerektirmeyen sözlere 

hamledilmiĢtir. Böyle olması hiçbir zaman itikadının fasit olması anlamına 

gelmemektedir. Kitaplarından dolayı bazı fakihlerin su-i zannına, bazılarının ise 

küfrüne fetva vermesine sebep olmuĢtur.” 

2- Selafetü‟l-Asr adlı eserin müellifi Seyyid Ali Han (v. ?). 

Molla Sadrâ‟nın, zamanında hikmeti en iyi bilen ve diğer ilimlerde de 

mütefennin biri olduğunu belirtip hikmet ve baĢka alanlarda önemli eserler yazdığını 

söylemektedir. Böylece kendisini olumlu bir Ģekilde tenkid etmiĢ olmaktadır.
143

 

3- Muhammed Hacevî. 

Hacevî, Molla Sadrâ‟yı bazı konularda olumsuz olarak eleĢtirmiĢse de, 

takdiminin sonunda onu övmekten de kendini alamamıĢtır. O, kendisi hakkında 

sitayiĢle Ģunları söylemektedir: 

“Ey okuyucu! Tam olarak bu kitabın değerini bilesin. Çünkü bu kendi 

alanında büyük, türünde acaip ve nev‟inde yüce bir kitaptır.”
144

  

4- Seyyid Hüseyin Nasr. 

                                                           
143 Zencanî, el-Feylasuf el-Ġrani,  12. Molla Sadrâ‟ya yönelik yukarıda yapılan eleĢtiriler bahsi geçen 

kitaptan alınmıĢtır. 
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Hüseyin Nasr, Molla Sadrâ gibi Kur‟ân âyetlerini gerektiği gibi yorumlayan 

ikinci bir filozof müfessirin olmadığını belirtmektedir. Çünkü Ġbn Sînâ (v. 428/1037), 

Ġhlâs sûresi gibi Kur‟ân‟ın bazı âyetlerini yorumlamıĢtır. Sühreverdi ise felsefî 

görüĢlerine dayanak bulmak için bazı âyetleri incelemiĢtir. Ancak Molla Sadrâ ise 

Kur‟ân‟ın inceliklerini keĢf etmiĢ ve zâhirle beraber bâtınî manaya da dikkat 

çekmiĢtir.
145

 

 

2.8.2. Menfî Tenkidler: 

1- Seyyid Nimet et-Tüsterî (v. ?). 

Tüsterî, Molla Sadrâ‟yı itikadî açıdan eleĢtirerek Ģöyle demektedir: 

“ġîraz‟a geldiğimde sadece Sadreddin eĢ-ġirâzî‟nin oğluna güveniyordum. 

Oğlunun ismi Mirzâ Ġbrahim idi. Aklî ve naklî ilimlere hâizdi. Kendisinden hikmet 

ilmi ve kelâm dersi aldım. Tecrid‟in Ģerhi üzerindeki ġemseddin el-Hafi‟nin 

haĢiyesine yazmıĢ olduğu haĢiyesini okudum. Usûlde onun itikadı babasının 

itikadından daha iyidir. Oğlu “usûlu‟d-din konusunda itikadım, avâmın itikadı 

gibidir” diyerek övünürdü.” 

Onun, kendi çevresindeki insanlardan farklı düĢündüğü için oğlu tarafından 

bile eleĢtirildiği görülmektedir. Sadrâ, bazı itikadî meselelerde felsefî, tasavvufî ve 

kelâmî çerçevede yorumlarda bulunması nedeniyle kendi mezhebinin mensûpları 

tarafından haksız eleĢtirilere uğramıĢtır.  

2- ġeyh Yusuf el-Bahranî (v. 1186/1773). 

Yusuf el-Bahranî, tasavvuf ve hikmet konusunda ayrı düĢündüğü için onu 

eleĢtirip Ģöyle demektedir: 

“Molla Sadrâ‟nın Mirza Ġbrahim adında bir oğlu vardı. Kelâmcı olup birçok 

ilimde, özellikle aklî ilimler ile matematikte âlimdi. Bazı arkadaĢlarımızın dediği gibi 

 َٝ ْ٘ ْٟ خ ي ِٜ َمييم  ْ٘ ُؾ خ ُِ يِط يُْىي ّيِ  (Allah, ölüden diriyi çıkarır)
146

 âyetinin misdâkıdır. Tasavvuf ve 

hikmet konusunda babasının yolunda değildi.”
147

 

Mezhep mutaassıpları, sırf kendileri gibi düĢünmediği için Molla Sadrâ‟yı 

oğluna kıyas ederek hikmet konusunda eleĢtiriye tabi tutmuĢlardır. 
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3- Kıssasü‟l-Ulema kitabının yazarı Molla Mihrabali (v. ?).  

“Molla Mihrabali, (arif sûfîlerdendi) bir gün Kerbela‟da Muhammed Kazım 

Hazar Ceribî‟nin (v. ?), Hz. Hüseyin‟in kabrinin yanında sabah namazından sonra, 

ârif sûfîlerin büyüklerine birer birer lanet okuduğunu, ardından Molla Sadrâ‟ya da 

yüz defa lanet ettiğini gördü. Bunun üzerine Molla Mihrabali de lanet etti. O, Molla 

Mihrabali‟yi tanımıyordu. Molla Mihrabali, Sadrâ‟ya lanet etmesinin sebebini sordu. 

O da Ģöyle dedi: O, vahdetü‟l-vucûd ile vacibü‟l-vucûd ayırımını yapmazdı.”
148

 

Molla Sadrâ, Ġbn Arabî‟den (v. 638/1240) etkilenip vahdetü‟l-vucûtçu 

olmasından dolayı bu tür haksız eleĢtirilere maruz kalmıĢtır. 

4- Ebu‟l-Fadl ġihâbu‟d-Dîn Seyyid Muhammed, Âlûsî (v. 1270/1854). 

Alûsî, Molla Sadrâ‟nın yokluğun gizeminden varlığa doğru bir çıkıĢ ve salt 

bir ibda‟ olarak meâdi yorumladığını belirtmektedir. Sadrâ‟nın bu konudaki 

yorumunu eleĢtirip iltifat edilmemesi gereken bir te‟vîl  olduğunu dile getirmektedir.  

Alûsî,  ٟٜ بال لفٝد ٦خلًخ ٧٤٦ لفر خ٠ٍ٘ر ٣١ٜ ئُر خ٘ىُٙ ي٧ٚ خّ٘يدٜص ٩خع٠ٕدٞ ال يسٙ٘يٓ ٘يء     

“Ġnsanın, tek bir kemiği dıĢında her yeri çürür. Bu da kuyruk sokumu 

kemiğidir. Kıyamet gününde yaratılanlar ondan terkip olacaklardır (yaratılıĢ 

derlenip toparlanacaktır)”
149 hadîsinin zâhirine bakarak insanın öldükten sonra  

kuyruk sokumu kemiğinin baki kalacağına ve insanın diriliĢinin ondan olacağına dair 

delil göstermektedir. 
5- Muhammed Hacevî. 

Mukaddimetun ve Ta‟likâtu Mefâtîhi‟l-Ğayb kitabını takdim eden 

Muhammed Hacevî, Molla Sadrâ‟yı, on dördüncü miftâhta velilerin kerâmetinden 

bahsederken Ģu husûslara değinmediği için eleĢtirmektedir: 

a) Kur‟ân‟ın kabul etmiĢ olduğu halde en yüksek rütbe olan imâmet konusunu 

ihmal etmesi.  

b) Masum olan imamları, has manası varken normal evliya olarak 

genelleĢtirmesi. 

c) Sadrâ‟nın mucizeyi peygamberlere, kerameti de velilere hasr etmesi. 
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Zira Hacevî ve ġia mezhebine göre Peygamberler Allah tarafından 

gönderildiği gibi, masum imamlar da Allah tarafından gönderilmiĢ hüccetlerdir. 

Ġmamlar son Peygamber dıĢında tüm peygamberlerden daha üstündür.
150

  

Ayrıca Muhammed Hacevî, Molla Sadrâ‟nın bazı konularda Ehl-i Sünnet 

âlimlerinin kitaplarından etkilendiğinden Ġmamiyyenin görüĢlerini kâle almadığını 

belirtmektedir. Bununla beraber Hacevî, ictihat konusundaki meselelerin ġia‟nın iki 

ekolu olan Usûliyye ve Ahbâriyye
 
arasında Ahbâriyye‟nin görüĢlerini benimsediğini 

ve bu konuların bu Ģekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemektedir.
151

 

6- Zâhir ulemâdan bazıları. 

Bazı din adamları ve Ģeriatın zâhirini esas alan fakihler, Molla Sadrâ‟yı 

aĢağıdaki husûslardan dolayı eleĢtirip tekfir etmiĢlerdir: 

 a) Kitaplarında, felsefesi anlayıĢında ve hatta Kur‟ân tefsîrinde sarâhaten 

vahdetû‟l-vucûd mezhebini benimsemiĢtir. Ġbn-i Arabi‟nin Firavun‟un mümin ve 

muvahhid olarak öldüğü Ģeklindeki sözünü kendisinden „hakikât kokusu gelen bir 

sözdür‟ diyerek hoĢ karĢılamıĢtır.
152

  

Molla Sadrâ, Firavun‟un ölüm anındaki imanının geçerli olup olmamasıyla 

ilgili iki görüĢün bulunduğunu dile getirmektedir. Birinci görüĢte olan bazı 

muhakkiklerin, Firavun‟un imanının geçerli olduğunu ve ikinci görüĢe sahip olan 

çoğu âlimlerin ise imanın geçerli olamayacağını söylediklerini belirtmektedir. Ġbn 

Arabî‟nin (v. 638/1240) Firavunun imanının bu dünya hayatında kendisine her ne 

kadar fayda sağlamamıĢsa da, ahiret hayatında fayda vereceği ile ilgili yorumlarına 

tefsîrinde yer vermektedir. Kendisinin yaptığı değerlendirmede, bu görüĢte doğruluk 

kokusunun geldiğini ve bunun tahkîk penceresinden gelen ve Allah‟a yakın olan 

velilerden sadır olan sözlerden olduğunu söylemektedir.
153

 

b) Kâfi‟nin Ģerhi, Bakara sûresinin tefsîri ve Esfar kitabında ahiret hayatında 

Cehennem ehlinin (kâfirlerin) azaptan kurtulacağını söylemiĢ, ayrıca büyük günah 

iĢleyenlerin cehennemde daimi olarak kalacaklarını inkâr etmiĢtir. Bu da çoğu âlimin 

görüĢlerine uymamaktadır. 
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c) Esfar kitabında, aĢk ile ilgili gilman (ergenlik çağına gelmiĢ çocuk, uĢak, 

hizmetli) ve güzel Ģekillere âĢık olmayı, mecazî aĢk olarak yorumlamıĢtır.  Bu aĢk 

ilahî aĢka götüren bir köprüdür. Bu görüĢünde Bâîsimî mezhebinin etkisi 

görülmektedir. 

d) Meâd konusunda mezhebinin görüĢüyle uyuĢmayan cismanî meâdi 

savunmaktadır.
154

  

Molla Sadrâ, sık sık, imânî öğretilerin irfânî açıdan yorumlarını reddeden ve 

onu her fırsatta alenen eleĢtirip itham eden zâhir ulemasından bazılarının hücumuna 

maruz kalmıĢtır. Bütün bunlara rağmen onun eğitim-öğretim faaliyetlerini 

sürdürmesi ancak güçlü ve nüfuz sahibi olan ailesinin sayesinde mümkün 

olabilmiĢtir.
155

 

Molla Sadrâ‟nın, filozof bir müfessir olmasından dolayı Kur‟ânî okumaları 

elbette farklı olmuĢtur. Bu yönüyle „ahbârî‟ ve „usûlî‟ ekollerden bağımsız ve farklı 

düĢünmüĢtür. ġia‟nın bazı görüĢlerini sarâhaten ve savunmadığı için sert eleĢtirilere 

hedef olmuĢtur. Onun “Ģeriatın zâhiriyle çeliĢen sözleri vardır” Ģeklinde kendisine 

yapılan ithamlar gerçek dıĢıdır. Bâtinî yorumları genellikle zâhirle çeliĢmemektedir. 

O batın bir yorum yapmıĢsa mutlaka onu naslarla temellendirmiĢtir. Müfessir, Ehl-i 

Sünnet âlimleri tarafından da eleĢtirilere tabi tutulmuĢtur. Özellikle vahdet-i vucûtçu 

olmasından dolayı eleĢtirilmiĢtir. Hâlbuki Ehl-i Sünnetten de bazı âlimler bu görüĢü 

benimsemiĢlerdir. 
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3. TEFSĠRU’L-KUR’ÂNĠ’L-KERÎM ADLI ESERĠ 

3.1. ESERĠN YAZILIġ GAYESĠ 

Her yazar, yazmıĢ olduğu eserini genelde belli bir gaye veya ihtiyaçtan dolayı 

kaleme alır. Eserin yazılıĢ sebebi genellikle giriĢ bölümünde belirtildiği gibi, bunlara 

iĢaret edilmediği de olur. Bazı yazarlar baĢlangıçta, eseri yazma sebebini, riâyet 

edeceği Ģartları, takip edeceği metodu ve hangi özellikleri taĢıyacağını belirtir. Ancak 

çeĢitli sebeplerden ötürü, eserlerin baĢında zikredilen bu gaye ve ilkelere bazen bağlı 

kalın[a]madığı da olur.
156

 

Molla Sadrâ da diğer müfessirler gibi tefsirini, bir gayeye yönelik olarak 

kaleme almıĢtır. O, diğer tefsîr kaynaklarından faydalanmakla beraber iĢârî (remzî) 

ve derûnî manalara ve ilhâma dayalı yorumlara yer vererek hacimli bir tefsîr yazmayı 

düĢünmüĢtür. YazmıĢ olduğu bazı âyet ve sûrelerde bunları görmekle beraber, onun 

ömrü kifâyet etmediği için tefsirini hacimli olarak tamamlayamamıĢtır. 

O,  Secde sûresinin baĢında eseri kaleme alıĢ nedenini Ģöyle açıklamıĢtır: 

“Fazilet ve üstünlük (itibari) ile meĢhur hükemanın, ilim ve Ģeriat ile iĢaret 

edilen âlimlerin kitaplarının çoğunu araĢtırıp tedebbür ettikten sonra keĢf ve yakîni 

talep etme konusunda susuzluğumu gideremedim. Dinî gerçeklere ulaĢmada 

hararetimi ve arzumun ateĢini söndüremedim. Aksine tüm bunları, tasdiği ifade 

etmekten eksik buldum. Bu kitaplarda sırf teĢvikten baĢka bir fayda yoktu.” 

مَ  ٍْ د َي َٝ ٌٛ ِز ي ِٙ َ َل ٞم خهللم ْيًحد ِب َ٘  ُِّ َم ْ٘ ْٟ خ ِٜ ٟم اَل يُْى١ِي  ٞم خ٘فم ـ١ًَّد ِب ْٛ ِبالم  ٤ُ ُُ َؽ ْٔ د َيعمِسُك ؤَ َٜ ٦َ َٞ ٧ُٙ. 

“Onların çoğu zandan baĢkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiç bir 

Ģeyin yerini tutmaz. ġüphesiz Allah, onların iĢlemekte olduklarını bilendir.”
 157
 

 Kur‟ân-ı Azîm‟in manalarını incelemeyi ve Allah‟ın, Resûlü‟nun kalbine 

akıttığını araĢtırmaya müracaat ettiğim zaman, Allahu Teâlâ‟nın hamdiyle her talebin 

amacını ve her arzusunun sonucunu gördüm. Böylece Kur‟ân‟ın manalarını tefekkür 

ettim. Usûl ve mebâniyi araĢtırdım. Onun denizinde boğuldum. Sırlarını incilerini 

çıkardım. Yazının rakamlarında ve akımın derinliklerinde hazineler ortaya çıkardım. 
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Bu, Allah‟ın kelâmını, dilin ihata etmesinden ve parmak uçlarının etrafını bir 

araya getirmesinden daha yüce olmasıyla beraber, ben Allah‟ın Ģerefli kitabının 

manaları hakkında bilgi sahibi olmak için beni muvaffak kılmasını dileyerek tefsîre 

baĢladım. Kur‟ân‟ın bazı sûre ve âyetlerinden perdeleri ve onun beyanının yüzündeki 

bulut maskesini (örtüsünü) kaldırdım; Âyetü‟l-Kürsî, Âyetü‟n-Nûr, Yasin sûresi, 

Hadîd, A‟la, Târık, Zelzele ve ayrı ayrı olan diğer sûreler gibi. Soyluların gözlerinin 

benzerini göremediği ve zamanın çocuklarının hislerinin ulaĢamadığı kapsayıcı ve 

büyük bir tefsîr olmasını Allah‟tan ümit ederim.
158

  

Molla Sadrâ, kendisi de ġerhu Usûli Kâfî‟de belirttiği gibi ilk olarak Hadîd 

sûresinin tefsîrine baĢlamıĢ ve tefsîr etme amacını Ģu Ģekilde belirtmiĢtir: 

 Bu miskin kul, geçmiĢ zamanlarda olduğu gibi âdeti üzerine, Kur‟ân okuma 

anında âyetlerin manaları, remzleri ve iĢaretleri hakkında teemmül ve tedebbür 

ederdi. Bu (Hadîd) sûrenin âyet ve iĢaretleri, diğerlerinden daha fazla kalbime 

girerdi. Daha öncesinde geçtiği gibi gaybî hisler, ilmî sebepler ve gizli haberler 

(bildiriler), Kur‟ân-ı Mecid ve Tenzil-i Hamîd‟in tefsîri konusunda acele etmeme 

sebep oldu. Nihâyet Kur‟ân‟ın tefsîrine baĢladım.  

Rabbimin kendi katından bana ilham ettiği Ģeyi açığa çıkarmak ve öğretmiĢ 

olduğu ilmi ibrâz etmek ile beraber sırların inceliklerini, acayip ilimleri ve Kur‟ân‟ın 

garip nüktelerini, aĢırı düĢkünlük ve arzumdan dolayı Kur‟ân sûrelerinden ilk olarak 

tefsîrine baĢladığım sûre bu Hadîd sûresi oldu.
159

 

Molla Sadrâ‟nın tefsîr yazmasının amaçlarını kısaca Ģöyle sıralayabiliriz: 

1- Kendisinden önceki müfessir ve ariflerin yazmıĢ olduğu tefsirleri, keĢf ve 

yakîn konusunda yeterli görmeyiĢi, 

2- Âyetler üzerinde kafa yorduktan sonra bir takım sır ve hazinelere mutalli 

olması, 

3- Diğer tefsîr kitaplarında geçmeyen, havâssın bile yapamadığı yorumları 

kapsayan hacimli bir tefsîr yazmak istemesi, 

4- Kalbine doğan gaybî hisler ve ilmî hakikâtleri hızlı bir Ģekilde kaydetmek 

isteyiĢi, 

5- Ġman hakikâtlarını idrak etmek için kalbin heva ve hevesten tasfiye 

edilmesi gerektiğine inanması. Bu da ancak dünya garazlarından temizlenme, 
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insanların sohbetlerinden uzaklaĢma, Allah ve Resûlünün âyet ve hadîslerini 

tedebbür etmekle mümkün olur.
160

  

6- Diğer tefsîrlerin ortaya koyduğu manaların özünü zikredip müfessirlerin 

sözlerini özetledikten sonra, hal ve makamın gerektirdiği latifeleri ve Allah‟ın 

kalbine akıttığı faydaları ihtiva edecek bir tefsîr yazmak arzusu.
161

  

 

3.2. ESERĠN KAYNAKLARI 

Molla Sadrâ, Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm‟de çok sayıda müfessir, mütekellim, 

fakih ve filozofların eserlerinden istifade etmiĢ, bazen onlardan nakiller yapmıĢ, 

bazen onları eleĢtirmiĢ, bazen de atıf ve telmihte bulunmuĢ, mensup olduğu 

mezhebin görüĢleri doğrultusunda kendi tercihini ortaya koymuĢtur. Faydalandığı 

müfessirlerin zâhiri tefsîrini naklettikten sonra, zâhirle çeliĢmeyen batınî yorumunu 

da ilave etmiĢtir.  

Kendisi Caferî olmakla beraber, birçok kesimden alıntı yapmıĢtır. Mesela; 

Ehl-i Sünnet‟ten Fahreddin er-Râzî‟nin (v. 606/1210) Mefâtihu‟l-Ğayb, 

Mu„tezile‟den ZemahĢerî‟nin (v. 538/1144) KeĢĢâf‟ı, Ġhvân-ı Safâ‟nın risaleleri ve 

diğer bazı filozofların eserlerinden de faydalanmıĢtır.  Kanaatimize göre Molla 

Sadrâ‟yı diğer Ģiî müfessirlerinden ayrıcalıklı kılan sebeplerden biri de iĢte bu husûs 

olmalıdır.  

Molla Sadrâ, genellikle yapmıĢ olduğu alıntıların nereden aldığını -sayfa 

göstermeden- belirtmektedir. Bazen tefsîrinde kimi âyetleri tefsîr ederken, astronomi, 

ziraat, botanik, tıp, coğrafya gibi disiplinlerden de nakillerde bulunmuĢ ancak, 

Bîrûnî‟nin (v. 453/1061?) Kanun-ı Mes‟ûdî ve Telhis li Fusûli el-Ferğanî adlı 

kitabları dıĢında diğer kaynaklardan bahsetmemiĢtir. Bu da kanaatimize göre 

kendisinin yaĢamıĢ olduğu çağda bilinen bazı ilmi verilerin, anonim Ģeklinde 

görüĢler olduğundan ötürü olmalıdır. 

Eserlerine bakıldığında onun, kendisinden önce meĢhur olan Sünnî ve ġiî 

kaynaklara son derece vakıf olduğu görülmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi 

birçok müfessir, mütekellim ve filozofların görüĢlerine yer vermiĢ, bazen onları sert 
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bir Ģekilde eleĢtirmiĢtir. Özellikle kelâmî görüĢleri ele alırken onlardan alıntı yapmıĢ, 

uzun uzadıya tartıĢmalara girmiĢ, bu konunun çerçevesini geniĢ tutmaya çalıĢmıĢtır.  

Müfessir, kendi döneminde yaygın ve meĢhur olan irfânî ve felsefî 

kitaplardan da faydalanmıĢtır. 

Onun kaynak olarak kullandığı eserleri iki kısma ayırabiliriz. 

 

3.2.1. ĠSTĠFADE ETTĠĞĠ ANA KAYNAKLAR 

Molla Sadrâ‟nın, Tefsîrü‟l-Kebîr, Tefsîrü‟l-Beyzȃvî, KeĢĢâf, Nîsâbûrî, 

Mecmeu‟l-Beyân ve dönemindeki bazı irfânî ve felsefî kaynaklardan faydalandığı 

görülmektedir. Yararlandığı ana kaynakların baĢlıcaları Ģunlardır: 

1- el-KeĢĢâf „an Hakâiki Ğavâmidi‟t-Tenzîl ve „Uyûni‟l-Ekâvîl fi Vucûhi‟t-

Te‟vîl adlı, Ebu‟l-Kâsım Mahmûd b. Ömer ez-ZamahĢerî (v. 538/1144)‟nin tefsîri. 

KeĢĢâf‟tan, edebiyât ve belağât nükteleri ortaya koyarken faydalanmıĢtır. 

2- Mecmeu‟l-Beyân fi Tefsîri‟l-Kur‟ân adında, Ebû Ali, Fazl b. el-Hasan et-

Tabresî (Tabersî) (v. 548/1153)‟nin eseri. Mecmeu‟l-Beyân‟dan, özellikle 

müfessirlerin görüĢleri ve rivâyetleri husûsunda nakillerde bulunmuĢtur.
 162

  

3- et-Tefsîrü‟l-Kebîr (Mefâtîhu‟l-Ğayb) isminde, Fahreddin er-Râzî, 

Muhammed b. Ömer b. el-Huseyn b. el-Hasen (v. 606/1210)‟in tefsîri. Molla Sadrâ, 

Tefsîrü‟l-Kebîr‟den çok faydalanmıĢtır. Özellikle felsefî, kelâmî ve irfânî konularda 

Molla Sadrâ‟nın kendisine hayran kaldığı görülmektedir.  

4- Envâru‟t-Tenzîl Esrâru‟t-Te‟vîl adlı, Kâzî el-Beyzâvî, Ebu‟l-Hayr 

Abdullâh b. Ömer b. Muhammed b. Ali (v. 685/1286)‟nin tefsîri.  

5- Tefsîr‟u Gerâibi‟l-Kur‟ân ve Reğâibi‟l-Furkân adında, Nizameddîn el-

Kummî en-NiĢâbûrî (v. 730/1329)‟nin tefsîri. NiĢâbûrî‟nin tefsîrinden özellikle irfânî 

yönden istifade etmiĢtir.  

 

3.2.2. ĠSTĠFADE ETTĠĞĠ TALĠ KAYNAKLAR 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Molla Sadrâ‟nın yukarıda zikrettiğimiz 

tefsîrler dıĢında alıntı yaptığı ve atıfta bulunduğu diğer tefsîr kaynakları Ģunlardır: 
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mukaddimmesinde). 
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1- Tefsîru Tusterî adında Ebû Muhammed, Sehl b. Abdillah et-Tusterî (v. 

283/896)‟nin eseri.
163

 

2- Tefsîrü‟l-AyyâĢî adlı Nasr Muhammed b. Mesûd b. AyyâĢî es-Selemî es-

Semerkandî (v. 320/932)‟nin tefsîri.
164

 

3- Tefsîrun Mensubun bihi ila Ġmâmi‟l-Askerî adlı Ebû Ahmed el-Hasen b. 

Abdillâh b. Saîd el-Askerî (v. 382/992)‟nin eseri.
165

  

4- el-KeĢfu ve‟l-Beyân adında Ebû Ġshâk Ahmed b. Muhammed b. Ġbrâhîm 

es-Sa„lebî en-Nîsâbûrî (v. 427/1035)‟nin kitabı.
166

 

5- el-Mufredât fi Ğâribi‟l-Kur‟ân adında Ebu‟l-Kâsım el-Hüseyin b. 

Muhammed er-Râgıb Ġsfehânî (v. 502/1109)‟nin, Kur‟ân‟ın garîb kelimelerini izah 

eden eseri.
167

  

6- Meâlimetü‟t-Tenzîl fi Tefsîr adlı Hüseyin b. Mesud b. Muhammed el-

Beğâvî (v. 516/1112 )‟nin eseri.
168   

7- Ġcâzu‟l-Beyân fi Tefsîri Ümmi‟l-Kur‟ân adında Ebu‟l-Meâlî Muhammed b. 

Ġshâk el-Konevî (v. 673/1274)‟nin kitabı.
169

 

8- Ġ‟câzu‟l-Beyân fi KeĢfi Ba‟di Esrâri‟l-Kur‟ân adlı yine Ebu‟l-Meâlî 

Muhammed b. Ġshâk el-Konevî (v. 673/1274 )‟nin eseri.
170

  

9- ed-Dürrü‟l-Mensûr fi‟t-Tefsîr bi‟l-Me‟sûr adında Ebû‟l-Fazl Celâleddin 

Abdurrahmân b. Kemâleddin el-Hudayrî es-Suyûtî (v. 911/1505)‟nin rivâyet 

tefsîri.
171

 

10- Mefâtihi‟l-Ğayb adında Molla Sadrâ‟nın (v. 1050/1640) kendi eseri.
172

 

Tefsîr kaynakları dıĢında Molla Sadrâ tarafından, tefsirini kaleme alırken 

çeĢitli disiplinlere dair birçok eserin daha kaynak olarak kullanıldığı görülmektedir.  

Tespit edebildiğimiz kadarıyla onun tefsîrinde faydalanmıĢ olduğu kelâmî 

kaynaklar Ģunlardır: 
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 228. 
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1- Usûlü‟l-Kâfî adında Ebû Ca„fer Muhammed b. Ya„kûb b. Ġshâk el-Kuleynî 

er-Râzî (v. 329/941)‟nin eseri.
 173 

2- Kitâbu‟t-Tevhîd ad lı yine Ebû Ca„fer Muhammed b. Ya„kûb b. Ġshâk el-

Kuleynî er-Râzî (v. 329/941)‟nin kitabı.
174

 

3- Nübüvvet adlı ġeyh Sedûk (Ġbn Bâbeveyh) (v. 381/991)‟in eseri.
175

  

4- Kitâbu‟n-Nübüvve isminde Ebû Ca„fer Muhammed b. Alî b. el-Hüseyn b. 

Mûsâ b. Bâbeveyh el-Kummî (v. 381/991)‟nin eseri.
176

 

5- Kitâbu‟t-Tevhîd adında yine Ebû Ca„fer Muhammed b. Alî b. el-Hüseyn b. 

Mûsâ b. Bâbeveyh el-Kummî (v. 381/991)‟nin kitabı.
177 

6- Muğnî fi‟t-Tevhîd ve‟l-Adl isimli Kâdı Abdulcebbâr (v. 415/1024)‟ın 

eseri.
178 

7- el-Mebde‟ ve‟l-Me‟âd adlı Ebû Alî el-Hüseyn b. Abdillâh b. Alî b. Sînâ (v. 

428/1037)‟nın eseri.
179

 

8- el-Emâli adında Alemü‟l-Hüdâ Ebü‟l-Kâsım Alî b. el-Hüseyn b. Mûsâ b. 

Muhammed el-Alevî eĢ-ġerîf el-Murtazâ (v. 436/1044)‟nın eseri.
180

 

9- Ġktisâd isimli Ebû Ca„fer Muhammed b. Hasan, et-Tûsî (v. 460/1067)‟nin 

kitabı.
181

  

10- Tecridu‟l-Ġtikâd isminde yine Ebû Ca„fer Muhammed b. Hasan, et-Tûsî 

(v. 460/1067)‟nin eseri.
182

 

11- el-Fâik fi‟l-Usûl adında Ruknuddin Mahmut Hârizmî (v. 538/1144)‟nin 

eseri.
183

 

12- el-Erbe„în fi Usûli‟d-Dîn adında Ebû Abdillâh (Ebu‟l-Fazl) Fahrüddîn 

Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî et-Taberistânî (v. 606/1210)‟nin eseri.
184
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13- ġerhu‟l-Mekâsid adında Sa„duddîn Mes„ûd b. Fahriddîn Ömer b. 

Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî eĢ-ġâfiî (v. 792/1390)‟nin 

kitabı.
185

 

14- ġevâhidu‟r-Rububiyet adında Molla Sadrâ‟nın (v. 1050/1640) kendi 

çalıĢması.
186

 

15- el-Mebde ve‟l-Meâd adını verdiği Molla Sadrâ‟nın (v. 1050/1640) yine 

kendi eseri.
187

 

Molla Sadrâ‟nın felsefe kaynaklarından çok fazla yararlandığı müĢahede 

edilmektedir. Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm adlı tefsîrinde Ģu felsefî kaynaklardan alıntı 

yaptığı görülmektedir: 

1- Fazzân adında Eflatun (v. m.v. 427-347)‟un eseri.
188

 

2- Nevâmis-i Eflatun adlı Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. 

Uzluğ el-Fârâbî (v. 339/950)‟nin eseri.
189

 

3- Usûlucya isminde Aristo (m. ö. 384-322)‟nun eseri.
190

 

4- Marifetu‟r-Rubûbiyeti (Usûlucya Eflatun) adında Ebû Nasr Muhammed b. 

Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ el-Fârâbî (v. 339/950)‟ye atfedilen eser.
191

  

5- ġifâ isimli Ġbn Sina Ebû Alî el-Hüseyn b. Abdillâh b. Alî b. Sînâ (v. 

428/1037)‟ın kaleme aldığı eser.
192

 

6- Mubehâsât adında yine Ġbn Sina Ebû Alî el-Hüseyn b. Abdillâh b. Alî b. 

Sînâ (v. 428/1037)‟ın
 
eseri.

193
 

7- Risâletun Mednûni bihâ a‟la Gayri Ehlihâ isminde Ebû Hâmid 

Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazâlî et-Tûsî (v. 

505/1111)‟nin eseri.
194

 

8- Hikmetu‟l-ĠĢrâkîyye isminde Suhreverdî, Ebü‟l-Fütûh ġihâbüddîn Yahyâ b. 

HabeĢ b. Emîrek es-Sühreverdî el-Maktûl (v. 587/1191)‟un eseri.
195
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9- Avârifu‟l-Me‟ârif adında yine Ebû Hafs ġihâbüddîn Ömer b. Muhammed 

b. Abdillâh b. Ammûye el-KureĢî el-Bekrî es-Sühreverdî (v. 632/1234)‟nin kaleme 

aldığı eser.
196

 

10- Makâmât adında Suhreverdî (v. 587/1191) Ebü‟l-Fütûh ġihâbüddîn 

Yahyâ b. HabeĢ b. Emîrek es-Sühreverdî el-Maktûl (v. 587/1191)‟un eseri.
197

 

11- HevâĢi et-Tecrîd isminde Cemâlüddîn el-Hasen (el-Hüseyn) b. Yûsuf b. 

Alî Ġbnü‟l-Mutahhar el-Hillî (v. 726/1325)‟nin eseri.
 198

 

12- Resâilu Ġhvan-ı Safa.
199

 

13- Esfârı Erba„a (Hikmetu‟l-Müteâliye) adında Molla Sadrâ‟nın (v. 

1050/1640)  kendi çalıĢması.
200 

Tasavvuf konusunda faydalandığı kaynaklar Ģunlardır: 

1- Ġhyâu Ulûmu‟d-Dîn adında Hüccetü‟l-Ġslâm Ebû Hâmid Muhammed b. 

Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazâlî et-Tûsî (v. 505/1111)‟nin kaleme 

aldığı eser.
 201 

2- Fusûsu‟l-Hikem isminde Muhyiddin Ġbnü‟l-Arabî (v. 638/1240)‟nin 

eseri.
202

 

3- Kesru‟l-Esnâmi‟l-Câhiliyye adında Molla Sadrâ‟nın (v. 1050/1640) kendi 

yazdığı eser.
203

 

Molla Sadrâ, bunların dıĢında baĢka disiplinlere ait kaynaklardan da istifade 

etmiĢtir. Ġstifade ettiği kaynaklar arasında Ģunlardan iktibâs yaptığı görülmektedir: 

1- ed-Diyyetu es-Sahâfiyye adında (Zeynelâbidîn) Ebü‟l-Hasen Alî b. el-

Hüseyn b. Alî b. Ebî Tâlib (v. 94/712)‟in eseri.
204

 

2- es-Sahifetu‟l-Melekûtiye adlı Zeyd Sacidin (Zeynelâbidîn), Ebü‟l-Hasen 

Alî b. el-Hüseyn b. Alî b. Ebî Tâlib (v. 94/712)‟in eseri.
205

 

3- Erbe„in adında Ebû Abdillâh Muhammed b. Ġsmâîl b. Ġbrâhîm el-Cu„fî el-

Buhârî (v. 256/870)‟nin kaleme aldığı eser.
206
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202

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 48. 
203

 Sadrâ, Tefsîr, II, 424. 
204

 Sadrâ, Tefsîr, V, 362. 
205

 Sadrâ, Tefsîr, V, 270. 



46 

 

4- Men Lâ Yehduruhu‟l-Fakîh isminde Sedûkî, ġeyh Sedûk (Ġbn Bâbeveyhî) 

(v. 381/991)‟nin kitabı.
207

  

5- el-Fakîh isminde Ebû Ca„fer Muhammed b. Alî b. el-Hüseyn b. 

Mûsâ b. Bâbeveyh el-Kummî (v. 381/991)‟nin yazdığı eser.
208

 

6- Uyûnu‟l-Ahbâri‟r-Rızâ adında yine Ebû Ca„fer Muhammed b. Alî b. el-

Hüseyn b. Mûsâ b. Bâbeveyh el-Kummî (v. 381/991)‟nin kaleme aldığı eser.
209

 

7- Nehcu‟l-Belâğa adında Ebü‟l-Hasen Muhammed b. el-Hüseyn b. Mûsâ b. 

Muhammed eĢ-ġerîf er-Radî el-Mûsevî el-Alevî (v. 406/1015)‟nin eseri.
210

 

8- Ta‟lîkât-ı Ebû Ali isminde Ebû Alî el-Hüseyn b. Abdillâh b. Alî b. Sînâ (v. 

428/1037)‟nın kitabı.
211

 

9- Makâmâtu‟l-Ârifîn adında yine Ebû Alî el-Hüseyn b. Abdillâh b. Alî b. 

Sînâ (v. 428/1037)‟nın kaleme aldığı kitap.
212

 

10- Kânûn-i Mes‟ûdî adında (Astronomi, meteoroloji, coğrafya, trinometri ile 

ilgili) Ebü‟r-Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî (v. 453/1061 [?])‟nin eseri.
213

 

11- Telhîs li Fusûli‟l-Ferğânî adında Astronomi‟ye dair Ebü‟r-Reyhân 

Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî (v. 453/1061 [?])‟nin kaleme aldığı eser.
214

 

12- Tıbyân adında Ebû Ca„fer Muhammed b. el-Hasen b. Alî et-Tûsî (v. 

460/1067)‟nin kitabı.
215

 

13- Menâzilu‟s-Sâirîn isminde Abdullâh Ensârî, Ebû Ġsmâîl Abdullâh b. 

Muhammed b. Alî el-Ensârî el-Herevî (v. 481/1089)‟nin eseri.
216

 

14- el-Milel ve‟n-Nihal adında dinler ve mezhepler tarihine dair Ebü‟l-Feth 

Tâcüddîn (Lisânü‟d-dîn) Muhammed b. Abdilkerîm b. Ahmed eĢ-ġehristânî (v. 

548/1153)‟nin yazdığı eser.
217

  

15- Diyânâtu‟l-Arabi adında dinler tarihine dair Fahreddin er-Râzî, 

Muhammed b. Ömer b. el-Huseyn b. el-Hasen (v. 606/1210)‟in kaleme aldığı eser.
218
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16- Futûhât-ı Mekkîyye adında Muhyiddin Ġbnü‟l-Arabî (v. 638/1240)‟nin 

kaleme aldığı eser.
219

 

17- Mesnevî adında Mevlânâ Celâlettîn er-Rumî (v. 672/1273)‟nin yazdığı 

eser.
220

 

18- ġerhu‟l-Mesâbih isminde Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) 

Abdullâh b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî (v. 685/1286)‟nin eseri.
221

 

19- KeĢfu‟l-Murâd isminde Allame Hillî
 
Cemâlüddîn el-Hasen (el-Hüseyn) b. 

Yûsuf b. Alî Ġbnü‟l-Mutahhar el-Hillî (v. 726/1325)‟nin eseri.
222

 

20- Lemaât isminde Ġbrahim b. Büzürcmihr b. Abdulğaffur-ı Hemedânî ġeyh 

Ġrâkî (v. 688/1289)‟nin eseri.
223

 

21- Ġstilâhât adında Kemâlüddîn Abdürrezzâk b. Ebi‟l-Ganâim Muhammed 

el-KâĢânî (v. 736/1335)‟nin kaleme aldığı kitap.
224

 

22- el-Fassu Yusûfîyye adında Ġhvân-ı Safâ‟ya ait eser.
225

 

Ayrıca Molla Sadrâ‟nın, Ġsrâiliyat konularında Ġslamla çeliĢmeyen 

rivâyetlerde Tevrât, Zebûr ve Ġncîl‟den, hatta Kelile ve Dimne gibi kitaplardan da 

faydalandığı görülmektedir.  

 

3.3. TEFSĠRLER ARASINDAKĠ YERĠ 

Molla Sadrâ, ilk baĢlarda bazı âyet ve sûrelerin tefsîrini yapmıĢtır. 

YorumlamıĢ olduğu âyetlerin kendi içinde bir gâyesi ve bu gâyeye yönelik bir te‟lif 

sistematiğinin bulunduğu görülmektedir. 

Bilindiği gibi Molla Sadrâ‟nın Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm adlı eseri, Kur‟ân‟ın 

tamamını kapsamamakta, bazı sûreleri içermektedir. Onun bu tefsîri dıĢında, tefsîrine 

bir mukaddime mahiyetinde kaleme aldığı Mefâtih el-Gayb, bazı kelâmî ayetleri izah 

etmiĢ olduğu Esrâru‟l-Âyât ve Envâru‟l-Beyyinât, Kur‟ân‟ın birtakım lafızlarını 

açıklayan Me‟âni‟l-Elfâzi‟l-Müfrede mine‟l-Kur‟ân ile Kur‟ân ilimleri bakımından 
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önemli addedilen MüteĢâbihâtü‟l-Kur‟ân ismindeki eserleri bir arada 

değerlendirildiğinde, Molla Sadrâ‟nın tefsir anlayıĢını ortaya koymanın biraz zor, 

ancak ne kadar mühim olduğu ve bu alana önemli katkılar sağlayacağı görülecektir. 

Molla Sadrâ‟nın tefsîri diğer tefsîrlerle kıyaslanarak birçok değerlendirmeler 

yapılmıĢtır. Ancak bu değerlendirmelerde homojen bir hüviyet belirtilmemiĢtir. Bazı 

araĢtırmacılar onun tefsîrini felsefî-sûfî, bazıları felsefî-kelâmî, bazıları rivâî tefsîr 

kategorisinde görürken,
226

 diğer bazıları da burhâna dayalı bir metod ve irfânî bir 

üslup ile yazılmıĢ; kelâm, irfân ve tasavvuf ağırlıklı felsefî ve iĢârî bir tefsîr örneği 

Ģeklinde değerlendirmiĢlerdir.
227

 Onun tefsîrine bakıldığında bu tür 

değerlendirmelerin hakikât payı olmakla birlikte, bunların tam olarak gerçeği 

yansıttıklarını söylemek biraz zor görünmektedir. Çünkü âcizâne kanaatimize göre 

onun tefsîrî, birçok tefsîr geleneğinin özelliklerini bünyesinde barındırmakla beraber, 

irfânî bir bakıĢ açısıyla diğer tefsîrlerden farklı bir tefsîr çeĢidinî ortaya koyacak 

nitelikte görülmektedir. 

Aslında baĢkalarının değil de kendisinin tefsîrini, diğer tefsîrler arasında 

yerleĢtirdiği konumu tesbit etmek gerekir. Bunun için Molla Sadrâ‟nın eleĢtirdiği 

tefsîr metodlarına bakmamız lazımdır. 

 Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ın manalarını anlamaya özen gösterenler için bazı 

tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca o, Ģöyle demektedir: “Bazı konular harflerin 

nakıĢ, imla biçimleri, lafız Ģekilleri ve mahreçleri ile ilgilidir. Allah bunlar için 

yazıcılar, kurralar ve hafızlar kılmıĢtır. Bunların yüksek amaçları; tecvidi bilmek, 

yazısını güzelleĢtirmektir.”
228

 

 Bazı konular da mebnilik, iĢtikak, kelimelerin i‟râb ve bina durumlarıyla 

ilgilidir. Bazı konular ise müfred ve mürekkeb sözcüklerin anlamı ile alakalıdır. Tüm 

bunların en yüksek amaç ve mertebe olmadığını açıkladıktan sonra ibare ve kitap 

ehlinin bütünüyle ömürlerini lafızların ve kelimelerin yapılıĢı konusuna sarfettiğini, 

Kur‟ân ve kelâm ehlinin de âyetlerin anlaĢılması için diğer ilimlerle uğraĢtığını 
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söylemektedir. Her bir mezheb mensûbunun, kendi mezhebi doğrultusunda Kur‟ân‟a 

yorum yaptığını
229

 da eleĢtirmektedir. 

Zikrettiği Ģu beyitle bunu gâyet açık bir Ģekilde belirtmektedir: 

 .٦٘ي ٤ٍٜر ٌُي ؤليٗ ز٣ ٦لًي    ٘ٙٝمّسيٟ ٌي خ٨٧٥٘   ٩ٍٜخ٤ر ٘عّ 

“Hevasına uyanların çeĢitli mezhebleri vardır.  
Kendisiyle bir baĢıma yaĢadığım tek bir mezhebim var.” 

Kur‟ân ehlinin Rahmân‟ın, diğerlerinin de mezhepler, görüĢler, nefis ve heva 

taliblerinin kulu olduğunu ifade etmektedir. Ehlullah‟ı ayrı bir unsûr olarak telakki 

eder, dinlerin halis bir din olduğunu, bilakis Allah‟tan baĢka mezhepleri, O‟ndan 

baĢka dinleri olmadığını Ģu âyete dayandırır: 

 ُٛ ِ٘ َىد ْ٘ ُٟ خ ي ًِّ ِ خ٘   230.ؤاََل هلِلم

“Dikkat edin, halis din Allah‟ındır.”
231

 

Böylece sırf bir kategoride yer alan tefsîr çeĢitlerine olumsuz bakmaktadır. 

Molla Sadrâ, yöntem ve tarz açısından tefsîrleri Ģöyle tasnif etmektedir: 

1- Edebî sanatlar, belağat ve etimolojiye dayalı tefsîrler. 

2- Kur‟ân‟ın zâhîrini esas alıp sadece Kur‟ân‟ın fıkhî ve ahlakî boyutları 

üzerinde duran tefsîrler. 

3- Kur‟ân‟ın zâhîrini dikkate almadan „te‟vîl‟ ya da „irfânî tefsîr‟ adı altında, 

müfessirlerin kendilerine ait olan görüĢleri Kur‟ân‟a kabul ettiren tefsîrler. 

4- Kur‟ân‟ın zâhîrini hareket noktası kabul etmekle birlikte onun sırlarını ve 

gizli boyutlarını araĢtıran; akıl-keĢf iĢbirliği ile Kur‟ân‟ın zâhirî perdesinin altındaki 

hakikatleri araĢtıran tefsîrler. 

Sadece dördüncü maddedeki tefsîrleri doğru kabul eden Molla Sadrâ kendi 

tefsîrini bu türden saymaktadır.
232

 

Ayrıca Molla Sadrâ, Hadîd sûresinin giriĢinde, yazdığı tefsîr metoduna Ģöyle 

iĢaret etmektedir:  

ّٛ ؤظسمع٥يد  ٌُٔض ٌي٥د ُّ٘ر خ٘عٍدٔيُ خ٧ٍَٔٝ٘ش ٌي ٜمد٠ي٥يد ٦ّ٘ىصيُط ٔيالٚ خٍٕ٘ٝيُيٟ خ١٘يدـُيٟ ٌيي ٜسد٠ي٥يد ؼي

 خجً ُ٘يٍص يٍيع٥د خٍ٘ٝعٗ خ١ٝ٘مدٚ.   ز٦ّخجً ٘ؽيٍص يّععي٥د خ٘مدٖ ٦خّ٘ٝدٚ ٦ؤَيٌع٥د ز٧ٍ
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 Sadrâ, Tefsîr, I, 391. 
230

 Zümer, 39/3. 
231

 Sadrâ, Tefsîr, I, 389-392. 
232

 Sadrâ, Tefsîr, I, 389-393. 
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 “Onun manalarında mezkûr tefsîrlerin özünü orada (tefsirimde) zikrettim. 

Kelimelerin yapıları husûsunda (araĢtırma yapan/düĢünen) müfessirlerin sözlerini 

özetledim. Sonra hal ve makamın gerektirdiği Ģekilde latifeleri (incelikleri) ardından 

zikrettim. Fazl ve nimet sahibinin akıttığı Ģerefli faydaları da ekledim.”
 233

 

Böylece tefsîrinin diğer tefsîrler arasındaki yerini belirlerken bu tefsîrlerde 

geçen nakillerden faydalanmakla beraber, farklı bir uslûbla bazı incelikleri de 

ekleyerek yeni bir tefsîr çeĢidini ortaya koymaya çalıĢtığını ifade etmektedir.  

 

3.4. KUR’ÂN TARĠHĠ AÇISINDAN ÖZELLĠKLERĠ 

Molla Sadrâ, Kur‟ân tarihi ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. O, Kur‟ân‟ın 

iniĢi, vahiy, vahyin iniĢ Ģekilleri, âyet, Mekkî ve Medenî âyetler, sûre vs. Kur‟ân 

tarihi ile ilgili husûslarda orijinal bazı tanımlar ve açıklamalar yapmaktadır. 

 

3.4.1. KUR’ÂN 

Kur‟ân kelimesinin iĢtikakı ve anlamı hakkında değiĢik görüĢler öne 

sürülmüĢtür. 

Kur’ân kelimesinin aslının hemzesiz olduğunu söyleyenler: 

Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Ziyâd el- Ferrâ‟ya (v. 207/822) göre Kur‟ân, )ُِي١يص ( 

kelimesinden türemiĢtir. Kur‟ân âyetlerinin bazısının bazısını tasdik etmesinden ve 

bazısının diğerlerine benzer olmasından dolayı Kur‟ân bu ismi almıĢtır.
234

 

EĢ‟arîye‟ye (v. 324/936) göre, Kur‟ân, bir Ģeyi diğer bir Ģeye yakınlaĢtırmak 

ve ilave etmek anlamında olan ُِٞي kelimesinden türetilmiĢtir. Harf, ayet ve sûrelerin 

birbirlerine bitiĢmesinden dolayı Kur‟ân bu ismi almıĢtır.
235

 

Ġmam ġafiî (v. 150/767), Kur‟ân‟ın özel bir isim olmasından dolayı müĢtak 

olmadığını savunmaktadır.
236

 

Kur’ân kelimesinin aslının hemzeli olduğunu söyleyenler: 
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 Sadrâ, Tefsîr, VI, 185. 
234

 Celaluddin Abdurrahman b. Ebi Bekir Suyûtî, el-Ġtkân fi „Ulumi‟l-Kur‟ân, el-Mektebetü‟l-Asriyye, 

Beyrût, 2011, s. 125. 
235

 Suyûtî, Ġtkân, s. 125. 
236

 Bedru‟d-Din Muhammed b. Abdillah ZerkeĢî, el-Burhân fî U‟lûmi‟l-Kur‟ân, Dâru‟l-Hadîs, Kahire, 

2006, s. 195. 
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Ebû Ġshâk ez-Zeccâc‟a (v. 311/923) göre Kur‟ân,  ٌُٞاَل ْمي  (fu
c
lân) vezninde olup 

toplama anlamına gelen ء ُْ .kelimesinden türemiĢtir خّ٘يي
237

 Ragıp Ġsfahanî‟ye (v. 

502/1109) göre Kur‟ân, geçmiĢ kutsal kitapların meyvelerini bir araya topladığı için 

bu ismi almıĢtır.
238

 

Ebu‟l-Hasen Ali b. Hazm el-Lihyânî (v. 215/830), Kur‟ân kelimesinin, ِيُؤ  

„den türediğini خ٦ُّٝ٘ء olarak ismi mef‟ûl manasını içerdiğini söylemektedir.
239

 

Kur‟ân lafzı, Ġslâmiyet/Kur‟ân ile beraber gelmiĢ “okumak” anlamındaki 

 den türemiĢ, Arapça kökenli bir kelimedir. Bunun dıĢındaki görüĢler sağlıklı‟ِيُؤ

görünmemektedir.
240

 

 

3.4.1.1. Kur’ân’ın Tarifi 

Bazıları Kur‟ân‟ın iĢtikâkını ve manasını dikkate alarak birçok tarifini 

yapmıĢtır. Bunlardan bazılar Ģunlardır: 

1- Hz. Peygamber‟e vahiy yoluyla indirilmiĢ, Mushaflarda yazılmıĢ, tevatürle 

nakledilmiĢ, tilavetiyle taabbüd olunan mu‟ciz kelâmdır.
241

 

2- Fatiha sûresindenden Nas sûresine kadar Hz. Muhammed‟e (s.a.s) 

indirilmiĢ, kendine has özellikleri içeren seçkin lafızlardır.
242

 

3- Hz. Peygamber‟e gelen vahiyleri ihtiva eden mukaddes bir kitaptır.
243 

Molla Sadrâ da, Kur‟ân‟ın birkaç Ģekilde tanımını yapmıĢtır:  

ٖ ُّ٘آٞخ َّ ٖ ،خ٘ٝمد٠ي ز٣ ؤَيً بٞ )ٚ( خ١٘سي ِٙر ٩ب٘ خهلل ٜٟ ١ٜ َّ  بٞ خ٘ٙيُيً ٔٝم٣ ٩لٙ خ٠ً٘يد ٔٝدء ٜٟ ١ٜ٦

 ؤٍ٘دـ٣. ز٣ ؤَيً

                                                           
237

 ZerkeĢî, Burhân, s. 195.  
238

 Ebu‟l-Kâsım el-Hüseyn b. Muhammed er-Râğib b. Mufeddal Ġsfehânî, Mu‟cemu Müfredâti 

Elfâzi‟l-Kur‟ân, (Thk., Ġbrâhîm ġemĢu‟d-Din) Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrût, 2013, s. 446. 
239

 Suyûtî, Ġtkân, s. 125.  
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 Bahattin Dartma, “Kur‟ân Kelimesinin Semantik Analizi Üzerine”, Dinbilimleri Akademik 

AraĢtırma Dergisi, IV-3, Samsun, 2004, s. 16.  
241

 Muhammed Abdu‟l-Azîm Zerkânî, (Thk., Fevvaz Ahmed Zemerlî), Menâhilu‟l-Ġ‟rfân fî U‟lumi‟l-

Kur‟ân, Daru‟l-Kitâbi‟l-Arabî, Beyrût, 2002, I, 21. 
242

 Zerkânî, Menâhil, I, 20. 
243

 Ġsmail Cerrahoğlu, Tefsîr usûlü, TDVY, Ankara, 2012, s. 34. 
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1- “Kur‟ân; mana ciheti murat edilirse Allah tarafından Nebi‟nin (s.a.s) 

kalbine, lafız olarak murat edilirse dünya semasından mübarek kulağına 

indirilendir.”
244

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ,  bu tanımı yaparken mana ve lafız yönüne 

dikkat çekmiĢtir.  

لسيدَش ليٟ خ٘مّيٗ خ٘سٕييػ ٦خ٘مٙيٛ خعـٝيد٘ي. ٦خٍُِ٘يدٞ  -٤٦يٛ ؤ٤يٗ خّ٘يُآٞ-بٞ خُّ٘آٞ ل١ً ؤ٤ٗ خهلل ود ص 

خ٘عٍصّٙيص خ٘مد ٙص ٜيٟ ٌ٘يٓ خ٘مّيٗ خ٘سٕييػ ٌيٍ٘ٓ خ٘مّيٗ خُّ٘آ٠يّي ٜسيًؤ ٘مصي٧ٖ ٠ٍمد٘يص ل٤ً١ٛ لسدَش لٟ خ٘م٧ٙٚ خال

 خ٘ص٧َ خ٘مٙٝيص خٍُٕ٘يص ١ٍٙ٘ٓ.

2- “Kur‟ân; Kur‟ân ehli olan havâssa göre akl-i basit
245

 ve icmalî ilimden 

ibarettir. Furkan ise onlara göre bu akl-i basitten hâsıl olan infialî-tafsilî ilimlerden 

ibarettir. ĠĢte bu Kur‟ânî akıl, nefis için ilmî ve fikrî sûretlerin ortaya çıkmasının bir 

baĢlangıcıdır.”
246

  

Molla Sadrâ‟ya göre, basit akıl; “ ٣ خ٘عٍصييٙيص ل٧ٜٙي  Allah‟ın ayrıntılı bilgileridir.”  

BaĢlangıçta heyûlâ gibi aklî bilgiden boĢ olan ve kendisi de bilkuvve ma„kûl olan 

insan, aklî bilgileri elde ettikçe kapsamı geniĢler ve basit akıl seviyesine çıkabilir.
247

 

Böylece o, Kur‟ân ehline göre Kur‟ân‟ın tarifini yaparken, Kur‟ân‟ın tafsîlî 

ve icmalî olarak tüm ilimlerden ibaret olan ilâhî kelâm olduğunu izah etmektedir. 

 .)ٚ( خ١٘سّي  ُوُٙ خ  ٙيص لّيّع٣ زمٕر خُّ٘آٞ

3- “Kur‟ân, aslî hakikâtine göre Nebi‟nin (s.a.s) ahlakıdır.”
248
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1089. 
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 Molla Sadrâ‟ya göre akl-ı basit, tam anlamıyla bi‟l-fiilliği temsil eder ve faal akla benzer bir 

Ģekilde iĢlev görür. Akledilen formların haznesi olan akl-ı basit, yüksek aklî varlıkların tam 

soyutlamasının bir sonucudur. Çünkü akl-ı basit eĢyanın bütünlüğü içinde bilinebileceği en yüksek 
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Kalın, Varlık ve Ġdrak Molla Sadrâ‟nın Bilgi Tasavvuru, Klasik Yay.,  Ġstanbul, 2015, s. 138). 
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1304. 
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 Rahim Acar, Molla Sadrâ‟nın Bilgi AnlayıĢı, (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, 

BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Ġstanbul, 1992,  s. 81. 
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 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 273. Sadrâ‟nın yapmıĢ olduğu bu tarif, Hz. AiĢe‟nin “Onun ahlakı Kur‟ân‟dı” 

Ģeklindeki rivayetine bir telmihtir. (Bkz., Ebû Abdullah, Müsnedu Ahmet b. Hanbel, Müessetü‟l 

Kurtuba, Kahire, tsz., VI, 54, 163, 216; Müslim, Ebu‟l-Hüseyin b. Haccâc el-KuĢeyrî, el-Câmiu‟s-

Sahîh, Dâru Ġhyâi‟t-Turâsi‟l-Arabî, Beyrût, trz, Salâtu‟l-Müsâfirîn, 139; Ebû Dâvûd, Süleyman b. 

EĢ‟as, es-Sicistanî, Sünen-i Ebi Dâvût, Daru‟l-Kitabi‟l-Arabî, Beyrût, tsz., Tatavvu‟, 26; Ebû 

Ya‟kûb Ġshâk b. Ġbrâhîm b. Râhiveyh, Müsnedu Ġshâk b. Râhiveyh, (Thk., Muhammed Muhtâr), 

Dâru‟l-Kitâbi‟l-Arabî, 2002, III,  828).  
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Molla Sadrâ, ariflere göre Kur‟ân‟ın hakikâtının, Resûlullah‟ın zatının 

cevheri olduğunu söylemektedir.
249

 

ْ زعال٦ظ٣ ٦ي١دٖ خ٧ٍِ٘ زًَخٔع٣ ٦٩ٜد ٧٤ بال ٔعدذ ٔٝد٦ّي يُّؤ ٌي خ٘ٝمدزً ٦يعٙ ُّ  .ٌي خٕ٘ٝدـً ٦يعس

4- “Kur‟ân, mabetlerde okunan, mescitlerde tilavet edilen, tilavetiyle teberrük 

olunan ve dirasetiyle kurtuluĢa eriĢilen semavî bir kitaptır.”
250

  

Molla Sadrâ‟nın Kur‟ân hakkında yaptığı tariflerinden sonra Kur‟ân‟la ilgili 

görüĢleri Ģu Ģekilde özetlenebilir:  

Kur‟ân, gökten inen ve çeĢit çeĢit yemeklerle donatılmıĢ zengin bir sofradır. 

Herkesin bu sofradan kendine göre bir nasibi vardır. Bu sofradan kimisine hikmet ve 

burhan, kimisine öğüt ve vaaz, kimisine ise mücâdele ve Ģöhret düĢmüĢtür.
251

 

Kur‟ân; zindanlarda zincirlenmiĢ olan mahkûmları kurtarmak için rahmet 

semasından inen sağlam bir iptir.
252

 O, yüce semalara ulaĢtıran merdiven ve 

ruhanîlerin indiği yerdir.
253

  

Ayrıca ona göre Kur‟ân, kara ve denizin karanlıklarında yol gösteren bir 

ıĢıktır (nûrdur). Her hastalığın ilacıdır. Ġzzet perdesi yüzünden yükseltildiği ve 

azamet elbisesi hakikâtından kaldırıldığı zaman, cehâlet ve Ģekâvet hastalığına 

uğrayanlar (onda) Ģifa bulur. Kötü ahlaktan dolayı kalp hastalığına yakalananlar 

(onunla) tedavi olur. Onun nûruyla kalp gözleri nûrlanır. Resûlullah da: “Kur‟ân 

ilaçtır,
254

 Kur‟ân zenginliktir, ondan sonra fakirlik yoktur”
 255

 buyurmuĢtur.
256

 

Molla Sadrâ, Allah‟ın kelâmının değiĢikliğe uğramadığını Ģöyle ifade 

etmektedir: 
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 Sadrâ, Tefsîr, VI, 31. 
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 Sadrâ, Tefsîr, VII, 454. 
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253 Sadrâ, Tefsîr, VII, 454. 
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 Ġsmail b. Muhammed Aclûnî, KeĢfu‟l-Hafâ ve Muzîlu‟l-Ġlbâs a‟mmâ ĠĢtehere mine‟l-Ehâdîsi a‟la 

Elsineti‟n-Nâs, Mektebetu‟l-Kutsî, Kâhire, 1351 h., II, 95. 
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 Ebu‟l-Fidâ Ġsmâil b. Ömer b. Kesîr, Fedâilu‟l-Kur‟ân, Mektebetu Ġbn-i Teymiye, y.y., 1416 h, I, 

318; Ebu‟l-Hasan Nûruddîn Ali b. Ebî Bekr b. Süleymân Heysemî, Mecmeu‟z-Zevâid ve Menbeu‟l-

Fevâid, (Thk., Husameddin, el-Kutsî) Mektebetu‟l-Kutsî, Kâhire, 1994, VII, 158; Celâluddin 

Abdurrahman b. Ebî Bekir Suyûtî, Dürrü‟l-Mensûr fî Tefsîr bi‟l-Me‟sûr, Dâru‟l-Fikr, Beyrût, tsz., II, 

68.  
256

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 12. 
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  “Elimizde bulunan bu Kur‟ân, tümüyle Allah‟ın kelâm‟ı ve kitabı‟dır. O 

aynı zamanda Allah‟ın kelâmı ve manevî nûrlarından bir nûrdur. Onun katından nazîl 

olmuĢtur. Ġlk indiği yer, dilediği sevimli kullarının kalbidir.”  

Molla Sadrâ, Kur‟ân ile ilgili Ģu âyetleri zikretmektedir: 

ْٟ ِلَسدِي٠َد ِٜ دء  َٙ ْٟ ٠م َٜ ي ِز٣ِ  ًِ ١َد٢ُ ٧ُ٠َخً ٠م٥ْ ْٙ َم ـَ  ِٟٕ َ٘ ٦َ. 

“Fakat Biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola 

eriĢtirdiğimiz bir nûr kıldık.”
257

 

 َٓ ِس ْٙ َِ  ٩َٙ ُٟ َل ي ِٜ ٦ُق خْ َ ُُّ َٖ ِز٣ِ خ٘ َّ ٠َ. 

“Rûhu‟l-Emîn (Cebrâil) onu senin kalbine indirmiĢtir.”
258

 

Ona göre bu kelâm, nakıĢ ve rakamların kitabıdır, ahkâm âyetlerini 

içermektedir, gökten tedricî olarak muhiblerin kalp sahifelerine ve sâliklerin nefis 

levhalarına inmiĢtir. Onların dıĢında olanlar, sahifeler ve levhalarda olanları yazarlar. 

Her okuyucu onu okur, her baĢarılı amel eden onun hükümleriyle amel eder ve 

hidâyetiyle doğru yolu bulur.
259

  

Böylece onun pratik bir yönü de bulunmaktadır. 
“Kur‟ân‟dan ancak basiretleri açık ve Kur‟ân ile kendi aralarına perde 

koymayanlar, onun hidâyet özelliğinden istifade edebilirler” diyen Molla Sadrâ‟nın 

Ģu tespitleri dikkat çekicidir: 

Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibi müĢriklerin Kur‟ân‟dan yüz çevirmeleri ve onu 

dinlemekten uzaklaĢmaları, Kur‟ân‟ın tercümesini anlamamaları veya Arapça‟nın 

zâhirine, nahiv, sarf ve beyan kaidelerine muttalî olmamalarından değildi. Lakin 

onların gaflet ve tümüyle hicap ehli oluĢları, realiteyi görmekten gözlerini kör, 

habibin öğütlerini dinlemekten akıllarını sağır, ilahî çağrının kabulünden ruhlarını lâl 

kılmıĢtı.
260

  

 

3.4.1.2. Kur’ân’ın Ġsimleri 

Kur‟ân‟ın isimleri hakkında Ebü‟l-Hasan Ali b. Ahmed b. Hasan el-Haralî el-

Endulûsî (v. 638/1240) bağımsız bir eser yazmıĢtır. Eserinde Kur‟ân‟a dair 
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doksandan fazla isme yer vermiĢtir. Ebu‟l-Meâ‟lî Aziz b. Abdi‟l-Melik‟e göre Yüce 

Allah, Kur‟ân‟ı elli beĢ isimle isimlendirmiĢtir.
261 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ın birçok ismi ve lakabı olduğunu Ģu Ģekilde 

belirtmektedir: 

“Allah‟ın kitabının lakapları hakkında Mushaf‟ın birkaç yerini teemmül ve 

tedebbür eden kiĢi, zatının derecesine göre bu özelliklerin, cisimlerden soyutlanmıĢ 

ruhanî bir zatın özellikleri olduğunu anlar. Ġnsan, tek bir hakikât olduğu halde onun 

birçok derecesi ve muhtelif isimleri vardır. Yukarı (gayb) âlemde, özel makamı için 

her âlemde uygun özel bir isimle isimlendirilir. Aynı Ģekilde Kur‟ân da tek bir 

hakikât olup dereceleri çok ve isimleri muhteliftir. AĢağı (yani Ģehadet) âlemde, özel 

makamı için -her âlemde- uygun isimleri vardır.”
262

 

O, her âlem ve makamdaki Kur‟ân‟ın isimlerini Ģöyle belirtmektedir:  

Bir âlemde Mecîd
263

, baĢka bir âlemde Aliyy
264

 olarak isimlendirilir. Diğer 

bir oluĢumda ismi Mübîn,
265

 baĢka bir makamda Nûr‟dur.
266

 Molla Sadrâ, Ġbn 

Abbas‟tan (v. 68/687) rivâyet edilen bir hadîse dayanarak Nûr‟un Kur‟ân‟ın bir ismi 

olduğunu söylemektedir. Çünkü Kur‟ân‟da her hakikate dair aydınlatıcı deliller 

bulunur.
267

 Bir menzilde ismi Azîm,
268

 baĢka bir mertebede Azîz‟dir.
269

 Bir profilde 

Kerîm,
270

 bir evrede Hakîm‟dir.
271

 

Molla Sadrâ, insan ile Kur‟ân‟ın isimlerinin uyumluluğunu temellendirmek 

için Ģu soruyu sormaktadır: Hakîm, Kerîm, Aliyy ve Azîz isimlerinin, akıl sahipleri 

dıĢında kullanımı yaygın olmuĢ mudur?
272

 Böylece o, Kur‟ân‟ı bir Ģahs-ı manevî 

olarak değerlendirir. 

Müfessir, Kur‟ân‟ın isimlerinin sayısız olduğunu, bâtinî kulağa sahip olan 

birinin, onun isimlerini duyacağını ve böylece kendisine Kur‟ân‟ın, batn, zahr, hadd 

ve matla„ manalarının zâhir olacağını söylemektedir. Ġnsanın zahr ve batnı olduğu 
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gibi, Kur‟ân‟ın da batnı olduğunu, hatta yedi batnı bulunduğunu, ariflerce bilinen 

tab‟, nefis, akıl, ruh, sır, hafi, ahfa (en gizli) ile eĢleĢtiğini dile getirmektedir. Ġnsanın 

geliĢim evreleri gibi, Kur‟ân‟ın da evrelere göre isimlendirildiğini belirtmektedir.
273

  

O, Kur‟ân‟ın âyetlerine dayanarak Kur‟ân‟ın yirmi ismini Ģöyle 

zikretmektedir:
274

 

 Kur‟ân, Furkân, Kitâb,  

Zikir: ( َٞ إ٧َُ٘ ْٕ ٧َْي ظُ َٔ ٦َ َٓ ِٜ ٧ْ َّ ِ٘ ٦َ َٓ َ٘  ٌُ ْٔ
ٍِ َ٘ , (٦َِب٠م٣ُ 

275
  

Tezkire: ( َٟ ي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘ شٌ  َُ
ِٔ ٍْ ََ٘ع 276,(٦َِب٠م٣ُ 

  

Zikrâ: ( َٟ ١ِي ِٜ ْا ُٝ ْ٘ ُك خ ٍَ ٨ َظ١ْ َُ ْٔ
ٍِّ ٞم خ٘ ِة ٌَ  ُْ

ِّٔ ٌَ ٦َ),277
 

Tenzîl: ( َٟ ي ِٝ َ٘ َمد ْ٘ ّذِ خ ََ  ُٗ ي ِّ ََ٘ع١ْ ,(٦َِب٠م٣ُ 
278

  

Hadîs: ( َؽد٠َِي َٜ دِز٥ًد  َٙ َع ُٜ َعدًزد  ِٔ يِػ  ًِ َم ْ٘ َٟ خ َٕ َٖ ؤَْل ّم ٠َ ُ ,(خهللم
279

  

Me‟viza: ( ٧ِْلَفٌص َٜ  ْٛ ُٕ دَءْظ ـَ  ًْ َِ  ُْ ,(َيد ؤَي٥َُّد خ١٘مد
280

  

ġifâ: (  ِٜ يْا ُٝ ْٙ ِ٘ ٌص  َٝ ْل ََ ٨ ٦َ ًً ٤ُ٦َ َِ ٦ ًُ ٌِي خ٘صُّ د  َٝ ِ٘ دٌء  ٍَ ِ٘ ٦َ ْٛ ُٕ زِّ ََ  ْٟ ِٜ ٧ِْلَفٌص  َٜ  ْٛ ُٕ دَءْظ ـَ  ًْ َِ  ُْ َٟ َيد ؤَي٥َُّد خ١٘مد ١ِي ),
281

 

Hükm: (ِزيًّد َُ د َل ًٝ ْٕ ١َد٢ُ ُل ْ٘ َّ َٓ ؤ٠َْ
ِ٘ ٍَ َٔ ٦َ),282

  

Hikmet: ( َُ ٍُ ِٟ خ١ُّ٘ د ظُْى َٝ ٌَ َِ٘ىٌص  ٌص َزد َٝ ْٕ ,(ِل
283

  

Hakim: ( ِٛ ي ِٕ َم ْ٘ ِٞ خ آ ُْ ُّ ْ٘ ,(٦َخ
284

 

 Habl: (يًمد ِٝ ـَ  ِ ِٗ خهللم ٧خ ِزَمْس ُٝ ,(٦َخْلَعِص
285

  

Rûh: (٠َد ُِ ْٜ ْٟ ؤَ ِٜ ٦ًلد  َُ َْ٘يٓ  َٓ ؤ٦ََْلْي١َد ِب ِ٘ ٍَ َٔ ٦َ),
286
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Burhan: (  ْٟ ِٜ  ٌٞ ٤َد ُْ ْٛ زُ ُٔ دَء ـَ  ُْ ْٛ َيد ؤَي٥َُّد خ١٘مد ُٕ زِّ ََ ),
287

  

Kerîm: ( ٍٞ ٧ُ١ ْٕ َٜ َعدٍذ  ِٔ ٌِي   ٌٛ ي ُِ َٔ  ٌٞ آ ُْ ُّ َ٘ ,(ِب٠م٣ُ 
288

  

Azim: ( َٛ َمِفي ْ٘ َٞ خ آ ُْ ُّ ْ٘ َؽد٠ِي ٦َخ َٝ ْ٘ َٟ خ
ِٜ ْسًمد  َٔ  َْ ًْ آَظْي١َد َّ َ٘ ٦َ),

289
  

Fasl: ( ٌٗ ٌَْص  ٌٖ ٧ْ َّ َ٘ 290,(ِب٠م٣ُ 
  

Huda: ( َٟ ي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘  ٨ ًً ي٣ِ ٤ُ ٌِ ْيَر  ََ َعدُذ اَل  ِٕ ْ٘ َٓ خ ِ٘ ٌَ ),
291

  

Muheymin: ( ِْي٣ َٙ ١ًد َل ِٝ ٥َْي ُٜ َعدِذ ٦َ ِٕ ْ٘ َٟ خ ِٜ ْي٣ِ  ًَ َٟ َي دَزْي َٝ ِ٘ ًِد  ًِّ َص ُٜ  ُِّ َم ْ٘ َعدَذ ِزد ِٕ ْ٘ َٓ خ َْ٘ي ١َد ِب ْ٘ َّ .(٦َؤ٠َْ
292

 

Molla Sadrâ‟ya göre, Kur‟ân‟a müracaat edildiğinde onun çok sayıda isminin 

olduğu görülecektir.
293

 

 

3.4.1.3. Kur’ân’ın Ġçeriği 

 Kur‟ân, bir hayat kitabı olduğu için, insanların günlük hayatlarında ihtiyaç 

duydukları her Ģeyden bahsetmektedir. Ġtikadî boyuttan amel boyutuna, ahlaktan 

fiziksel yasalara, dünya ile ilgili husûslardan ahiret ile ilgili husûslara kadar muhtasar 

veya mufassal bilgiler sunmaktadır.  

Molla Sadrâ da tefsîrinde Kur‟ân‟ın kapsamlı olduğunu ifade etmektedir.  

“Kur‟ân kendi kendine yeterlidir, Onsuz yeterlilik olmadığı gibi, onunla 

herhangi bir ihtiyaç yoktur”
294

 hadîsini zikrettiği Mefâtihu‟l-Gayb adlı eserinin 

birinci bölümünün baĢında Molla Sadrâ Kur‟ân‟ın, kendi kendine yeterli ve kapsamlı 

oluĢunu ele almaktadır. Ona göre, Kur‟ân‟da gerçek haberler ve gerçeğin bilgisi, 

ruhların gıdası ve kalplerin cilası olan mükemmel hikmet bölümleri vardır. Aynı 

Ģekilde özel bilgi, fiziksel tıp, ahlakî hikâyeler ve yargı hükümleri gibi husûsları 
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içermektedir. Bunlar hâlen kurtuluĢ yolu üzerine olan sıradan insanlar (avâm) için 

yararlıdır. Kur‟ân, daha da ilerisi olan iki dünya mutluluğunu sağlayan husûsları 

içermektedir: Dünya ve ahiret. Bunu kısas, diyet, miras, nikâh gibi refah oluĢum 

biçimini destekleyen özel açıklamalarla yapar. Dolayısıyla hem ruhun ve cismin 

gıdalarını ve hem de dünya ve ahiretle ilgili bölümleri içerir: “Sizin ve davarlarınızın 

istifadesi için.”
295

 Kur‟ân‟da tasvîr edilmeyen ve açıklanmayan hiçbir Ģey yoktur. 

Ona göre Kur‟ân, önceki ve sonrakilerin anlayıĢlarının idrak edemediği hikmet ve 

marifetin usûllerini içermektedir.
296

 Bu düĢünceleri savunan Molla Sadrâ Ģöyle 

demektedir:  

“Senin ruhsal boyutundan melekût ȃlemine bir yol olsaydı, Kur‟ân‟ın her Ģeyi 

tasvîr ettiğini anlardın.”
297

  
Böylece Kur‟ân-ı Kerîm‟in tüm konuları kuĢatıcı bir özellik taĢıdığını 

belirtmektedir. 

Ayrıca, Molla Sadrâ‟ya göre Kur‟ân‟ın üç temel konusu vardır:  

1- Ġlk Hakk‟ı, O‟nun sıfatları ve fiillerini bilmek. 

2- Sırat-ı müstakim. 

3- Me‟âd. 

Ayrıca bu üç mevzuya bağlı olarak Kur‟ân‟ın üç konusu daha vardır: 

1- Peygamberler (Peygamberlerin yoluna davet ve terğib). 

2- Ġnkârcılar (inkârcıların durumu ve terhib/korkutma). 

3- Ahlak. 

Molla Sadrâ, Esrâru‟l-Âyat adlı eserinde yukarıdaki üç konuyu ele almakta 

ve Ģöyle demektedir:  

“Bu konularda Allah bize öyle kapılar açmıĢtır ki bu lütuf baĢka hiç kimseye 

nasip olmamıĢtır.”
298
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3.4.1.4. Kelâm ile Kitap Arasındaki Farklar 

Molla Sadrâ, Hz. Muhammed (s.a.s) ile birkaç peygamberin dıĢında 

peygamberlerin çoğuna nazîl olanın, kelâm değil, kitap olduğunu belirtmektedir. 

Kur‟ân ise hem Allah‟ın kitabı ve hem de kelâmıdır. Müfessir, kelâm ile kitap 

arasındaki iliĢkiyi çekirdek ile ağaç arasındaki iliĢkiye benzetmektedir.  

Kur‟ân ile diğer semâvî kitaplar arasındaki baĢka bir fark ise Ģudur: Kur‟ân 

Hz. Peygamber'in kalbine, diğer kitaplar ise peygamberlerin göğüslerine 

indirilmiĢtir.
299

 

Ona göre kelâm, emir âleminde, kitap ise halk âlemindedir. Bundan dolayı 

kelâm daha müĢerreftir. Kelâm-ı Hak bâtinî sem‟, O‟nun kitabı ise bâtinî basar ile 

idrak edilirken, kelâm-ı nefsî ve kitabı, zâhirî ve hissî olan sem‟ ve basar ile idrak 

edilir. Böylece Ģeref ve fazilet bakımından sem‟ basardan daha önceliklidir. Bundan 

dolayı âyet-i kerîmelerde sem‟ basardan önce zikredilmiĢtir.
300

 

 

3.4.1.5. Kur’ân ile Diğer Semâvî Kitaplar Arasındaki Farklar 

Molla Sadrâ, Kur‟ân ile diğer peygamberlere inen kitaplar arasındaki farkları 

belirtirken, Kur‟ân‟ın Allah‟ın hem kelâmı hem de kitabı, diğerlerinin ise sadece 

kitabı olduğunu söylemektedir.  

Allah‟ın kelâmının, kitabından daha müĢerref olduğunun sebeplerini Ģöyle 

sıralamaktadır: 

1- Allah‟ın kelâmı sözleri olup kitabı da fiilleridir. Sözün söz sahibine, 

kitabın kâtibine yakınlığından daha yakındır. Böylece Allah‟ın kelâmı, kitabından 

daha Ģerefli olmaktadır.  

2- Kelâm ve kavl emr, kitap ise halk âlemindedir. Emr âleminin bütünü, halk 

âleminin aksine aklî ilimler ve manevî hakikatlerdir. Çünkü ilimler ve manalar, idrak 

edilen sahifeler ve hissedilen levhalardan farklıdır.  

3- Allah‟ın kelâmı, Resûlünün kalbine inmiĢ gizemidir. Allah‟ın kitaplarının 

lafız Ģekilleri ise levhalar ve kâğıtların üzerine inmiĢtir.  
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4- Kelâmın alınıĢı ve öğrenilmesi, hakikâtının tecellî olması ve Allah‟ın 

dilediği kulunun kalbinde manalarının aydınlanması Ģeklinde olmaktadır.
301

 Onun 

Kur‟ân‟ı alıĢı, Kur‟ânla ahlaklanmasıyla gerçekleĢmiĢtir. Kitabın alınması ve 

öğrenilmesi ise dirâset, kırâat ve tilâvet Ģeklinde olmuĢtur. Diğer peygamberler kitabı 

ders olarak görmüĢlerdir.
302

 

5- Kur‟ân‟ın Nebi‟nin kalbine indirilmesi, sırlarının keĢfi ve kendisine 

nûrların tecellî olması, kendisiyle Allah arasında olmuĢtur. Ne mukarreb bir melek, 

ne de gönderilmiĢ bir Resûl buna muttalidir. Diğer Peygamberlere kitapların 

indirilmesi ise, her okuyucunun okumasıyla olmuĢtur. 

6- Diğer kitapların hidâyet özelliğinde peygamberler ve ümmetler 

müĢterektir.
303

 Kur‟ân, Allah‟ın kelâmı olduğundan Resûl, kalbine inen nûrların 

tecellisi anında hidâyete has kılınmıĢtır.
304

 

7- ĠndirilmiĢ olan kitaplar, diğer peygamberlerle beraber Allah tarafından 

kavimlerine gelen bir nûrdur.
305

 Kur‟ân‟ın son peygamberin kalbine inmesi -Kur‟ân 

kendisi ile beraber olduğu halde- Peygamberin, Allah tarafından gelen nûrun kendisi 

olmasıdır.
306

 

8- Cenab-ı Hak son peygamberini, onun kalbine kelâmı indirmek,
307

 diğer 

peygamberlerini de onlara kitabı inzal etmek suretiyle
308

 Ģerefli kılmıĢtır.  

Böylece, nasihatları levhalarda yazmak ile Nebi‟nin kalbine indirmek 

arasında fark ortaya çıkmaktadır. 

9- Kur‟ân‟ın indirilmesinin özelliklerinden birisi de Ģudur: Allah‟ın kelâmı 

olması hasebiyle birinin kalbine Kur‟ân indirildiğinde Allah korkusundan ötürü o, 

huĢû‟ ve tavazû‟ sahibi,
309

 Resûl‟ün kalbine indiğinde ise kalbi, Allah korkusundan 

dolayı huĢû‟ ve tavazû‟ içinde olurdu. Diğer kitapların inmesi, huĢû‟, tavazû‟ ve 

Allah‟ın ahlakıyla ahlaklanmayı gerektirmiyordu. Bundan dolayı Ģöyle denilir: ġâyet 
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Tevrât, Hz. Musa‟nın kalbine inmiĢ olsaydı, Hz. Musa, kızgınlık anında levhaları 

atmazdı.
310

  

 

3.4.2. VAHĠY 

Vahiy: Allah‟ın peygamberlerinden herhangi birisine, kalbinde sabitleĢtirip 

kendisiyle konuĢtuğu veya kalbine yazdığı kelâmıdır.
311

 

Vahiy ile ilgili iki mürâdif kelime de kullanılmaktadır: Tenzîl ve inzâl. Bu iki 

kelime, Allahu Teâlâ‟nın kullarına mesaj göndermesi anlamına gelmekte ve 

dolayısıyla vahiy olarak da isimlendirilmektedir.
312

 

Ġlk insan ve aynı zamanda ilk Peygamber Hz. Âdem ile baĢlayan vahiy 

olgusu, insanlık tarihiyle eĢ zamanlıdır. Ġlahi irade ile yeryüzü arasında en etkin 

iletiĢim aracı olan bu olgu, tarihin her kesitinde isimlerini bildiğimiz veya 

bilmediğimiz birçok peygamberin Ģahsında somutlaĢmıĢtır. Nihayet Hz. 

Muhammed‟e vahyedilen Kur‟ân ile birlikte kıyamete kadar devam edecek olan son 

ilahî mesaj da gönderilmiĢ oldu.313 

3.4.2.1. Vahyin GeliĢ ġekilleri 

Vahyin geliĢ Ģekli husûsunda ihtilaf edilmiĢtir. Bazılarına göre kırâatın 

Resûlullah‟ın kalbine zuhûrudur. Bazılarına göre ise mekândan münezzeh olan 

Allah‟ın gökte kelâmını Cebrail‟e anlatması ve Cebrail‟in de yeryüzüne inerek 

kırâatını Hz. Peygamber‟e öğretmesidir.
314

 

Vahiy bazen vasıtasız gerçekleĢmektedir. Molla Sadrâ vasıtasız olan vahyi Ģu 

Ģekilde izah etmektedir: 

“Peygamberlerin kuvveleri (yetileri) kuvvetlendiği, akılları üstün geldiği, 

heva ateĢleri hidâyet nûru altında söndüğü ve ateĢli yaraları hidâyet nûruyla tutuĢtuğu 

zaman Allah kendilerine melekler gönderir. Sonra peygamberler arasında rütbesi en 
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yüksek olanla mikatta Hz. Musa, miraç gecesinde Hz. Muhammed (s.a.s) ile 

konuĢtuğu gibi vasıtasız konuĢur.”
315

  

Molla Sadrâ‟ya göre peygamberler, felekî makamlar ve yüce nefislerlerinden 

geçtikten sonra, çeĢitli hal ve aklî terakkilerinin mertebesine göre Allah‟tan ilim 

alırlar. Hz. Peygamber (s.a.s), bazen Cebrail‟den (a.s), Cebrail‟in Mikail‟den (a.s), 

Mikail‟in Ġsrafil‟den (a.s), Ġsrafil‟in Allah‟tan (c.c), bazen de arada Cebrail olmadan 

Mikail‟den vahiy aldığını haber verirdi. Bazen iki melek vasıta olmadan Ġsrafil‟den, 

bazen de arada hiçbir melek olmadan doğrudan Allah‟tan vahiy alırdı.
316

   

Molla Sadrâ, vahyin geliĢ Ģekilleriyle ilgili olarak Haris b. HiĢam‟ın Ģu 

rivâyetini zikretmektedir: 

Resûlullah‟a sana vahiy nasıl geliyor? sualine, Resûlullah Ģöyle cevap verdi:  

“Bazen zil sesine benzer bir sesle bana gelir. Bu bana (vahyin) en Ģiddetli 

olanıdır… Bazen melek bir adam Ģeklinde temessül eder ve benimle konuĢur, ben de 

onun söylediğini iyice bellerim.”
317

 

Hz. Peygamber‟in Cebrail‟i iki defa aslî Ģekliyle gördüğü rivâyet edilir:
318

 

Birincisi Hira mağarasında, ikincisi ise Ģedîdu‟l-kuva olarak tavsif edilen 

Allah‟ın elçisi meleğin, ufkun yüksek yerinde durduğu, sonra orada iki yay mesafesi, 

ya da daha az bir mesafe kalıncaya kadar yaklaĢtığı ve ilahî mesajı bu durumda 

aktardığı zaman gerçekleĢmiĢtir.
319

  

Hz. Peygamber‟in Cebrail‟i, bazen bir bedevi, bazen Dihye el-Kelbî,
320

 bazen 

güzel yüzlü bir adam, bazen de büyük bir cisim Ģeklinde görmesini, çeĢitli makam ve 

oluĢumlara göre temsiller olduğunu söylemektedir. Aslında Cebrail‟in aslî hakikâtı 

birdir. Onun çeĢitli Ģekillerde görülmesi âlem ve oluĢumların değiĢikliğine göre 

olmaktadır.
321

 Bir keresinde Resûlullah Hz. Cebrail‟i aslî sûretinde görmek istemiĢti. 

Cebrail, seher vaktinde söz vermiĢti. Cebrail o vakitte çıkageldi. Batıya kadar 

ufukları kapatmıĢtı. MeĢhur olan görüĢe göre, Resûlullah Hz. Cebrail‟i hakikî 
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sûretinde iki defa görmüĢtür. Birincisi zikrettiğimiz durum. Ġkincisi de Sidretü‟l-

Münteha‟da görmesiydi.
322

 Genellikle onu insan sûretinde görürdü.
323

 

Ayrıca, Molla Sadrâ, Resûlullah‟ın Cebrail‟i ve diğer mukarreb melekleri, 

cismanî gözleriyle gördüğünü ve Allah‟ın kelâmını, biyolojik kulaklarıyla onların 

dilinden iĢittiğini zikretmiĢtir.
324

 

 

3.4.2.2. Vahyin (Kur’ân’ın) Nuzûl Keyfiyeti 

Ġbn Haldûn (v. 808/1406) Peygamberlerin meleklerle münasebet kurmalarını, 

ancak onların melekleĢmeleriyle mümkün olabileceğini düĢünmektedir. Ona göre bu, 

Peygamberlere manevî bir kuvvetin gelip kendilerini etkilemesi ve tabiatlarını 

değiĢtirmesiyle gerçekleĢmektedir.
325 

Molla Sadrâ, vahiy olgusunu irfânî bir boyutla ele almaktadır. Ona göre, 

vahiy karmaĢık ve madde dıĢı bir olgudur. Kur‟ân haline gelip insanların karĢısına 

çıkıncaya kadar pek çok aĢamadan geçer. Molla Sadrâ bu meyanda Ģöyle demektedir: 

Peygamber (s.a.s), insan ve kâinatın özüne yöneldiğinde, ruhu ve kalbi ile madde 

ötesine geçer, oradan da hayal ve misal âlemini geçip maddeden arınır. Böylece 

zaman, maddîyat ve üç boyutluluktan uzaklaĢıp Allah‟ın âyetlerini ve melekûtunu 

müĢâhede edince, kalbinde bir mârifet nûru parıldamaya baĢlar ki, dinler onu Ruhu‟l-

Kuds ya da Cebrail olarak isimlendirirler. Necm sûresinin 2 ila 18. âyetleri ondan 

bahseder ve onu „çok güçlü‟ manasına gelen „Ģedîdu‟l-kuva‟ olarak nitelendirir. 

Felsefede ise ona „müstefad akıl‟
326

 adı verilmektedir.
327

 

Peygamber, Cebrail ya da Ruhu‟l-Kuds
328

 ile görüĢtüğünde (filozofların 

ifadesi ile faal akıl ile ittihad/ittisal ettiğinde), maddî kulak ve hava dalgalarının 

aracılığı olmadan kelâm-ı ilahîyi ya da vahyi iĢitir ve alır. Daha sonra aynı yolu takip 

ederek misal âlemine, oradan da maddî âleme geri döner. Peygamberin iĢittiği 
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kelimeler misal âleminde farklı, maddî âlemde farklı Ģekilde yani, her merhaleye 

uygun biçimde tezahür eder. Peygamber maddî âleme ve evrene döndüğünde vahiy 

ve manevî kelimeler, beĢerî lafızlara ve yazılara dönüĢerek insan kulağına ve gözüne 

hitap eder hale gelir.
329

  

Necm sûresinde geçtiği vechiyle Hz. Peygamber‟in manevî gözü ve kulağı ile 

müĢahede ettiği ve iĢittiği ilahî kelâm, mahza hakikâttir. ġüphe, hata ve vehmin ona 

bulaĢma imkânı yoktur.
330

 

Molla Sadrâ, vahiy olgusunu bu iĢte görev alan meleklerin ve insanların 

yapısal özelliklerini belirterek de açıklamaya çalıĢır. Ona göre melekler, gerçek ve 

nisbî özlere sahip varlıklardır. Nisbî özleri, ruhun bedene nisbeti gibi kendi dıĢındaki 

varlıklara oranladır. Ayrıca gerçek özleri kavlî, kazâî ve emrî bir Ģey iken; nisbî 

özleri yaratılıĢ âlemine ait olup kitabî ve kaderî, yani sınırlıdır. Levhî özlerden neĢet 

eden büyük melekler, ilahî sözleri ve ledünnî ilimleri yazıcı meleklerden alır, onları 

kitabî ve kaderî levhaların sayfalarına kaydederler. Nitekim Hz. Peygamber, Miraçta 

meleklerin ilk safı ile karĢılaĢmıĢ ve uyanık halde Ruhu‟l-Kudüs‟ü müĢahede etmiĢti. 

Demek ki nebevî ruh, onların âlemi olan rabbanî vahiy âlemi ile buluĢunca, Allah‟ın 

kelâmını iĢitir. Bu durum ilahî hakikâtleri gerçek konuĢma ile bildirmektir ki, söz 

konusu gerçek konuĢma, “o kadar ki, (birleĢtirilmiĢ) iki yay arası kadar, hatta daha 

yakındı”
331

 makamında olup bitmektedir. Bu makam; ilahî kurbiyet makamı, sıdk 

duruĢu, vahiy ve ilham makamıdır. ĠĢte Hz. Peygamber, büyük meleklerle bu Ģekilde 

içli dıĢlı olunca, onların kȃlemlerinin çıkartmıĢ olduğu sesleri ve konuĢmalarını bile 

iĢitirdi. Onların sözleri bilgi alanına nazil olan ilahî sözlerdir ki bu alan, onların özü 

ve akıllarıdır. Çünkü onlar, kurbiyet makamında bulunmaktadırlar. Nitekim Hz. 

Peygamber, Miraçta meleklerin kâlemlerinden çıkan sesleri iĢittiğini bildirmiĢtir.
332

 

Rabbanî söz, semavî melekût âlemine inince, Hz. Peygamber için semavî ve 

kaderî levhalar âleminde yer alan ruhunun levhasında kendisini kavradığı ve 

müĢahede ettiği bir Ģekil belirir. Sonra bu Ģeklin izi oradan dıĢ duyuya geçer. ĠĢte bu 

esnada duyu organları için dehĢete ve kendisine vahyedilen için de uykuya benzer bir 

durum meydana gelir.
333
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Böylece Molla Sadrâ‟ya göre Allah, Hz. Peygamber‟e haricî bir perde 

olmaksızın hitap eder ki bu hitâbın, vasıtasız veya bir melek vasıtasıyla olması 

arasında bir fark yoktur. Onu gaybî bilgilere muttalî kılınca, nübüvvet ruhunun özüne 

melekût nakıĢı ve ilahî kudretin ceberrûtî sûreti tab‟ edilir. Bu durumda Peygamber 

için vahiyden bir misal belirir ve onu içsel duyuya sevk eder. Böylece dıĢ duyuya ait 

kuvvet yukarıya toplanır ve o kuvvet için anlamından ve hakikî ruhundan bağımsız 

olmayan bir Ģekil görünür. Ancak bu Ģekil, karıĢık rüyalar (ahlâm) ve anlamından 

kopuk hayaletler Ģeklinde değildir. ĠĢte bu esnada dıĢ duyu kuvveti için vahiy 

meleğinin hakîkati, mümkün olacak bir Ģekilde, hissedilebilen bir biçimde görünür. 

Böylece Peygamber de Allah‟ın meleklerinden birini emr âlemindeki yapısından 

farklı bir Ģekilde görmüĢ olur.
334

 Çünkü emr âlemindeki bir Ģey, insanlar âlemine 

inince, takdir edilmiĢ, yani boyutları sınırlanmıĢ olan yaratılıĢ âlemine intikal eder. 

Bundan dolayı da Peygamber o meleği kaderî yaratılıĢ Ģekliyle görür. Artık vahiy 

akledilir (makûl) bir formda sunulunca, Peygamber de iĢitilebilir bir söz duyar veya 

hissedilen bir levha görür. Bu durumda ona vahyedilen Ģey de melekle aynileĢmiĢ 

olur. Melek‟ten ilahî marifetleri alan ve aklî basireti sebebiyle Rabbinin en büyük 

âyetlerini müĢahede eden Peygamber, aklî duyumuyla da Âlemlerin Sahibi‟nin 

sözünü iĢitmiĢ olur.
335

 

 Vahiy Meleği bu yüce makamdan inince, Peygamber‟e kendi duyularıyla 

algılanan bir Ģekilde görünür ve ardında o söz, doğal duyulara, sonra havaya, daha 

sonra da algılayan kalbe dönüĢür. Bu durumda ilahî söz, ilgili meleğin sözü içinde 

yer alır. Peygamber de sadece kendisince duyulan bir takım sesler ve manzum harfler 

iĢitir. Çünkü bu ses ve harfler, gayb âleminden Ģehâdet âlemine inmiĢ; haricî bir sâik 

olmaksızın Peygamber‟in bâtınından zâhirine çıkmıĢtır. Artık vahiy meleği, onun 

sözü ve yazısından her biri, kendi gaybî ve bâtınî dünyasından duyularına ulaĢır. 

Ancak bu ulaĢma, vahiy meleğinin kendi makamından intikali ve hareketi kabilinden 

değildir. Çünkü meleklerden her biri için aĢamayacakları ve taĢınamayacakları 

malum bir makamları mevcuttur. Aksine bunun dayanağı nebevî ruhun gaybî 

diriliĢten varlık âlemine uyanıĢıdır. Nitekim bundan olsa gerek ki, vahiy esnasında 

onu dehĢet, ürperti ve baygınlık benzeri haller yakalardı. Daha sonra bu durumlardan 
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kurtuluyor, görüyor ve gelen vahyi haber veriyordu. ĠĢte bu süreç Kitabın inzali ve 

sözün tenzîlidir.
336

 

Rasyonel yorumu en zor alanlardan biri olan vahiy olgusuna keĢfî veya iĢrâkî 

yöntem çerçevesinde getirdiği yorum ve tanımlamalarda gördüğümüz gibi Molla 

Sadrâ vahiy olayını, onunla uzak-yakın iliĢkili bütün kavram ve alanları aydınlatarak 

açıklamaya çalıĢmıĢtır. Bu açıklamaların nesnel bilgi değerinin tartıĢılabilirliği bir 

tarafa, en azından halen gizlerle örülü bir alanı algılama sürecinde olumlu bir katkı 

sağladığı inkâr edilemez. Fakat vahyin gerçekliği hakkında kesin bir açıklamaya 

varmak mümkün değildir. Çünkü vahiy, her Ģeyden önce olağanüstü öznel ve ruhsal 

bir deneyim olması nedeniyle onu doğrudan tecrübe eden peygamber bile keyfiyetini 

tam olarak açıklamamıĢtır. Nitekim Hz. Peygamber‟in vahyin ilk deneyimlerindeki 

durumuna bakacak olursak, vahiy olayının da „varlığın sırlarının çözüleceği güne‟ 

kadar gaybî bir sır olma keyfiyetini koruyacağını söyleyebiliriz.
337 

 

3.4.3. ÂYET 

Âyet, sözlükte “alâmet, niĢâne, ibret, delil, her taraftan göze çarpan yüksek 

bina” anlamındadır. 

Terim olarak âyet, “Kur‟ân-ı Mübîn‟in baĢlı baĢına bir anlamı bulunan, bir 

iĢâreti veya bir hükmü taĢıyan uzun ve kısa cümlelerinden her biri”dir.
338

 

Molla Sadrâ ise âyetin sözlük anlamını bir âyetle açıklayıp terim anlamını da 

sözlük anlamının bağlamından koparmadan vermektedir. Ona göre,  

 

دِء ( ٩خآليص ٌي خ٘ٙىص: خ٘مالٜص. ٣١ٜ٦ ٧ِ٘ي٣ ظميد٘ َٝ ي ٕم ْٟ خ٘ ي ِٜ ًش  ًَ دِجي َٜ ْي١َيد  َٙ ْٖ َل ِّ زم١َيد ؤ٠َي ََ ٛم  ٙم٥ُي َٛ خ٘ َي ُْ ي َٜ  ُٟ ي٩ خْزي َٕ َٖ ِلي يد َِ

١َيييد ِْ ُِ َْ َٓ ٦َخ ١ْييي ِٜ ٠َيييد ٦َآَييييًص  ُِ ١َيييد ٦َآِو ِ٘ خ ِ ٦َم ًً ١ََ٘يييد ِليييي  ُٞ ُٕييي٧ َٟ  َظ ي ِِ ِِ خ ُم ُُ خ٘ييي ٠يييد. ٦يّيييدٖ ءلالٜيييص عـدزعيييٓ يلد يؤ )٦َؤ٠َْيييَط َويييي

ّٗ زميط ٜيٟ ٔعيدذ خهلل خ٘ٝعّٝييّ زٍصيٗ ل١ي٣  ٩٘ٙٝص٧١لدض ٜٟ ليػ يال٘ع٥يد لٙي ٦ـي٧ي خ٘صيد٠ك ٦لٙٝي٣ ٦ًَِظي٣ ٦ٕ٘ي

 ٜمٌُص ٜٟ ٜمدَي خهلل. ٩وي٢ُ ً٘الظ٣ لٙ

“Âyet sözlükte alamet demektir. Allahu Teâlâ‟nın Ģu sözü bu anlamdadır:  
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“Meryem oğlu Ġsa Ģöyle dedi: Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, 

bizim için, geçmiĢ ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir âyet olsun. Bizi 

rızıklandır; zaten Sen, rızık verenlerin en hayırlısısın.”
339

  

Yani “âyet”, duamızın kabülünün alâmeti olsun demektir. 

Istılâhî olarak Sâni‟in (Allah‟ın) varlığını, ilmini ve kudretini göstermesi 

cihetiyle masnû‟âta (mahlûkâta) ve marifetullaha delalet etmesi hasebiyle Allah‟ın 

kitabından fasılalarla kendisini diğerinden ayıran her bir bölüme âyet denir.”
340

  

Molla Sadrâ âyetleri, içinde kıymetli inciler bulunan saklanmıĢ birer sadefe 

benzetmiĢtir. Ġncilerden her biri, insan ruhuna denk gelmektedir. Âyetler, hidâyet, 

nübüvvet ve velâyet semasında ıĢık saçmaktadır. 
341

 

Molla Sadrâ‟nın âyetlerle ilgili vermiĢ olduğu diğer bilgiler de Ģöyledir: 

a) Kur‟ân‟ın harf, kelime ve âyet sayıları: 

Müslümanlar, Kur‟ân-ı Kerîm‟e büyük ehemmiyet verdikleri için sûrelerde 

geçen âyet, kelime ve harf sayısının ne kadar olduğunu tespit etmeye 

çalıĢmıĢlardır.
342

  

Molla Sadrâ, Hadîd sûresinin 29 âyet, zayıf bir görüĢe göre 28 âyet, kelime 

sayısının 573, harf sayısının ise 2490 olduğunu belirtmektedir.
343 

b) Âyetlerin fazileti: 

Molla Sadrâ Âyetü‟l-Kürsî‟nin, diğer âyetlerde toplu olarak yer almayan Ģu 

husûsları içerdiğini ve bundan dolayı diğerlerinden daha faziletli olduğunu 

belirtmektedir: 

-Marifetullah, 

-Rububiyet matlabları, 

-Tevhîd, 

-Takdîs, 

-Yüce sıfat ve fiillerin yorumu. 

Ona göre yukarıdaki konuları barındırdığı için bu âyet, efendiliğe ve reisliğe 

müstehaktır. Diğer sûreler de birden fazla âyet, sıfat ve isme değinmektedir. Ancak 
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Âyetü‟l-Kürsî, tek baĢına bir âyet olarak Kur‟ân ruhunun maksadlarını kendi 

bünyesinde toplamaktadır.  

Daha sonra Molla Sadrâ, bu âyetin fazilet ve Ģerefini hadîslerden, 

sahabelerden, özellikle de Ehl-i Beyt‟ten yaptığı nakillerle ortaya koymaya 

çalıĢmaktadır: 

“Âyetü‟l-Kürsî, Kur‟ân âyetlerinin efendisidir.”
344

 

“Bu âyet bir evde okunursa, Ģeytan o evden otuz gün uzaklaĢır. O eve erkek 

ve kadın büyücüler kırk gece yanaĢamazlar.”
345

 

Hz. Ali Ģöyle demiĢtir: Nebiniz minberin üzerinde iken Ģöyle buyurdu: “Kim, 

farz namazların peĢinden Âyetü‟l-Kürsîyi okursa, cennete girmesi için ölümden 

baĢka engel yoktur. Sıddık ve âbitten baĢka kimse ona devam edemez. Kim yatağına 

uzandığında onu okursa, Allah kendisini, komĢusunu, komĢusunun komĢusunu ve 

etrafındaki evleri güvenli kılar.”
346

  

Sahabeler, Kur‟ân‟da hangi âyetin daha faziletli olduğunu müzâkere 

ediyorlardı. Emirü‟l-Müminin onlara Ģöyle dedi: “Âyetü‟l-Kürsî‟nin 

neresindensiniz?” Sonra Hz. Ali, Resûlullah‟ın Ģöyle buyurduğundan bahsetti: “Ey 

Ali! Ġnsanların ve Arapların efendisi Muhammed‟dir. Övünmek için demiyorum… 

Sözlerin efendisi Kur‟ân‟dır. Kur‟ân‟ın efendisi Bakara sûresidir. Bakara sûresinin 

efendisi ise Âyetü‟l-Kürsî‟dir. Ey Ali! ġüphesiz ki, onda elli kelime, her kelimede elli 

bereket vardır.”
347

 

Cafer-i Bakır‟dan rivâyet edildiğine göre o Ģöyle demiĢtir:  

“Kim, Âyetü‟l-Kürsî‟yi bir defa okursa, Allahu Teâlâ ondan dünya 

dertlerinden bin derdi ve ahiret sıkıntılarından bin sıkıntıyı geri çevirecektir.”
348

 

Ebu Abdullah‟tan Ģöyle rivâyet edilmiĢtir: “HerĢeyin bir zirvesi vardır. 

Kur‟ân‟ın zirvesi Âyetü‟l-Kürsî‟dir.”
349
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Molla Sadrâ, yukarıdaki hadîs ve haberleri aktardıktan sonra bu âyetin 

faziletiyle ilgili olarak âyette yer alan cümleleri teker teker incelemek suretiyle onun 

ne kadar faziletli olduğunu Ģöyle anlatmaktadır: 

“Âyetü‟l-Kürsî, cemâlinin ve yüceliğinin sıfatlarını ihtiva ettiğinden, Ģüphesiz 

Ģeref bakımından en yüksek amaçlara ulaĢmıĢtır. Âyetü‟l-Kürsî‟nin özellikleriyle, 

Kur‟ân-ı Kerîm âyetlerinden her birisinin üzerinde efendiliği ve Ģerefliliği vardır. 

Zira o, tüm âyetlerden daha toplu ve manalara daha Ģamildir. O, -zat, sıfat ve fiili 

tanıma bakımından- Kur‟ân‟ın rûhu ve en saf kalbidir.  Çünkü bu manalar kendi 

dıĢındaki âyetlerde bulunmamaktadır.”
350

  

 

3.4.4. SÛRE 

Sûre kelimesinin lügat manası, yüksek rütbe, mevki, Ģeref ve binanın katları 

manasına gelir.
351

 Tefsîr ilminde ise, baĢı ve sonu belli, farklı sayıda âyetler içeren 

Kur‟ân‟ın bölümlerine denir.
352 

Molla Sadrâ, sûrenin iĢtikak ve tanımı hakkında birkaç görüĢün olduğunu 

ileri sürmektedir: 

1- Sûr, Ģehri içindekilerle beraber ihata ettiği gibi marifet ve hükmün 

çeĢitlerini de ihata etmesi nedeniyle ٧َٔش خً٘ٝي١ص (Ģehrin suru) anlamında istiâredir. 

2- Sûr, “yüksek rütbe” anlamında mecaz-ı mürseldir. Çünkü, fazilet 

bakımından her sûrenin derecesi yücedir. Ya da sûr, Allah katında kendisini 

okuyanın derecesinin yükseltilmesini Allah tarafından gerekli kılmaktadır. Sanki 

Kur‟ân‟ı okuyan, bir dereceden öteki dereceye yükselmektedir. Taki Kur‟ân‟ı 

hatmedene kadar. Hadîste de Ģöyle vârid olmuĢtur: ِإ َْ .(oku, yüksel) بُِؤ ٦خ
353
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 .lafzından alınmıĢtır ٔياَ .kelimesindeki vav harfi hemzeden bedeldir ٔي٧َش -3

Bu kelime “bir Ģeyden geriye kalan artık veya parça” anlamına gelmektedir.
354

 

Aynı Ģekilde sûrenin terim anlamıyla ilgili de birkaç görüĢ olduğunu 

zikretmektedir. 
1- 

 .شءؼدجٍص ٜٟ خُّ٘آٞ ٜصًَش ٌي٣ زد٘سٕٝٙص ؤ٦ زُخ

“Besmele veya “berâat” kelimesiyle baĢlayan Kur‟ân‟daki parçalara sûre 

denir.” 

Her sûreden birinci âyetin besmele olması, ağyara mani‟ olmadığından dolayı 

yukarıdaki tanıma itiraz edilmiĢ ve bundan dolayı da tarife Ģu ilavede bulunulmuĢtur. 

  .ٜعصٗ آو٤ُد ٌي٣ زةلًخ٤د

“Kur‟ân‟da sûrenin sonunun besmelenin biriyle bitiĢmiĢ olan…” 

Bu ilave Nas sûresine efradını cami‟ (aks) olmamasından ötürü itiraz 

edilmiĢtir. Bu sebeple Ģu ziyade yapılmıĢtır: 

   .ؤ٦ ويُ ٜعصٗ زٙيء ٣١ٜ

“Ya da Kur‟ân‟ın sonuna besmele bitiĢmeden.” 

Bu tanıma da Neml sûresinin bazı bölümleri için itiraz vârid olmuĢtur.  

2- 

 .ؼدجٍص ٜٟ خُّ٘آٞ ٜعُـٝص زعُـٝص ود ص

“Özel bir tercümeyle tercüme edilen Kur‟ân parçalarına sûre denir.” 

Bu tanıma da ağyarını menetmediği için Âyetü‟l-Kürsî ile itiraz edilmiĢtir.  

Buna, tercümeden maksadın ism-i tercüme olduğu Ģeklinde cevap 

verilmiĢtir.
355

  

Böylece tam olarak kapsayıcı bir tarifin yapılamadığını belirtmektedir. 

Bazıları tercümeden maksadın, ünvanlarda yazılan tercüme olduğunu 

söylemiĢlerdir. Tercümetü‟l-kitap bu kabildendir.
356

  

Molla Sadrâ‟nın sûre ile ilgili ele aldığı bilgiler Ģöyle sıralanabilir: 
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a) Kur‟ân‟ın sûrelere bölünmesinin faydalarından bahseder. 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ın sûrelere bölünmesinin faydalarını Ģöyle 

sıralamaktadır: 

1- Ezberleme ve anlamayı kolaylaĢtırması  nedeniyle ünvanlarla (baĢlıklarla) 

donatmak. Bundan dolayı müsannifler kitaplarını yazarken bablara ve bölümlere 

ayırmıĢlardır. 

2- Allah‟ın kitabından bir sûreyi veya bir babı bitirdikten sonra diğerine 

baĢlaması Kur‟ân okuyucusuna zevkli gelmektedir. 

3- Hâfız, Kur‟ân‟ın bir parçasını müstakil olarak öğrendiği zaman, kendisine 

gıpta eder. Bundan dolayı namazdaki kırâat Ģartını, tam bir sûre okumakla yerine 

getirir. Kur‟ân okuyan bu durumdan mutluluk hisseder, neĢelenir. Kur‟ân‟ı 

ezberlemek kolaylaĢır, tekrâr okuma isteği doğar ve neticede bir rahatlama meydana 

gelir. 

Bu durum Ģuna benzer: Bir yolcu bir mil katettiğini veya bir fersah gezdiğini 

ya da bir konak baĢına kadar geldiğini bilirse neĢelenir ve yüremesinde aktif olur. 

ĠĢte bu vb. husûslardan dolayı Kur‟ân‟ı, esba‟ (yedide bir), cüz ve aĢır olarak 

bölümlere ayırmıĢlardır.
357

 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ı sûreler halinde bölümlendirilmesini Ģöyle bir misal 

anlatmakla bitirir: 

Kur‟ân‟da meydanlar, bostanlar, saraylar, düğünler, ipekler, çimenler ve 

kervansaraylar bulunur. “Mim” harfleri Kur‟ân‟ın meydanları, “ra” harfleri 

bostanları, “ha mîm”ler ipekleri, müfassal sûreler çimenleridir… 

Kur‟ân‟ı okuyan, meydanlara girdiği zaman bostanlardan koparır, saraylara 

girer, düğünlere Ģahit olur, ipek giyer, çimenlerde gezinir, kervansarayın odalarında 

oturursa, hiçbir Ģey onu düĢünmekten alıkoyamaz.
358

  

b) Kur‟ân sûreleri ile Hz. Peygamber‟in isimlerinin aynı olduğunu belirtir. 

Molla Sadrâ Nebi‟nin (s.a.s) batnının, Allah tarafından hapishanelerde 

tutsakları kurtaran bir ilahî kitap olduğu Ģeklinde değerlendirmelerde bulunur. “Onun 
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ahlakı Kur‟ân idi”
359

 hadîsini referans göstererek Kur‟ân‟ın lafzı ve manasının 

Peygamberimizin güzel yüzü ve saçına kinaye olduğunu belirtmeye çalıĢır. 

O, Peygamberimiz‟in isimleri ile sûre isimlerinin müĢterek olduğunu Ģu 

sözlerle anlatır: 

“Kim, Nebi‟nin (s.a.s); Nûr, Siraç, Mahmûd, Muhammed, Ahmed, Kâsım, 

HaĢîr, Mâni‟, Hâdî, MübeĢĢir, BeĢîr, Münzîr, Nezîr ve sayılamayacak kadar olan 

diğer isim ve sıfatlarını düĢünecek olursa, kendisi (s.a.s) ile Kur‟ân hakîkatı arasında 

müĢterek mana ve mefhûm olduğunu görecektir. Lazımın bir oluĢu, melzûmun bir 

oluĢuna iĢaret etmektedir. (Peygamberin ve sûrelerin hedefi aynıdır). Lafız ve mana 

bakımından Nûr, Hâdî, Seyyid, Resûl ve Nebî gibi Peygamberimiz ile sûreler 

arasında çok sayıda müĢterek isim vardır.
360

 Böylece Kur‟ân sûrelerinin isimleriyle 

Peygamberin isimleri arasında bir ilinti kurmaktadır.   

 c) Sûrelerin tertibini belirtir. 
Sûrelerin tertibi konusunda çeĢitli görüĢler ileri sürülmüĢtür. Bu görüĢlerin en 

sahihi, ZerkeĢî‟nin Ebû Cafer en-Nehhas‟tan (v. 338/950) naklettiği, sûrelerin 

günümüzdeki tertibinin Resûllah‟a dayandığı (yani tevkîfî olduğu) görüĢüdür.
361

 

Molla Sadrâ‟nın da tahaddî ile ilgili âyetleri
362

 zikrettikten sonra bugünkü 

tertibin, Allah‟ın indirdiği tertib olduğunu belirtmeye çalıĢtığı anlaĢılmaktadır. Ona 

göre Kur‟ân‟ın bugünkü tertibinin -meĢhur olduğu gibi- Hz. Osman zamanında vaki 

olmadığını belirtmektedir.
363

 Yani Resûlullah‟ın devrinde bu tertib gerçekleĢmiĢtir. 

d) Ġki sûrenin bir sayılıp sayılmaması hakkında görüĢünü belirtir. 

 Molla Sadrâ, mensûb olduğu Caferî mezhebine göre, Duhâ ve ĠnĢirâh 

sûrelerinin tek bir sûre olduğunu zikreder. Ancak ġeyh Bahau‟l-Hakk‟ın bu konuda 

mezhebine yönelik yaptığı eleĢtiriye de katılır.
364

  

Halef ve seleften bir topluluğun iki sûreyi manevi bir bağla birleĢtirmeleri ve 

AhfaĢ (v. 215/831) ile Zeccac‟ın (v. 311/923) KureyĢ sûresinin baĢındaki harf-i 
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cerrin, Fil sûresinin sonundaki âyete muteallik olduğu hakkındaki görüĢün zayıf 

olduğunu belirtmektedir. Bir çok sûrenin kendisinden sonra gelen sûreyle irtibatlı 

olduğunu ve böyle olmasının iki sûreyi bir kılmadığını söyler. Ayrıca Ubey b. 

Ka‟b‟ın mushafında faslın olmamasını onun, yanlıĢlık sonucu (sehven) meydana 

geldiğini belirtir. Hasan Rıza‟nın mushafında bu iki sûrenin ayrı ayrı yazılması da bu 

sûrelerin bir olmadığına iĢaret eder.
365

  

Molla Sadrâ, yukarıda yapılan değerlendirmelere göre bu sûrelerin farklı 

olduklarını ve tek bir sûre sayılamayacağını savunmaktadır. 

e) Sûrelerin isimlerini belirtir. 

Molla Sadrâ, Kur‟ân sûrelerinin baĢka isimleri varsa, bu isimleri ve sûrelerin 

bu isimlerle isimlendirilmelerinin sebeplerini de açıklamaktadır. Mesela Fatiha 

sûresine baktığımızda onun çeĢitli isimlerle isimlendirildiğini görürüz. Fâtihatü‟l-

Kitab sûresi (yani Fâtiha sûresi), Kur‟ân-ı Kerîm‟de bulunan tüm manaları ihtiva 

ettiğinden Ümmü‟l-Kur‟ân, Kenz, Vâfiye, Hamd sûresi; her namazda tekrârlandığı 

veya hem Mekke-i Mükerreme hem de Medine-i Münevvere‟de indiği için Mesânî 

ve ġâfiye sûresi olarak da isimlendirilmiĢtir.
366

 

f) Mekkî veya Medenî sûreleri belirtir. 

Müfessirler, sûrelerin Mekkî ve Medenî oluĢu ile ilgili üç görüĢ ileri 

sürmüĢlerdir: 

Birincisi: Mekkî, Mekke ve Mekke yakınlarında inenlere, Medenî ise Medine 

ve Medine yakınlarında inenlere denir. Âyetlerin hicretten önce veya sonra inmesi bu 

durumu değiĢtirmemektedir. Buna göre esas olan kriter mekândır. 

Ġkincisi: Mekkî, Mekke ehline, Medenî ise Medine ehline hitap eden 

sûrelerdir. Buna göre muteber olan kriter muhataptır. 

 Üçüncüsü: Mekkî, hicretten önce, Medenî ise hicretten sonra inen sûrelerdir. 

Bu görüĢe göre de muteber kriter zamandır. Bu görüĢ, âlimler nezdinde en meĢhur ve 

sahih olan görüĢtür.
367

 

Molla Sadrâ, Ġbn Abbas (v. 68/687) ve Hasan-ı Basrî‟den (v. 110/728) rivâyet 

edilen hadîse dayanarak Kur‟ân‟ı Kerîm‟de, içinde ْيد ؤي٥د خ١٘يد ifadeleri geçen âyetlerin 
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Mekke‟de,  ييييد ؤي٥يييد خ٘يييٍيٟ آ١ٜييي٧خ  ifadesi geçen âyetlerin de Medine‟de indiğini 

belirtmiĢtir.
368

 

Müzemmil sûresinin peygamberliğin baĢlangıcında, Allahu Teâlâ‟nın 

Yahudilerden bahsetmesinden dolayı Bakara sûresinin Medine‟de, Bakara sûresinden 

önce inen sûrelerin de Mekke‟de indiğini söylemektedir.
369

  

Ona göre ب٥٠ييٛ يٕييي٦ًٞ ٔيييًخ âyetindeki
370

 zamirin, Mekke müĢriklerine raci 

olması, bu sûrenin Mekkî olduğunu göstermektedir.
371

 

Ayrıca Molla Sadrâ, Bakara sûresindeki 372خ١٘يدَ ٌيدظ٧ّخ
  âyetinde  َخ١٘يد kelimesinin 

marife gelmesinin sebebini, kendisinden önce inen خ ٧ِ٦ي٤يييد خ١٘يييدْ ٦خ٘مفيييدَش ًَ ٠يييد
373

 

âyetindeki خ ًَ  kelimesinin nekire gelmesine bağlamaktadır. Yani, cehennem ve ٠ييد

özellikleri daha önce Tahrim sûresinde geçtiği için onun bilindiği varsayımına 

dayanarak, Bakara sûresini Medenî, Tahrim sûresinin de Mekkî olduğunu belirtir.
374

 

Molla Sadrâ, bazen de sûrelerin Mekkî veya Medenî oluĢunu tespit ederken 

mekân olgusuna da dikkat çektiği görülmektedir. 

Mesela, Bakara sûresinin Mekkî veya Medenî oluĢu hakkında Ģöyle 

demektedir:  

Bakara sûresi bir âyet hariç tüm âyetleri Medenî‟dir. Bu âyeti kerîme de 

Ģudur:  

٧خ ُّ َٞ  ٦َخظم ٧ ُٝ َٙ ْٛ اَل يُْف َسْط ٤ُ٦َ َٕ َٔ د  َٜ  ٍٓ ٍْ ٠َ ُّٗ ُٔ ٌم٩  ٛم ظ٧َُ  ؼُ
ِ ٩َ٘ خهللم ي٣ِ ِب ٌِ  َٞ ُم٧ ـَ ُْ د ظُ ًٜ    .َي٧ْ

“Allah‟a döndürüleceğiniz, sonra da herkese kazandığının eksiksiz verileceği 

ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının.”
375

 

Çünkü bu âyet Hz. Peygamber‟e, Veda haccında Mina‟da nâzil olmuĢtur. 

Buna göre Molla Sadrâ, yukarıda beyan edilen görüĢü çerçevesinde -her ne kadar bu 
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âyet hicretten sonra inmiĢse de- Mina Mekke sınırları içerisinde bulunduğu için âyeti 

Mekkî olarak kabul etmiĢtir.
376

 

Böylece Molla Sadrâ‟nın, âyetlerin Mekkî veya Medenî olduğunu 

belirlemede net bir kriter takib etmediği görülmektedir. 

g) Sûrelerin âyet sayısını belirtir. 

Molla Sadrâ, Fatiha sûresinde besmelenin âyet sayılıp sayılmaması 

husûsunda ihtilaf olmasına rağmen bu sûrenin âyet sayısının yedi olduğu husûsunda 

ittifak edildiğini söylemektedir.
377

 

Ona göre, namazın zâhiri vacipleri (Ģartları), insanın yaratılıĢ mertebeleri ve 

evreleri Mümin sûresinde
378

 açıklandığı üzere yedi olduğu gibi, Fatiha sûresinin âyet 

sayısı da yedidir. Aynı Ģekilde insan cevherinin batını ve devreleri olan tab‟, nefis, 

kalp, ruh, sır, hafi, ahfa da yedidir.
379

 

O, namazın kırâat ve zikir dıĢındaki vaciplerinin Fatiha sûresindeki âyet 

sayısına denk geldiğini belirtmektedir. Kıyam, rukû‟, rukû‟dan kalkıĢ, birinci secde, 

secdeden kalkıĢ, ikinci secde ve ka‟de (oturma). 
Ayrıca Molla Sadrâ, besmeleyle beraber her bir cümlenin bir rükne karĢılık 

geldiğini de ifade etmektedir.
380

 

Yasin sûresinin âyet sayısı, Kûfîlere göre seksen üç,
381

 diğerlerine göre ise 

seksen ikidir.
382

 Âyet sayısı arasındaki ihtilafın sebebi ٓيي kelimesinin bağımsız bir 

âyet sayılıp sayılmadığıdır. Kûfîler bu kelimeyi bir âyet sayarlar.
383

 

Böylece Molla Sadrâ‟ın, sûredeki âyet sayısını, ayrıca âyet sayısı hakkında 

bir ihtilaf varsa onu da belirttiği görülmektedir. 

h) Mekkî sûrelerdeki Medenî, Medenî sûrelerdeki Mekkî âyetleri gösterir. 

Molla Sadrâ, Secde sûresinin Mekkî, ancak bu sûrede üç âyetin ise Medenî 

olduğunu belirtir. Bu sûredeki Medenî âyetlerin Ģunlar olduğunu söyler:
384
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  ٌَ َع٦٧ُٞؤَ ْٕ د اَل َي ًّ ِٔ د ٌَ  َٞ د َٔ  ْٟ َٝ َٔ ١ًد  ِٜ ْا ُٜ  َٞ د َٔ  ْٟ َٝ… 

“Mümin olan fasık olan gibi midir? Bir olmazlar...”
385

 

Ayrıca, Yasin sûresinin ittifakla Mekkî bir sûre
386

 olduğunu belirtmekle 

beraber Ġbn Abbas‟ı referans göstererek  ِٜ ٧خ  ُّ ٍِ ْٛ ؤ٠َ ٥َُ٘  َٗ ي ِِ خ  ٌَ َٟ ٦َِب ي ٍِ ي ٙم ِ٘ ٦خ  ُُ ي ٍَ َٔ  َٟ ي
ٍِ َٖ خ٘مي يد َِ  ُ ْٛ خهللم ي ُٕ َِ َِ ََ يد  ٝم

 ٍٟ ِسيي ُٜ  ٍٖ ٌِيي َظياَل ْٛ ِبالم  ْٞ ؤ٠َْيُع ي٣ُ ِب َٝ ُ ؤَْؼَم يدُء خهللم َٙ ٧َْ٘ َي  ْٟ َٜ  ُٛ ٧ُ١خ ؤ٠َُْؽِم َٜ آ
387

 âyetinin Medine‟de nazîl olduğunu 

söylemektedir.
388

  

j) Sûrelerin nazîl olduğu yer ve zamanı zikreder. 

Molla Sadrâ,  َٞ يي٧ ُٝ َٙ ْٛ اَل يُْف ييَسْط ٤ُ٦َيي َٕ َٔ ييد  َٜ  ٍٓ يي ٍْ ٠َ ُّٗ يي ُٔ ٌم٩  ٛم ظُيي٧َ  ؼُيي
ِ َ٘يي٩ خهللم ييي٣ِ ِب ٌِ  َٞ ُميي٧ ـَ ُْ ييد ظُ ًٜ يي٧خ َي٧ْ ُّ ٦َخظم

389
 

âyetinin Veda haccı esnasında Mina‟da indiğini belirtmektedir.
390

 

O, sûre ve âyetlerin indiği zaman ve mekânların yüce oluĢunun, sûre ve 

âyetlerin yüce oluĢuyla orantılı olduğunu ifade etmektedir. 

Nebi‟nin Allah‟a uruç ettiği Miraç gecesinde, Fatiha sûresi ile Bakara 

sûresinin son âyetlerinin indiğini söylemektedir. Bunun da sûreler arasında Fatiha 

sûresinin, âyetler arasında da Bakara sûresinin son âyetlerinin diğerlerinden daha 

faziletli olduklarına delalet ettiğini söylemektedir.
391

 

ı) Sûrelerin faziletinden bahseder.  

Molla Sadrâ, sûrelerin fazileti ile ilgili olarak Ģöyle demektedir: 

Ona göre Allah‟ın Azîz Kitabı‟nın bazı âyetleri, fazilet ve Ģeref bakımından 

diğerlerinden üstündür. En hayırlı varlıktan rivâyet edilen hadîslerin birbirinden ve 

Fatihatu‟l-Kitabın Kur‟ân‟da en faziletli sûre olması gibi, bazı sûrelerin diğerlerinden 

daha faziletli oldukları anlaĢılmaktadır.
392

  

Molla Sadrâ, bazı sûrelerin faziletinden bahsetmektedir. Örneğin Secde ve 

Mülk sûrelerinin fazileti ile ilgili Ģu hadîsleri nakleder:  

Ubey b. Ka‟b‟tan rivâyet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.s) Ģöyle buyurdu:  
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“Kim ٗخ٘يٛ ظ١ّيي ve ٓظسيدَْ خ٘يٍي زيي٢ً خ٘ٝٙي sûrelerini okursa sanki o, Kadir Gecesi‟ni 

ihya etmiĢtir.”
393

  

Kays, Cabir‟den rivâyet ettiğine göre Cabir Ģöyle dedi:  

“Resûlullah (s.a.s) ٗخ٘ييٛ ظ١ّييي ve ٓظسييدَْ خ٘ييٍي زييي٢ً خ٘ٝٙيي sûrelerini okumadan 

yatmazdı.”
394

  

 Kays Ģöyle dedi: Bu hadîsi Tavus‟a (v. 106/725) bahsettim. O da bu iki 

sûrenin Kur‟ân‟daki tüm sûrelerden daha faziletli olduğunu söyledi. Kim o ikisini 

okursa kendisine altmıĢ iyilik yazılır, kendisinden altmıĢ günah silinir ve altmıĢ 

derece yükseltilir.
395 

Hüseyin b. Ebi Ya‟la, Ebu Abdullah‟tan rivâyet ettiğine göre o Ģöyle 

demiĢtir:  

“Kim Secde sûresini her cuma gecesi okursa, Allahu Teâlâ amel defterini 

sağından verir. Kendisinden sâdır olan Ģeyden hesaba çekmez. O, Muhammed‟din 

(s.a.s) ve ehli beytinin arkadaĢından olur.”
396

 

 Bu sûreyle alakalı olarak KeĢĢaf‟tan bir hadîsi de nakleder: 

 Resûllah (s.a.s) Ģöyle buyurdu: 

“Kim evinde (ٗخ٘ٛ ظ١ّي) okursa Ģeytan üç gün evine girmez.”
397

  

Molla Sadrâ, bazen sûrelerin faziletinden bahsederken nakledilen hadisler 

hakkında yorumlarda da bulunur. O, Hadîd sûresinin faziletleri ile ilgili olarak Ģu 

değerlendirmeleri yapar:  

 Aklen ve naklen Ģeref ve fazileti sonsuz olmasından dolayı bu sûre hakkında 

Resûlullah Ģöyle buyurmuĢtur: 

 “Musebbihatta bir âyet var ki bin âyetten daha faziletlidir.”
398

 

 Bu âyet Kur‟ân‟ın ihtiva ettiği altı gayeyi içermektedir.
399

 Kendisinin 

bahsetmiĢ olduğu altı gaye Ģunlardır:  
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1- Mebdei bilmek, 2- Meâdi bilmek, 3- Yolu (tariki) bilmek, 4- Salihlerin 

Hak Teâlâ‟yı tanımaları, 5- Ġnkârcıların düĢtüğü rezillikleri tanımak, 6- Âhiret hayatı 

için hazırlanmak.
400

  

 

3.4.5. TEFSÎR VE TE’VÎL 

Tefsîr sözlükte, izâh etmek ve açıklamak demektir. Terim olarak ise, “müĢkil 

olan lafızdan murad edilen Ģeyi keĢfetmektir” Ģeklinde tarif edilmiĢtir.
401

 Bir ilim 

olarak alındığı zaman da tefsîr, insan gücü ve Arap dilinin verdiği imkân nispetinde 

Allah‟ın muradına delâlet etmesi bakımından Kur‟ân metninin içerdiği manaları 

ortaya koymaktır.
402

 Yani âyetlerdeki manayı ortaya çıkarmaktır.  

Te‟vîl, sözlük olarak aslına dönmek,
403

 terim olarak ise, bir nassın muhtemel 

manalarından birini tercih etmektir.
404

  

Mesela,  يِط ّيِ َٝ ْ٘ ْٟ خ ي ِٜ َمييم  ْ٘ ُؾ خ ُِ ”ölüden diri çıkarırsın“ ٦َظُْىي
405

 âyetinde, yumurtadan 

kuĢun çıkmasının kasdedildiğini söylemek tefsir, kâfirden müminin, cahilden âlimin 

çıkmasının kasdedildiğini söylemek ise tevîl olur.
406

 

Müfessirimiz Molla Sadrâ, te‟vîlin ıstılâhî manasını Ģöyle açıklamaktadır: 

“Kelâmı, vaz‟ edilmiĢ anlamının dıĢına hamletmektir.”
407

 

ġu âyet, te‟vîlin terim anlamına iĢaret etmektedir: 
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 ٧َ٤ُ ٍِ يد خ٘مي ٜم إَ ٌَ يدِز٥َدٌض  َٙ َع ُٜ  ُُ َعدِذ ٦َؤَُو
ِٕ ْ٘ ُّٚ خ ٟم ؤُ دٌض ٤ُ َٝ َٕ ْم ُٜ ٣ُ١ْ آََيدٌض  ِٜ َعدَذ  ِٕ ْ٘ َٓ خ ْي َٙ َٖ َل َّ ي ؤ٠َْ ٍِ ْٛ خ٘م ُٙي٧ِز٥ِ ُِ يي  ٌِ  َٟ ي

ُٛ َظإْ  ي َٙ يد َيْم َٜ ي٣ِ ٦َ ِٙ ْع١َِص ٦َخْزِعَىيدَء َظْإ٦ِي ٍِ ْ٘ ٣ُ١ْ خْزِعَىدَء خ ِٜ دَز٣َ  َٙ د َظ َٜ  َٞ َيعمِسُم٧ ٌَ ْيٌه  ١ميد ِزي٣ِ َِ َٜ َٞ آَ ٧ُ٘ي٧ ُّ ِٛ َي ي ْٙ ِم ْ٘ يي خ ٌِ  َٞ يُى٧ ِٔ خ ُم ُ ٦َخ٘ ي٣ُ ِبالم خهللم َٙ ٦ِي

َسدِذ  ْ٘ ُُ ِبالم ؤ٧ُ٘٦ُ خْ َ ٔم ٍم د َي َٜ ١َد ٦َ زِّ ََ  
ًِ ْٟ ِل١ْ ِٜ  ٌّٗ ُٔ. 

“O sana Kitab‟ı indirendir. Onun bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın 

anasıdır. Diğerleri de müteĢâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, sırf fitne çıkarmak 

ve kendi keyiflerine göre te‟vîl yapmak için onun müteĢâbih olanlarının peĢine 

düĢerler. Onun te‟vîlini Allah‟tan baĢka kimse bilmez. Ġlimde râsîh olanlar, “biz 

buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. Ancak âkıl sahibi öğüt alır.”
408

 

Molla Sadrâ‟ya göre te‟vîl, tefsîr için bir zarûrettir. Zira lügavî manaların 

ötesinde varlık âlemi ile irtibatı olan sırlı ve remizli pek çok mana vardır. Lafzî tefsîr 

yöntemiyle bu manalar anlaĢılamaz ve açıklanamaz. Kelimelerin lügat manaları, bu 

karmaĢık ve remizli hakîkatlerin üstesinden gelemez.
409

 Öyleyse gerçek müfessir, 

zorunlu olarak lafızların te‟vîline yönelmeli ve onların bâtınlarına nüfuz 

edebilmelidir. Hatta bazen maddî dünya ve zâhirî duyular perdesi bir kenara 

bırakılmalı, akıl, mükâĢefe veya baĢka yollarla o önemli manalara nâil olunmalıdır. 

MükâĢefe ilmi, Ehl-i Beytin, sadece yakınlarına ve gerçek âriflere açıkladığı ince ve 

zarif manalardır. Kur‟ân‟ın te‟vîli, onun zâhirinin muhâlifi değil, aksine 

tamamlayıcısıdır. Kur‟ân‟ın manaları, danenin özü, zâhiri ise bu danenin kabuğu 

gibidir.
410

 

Bu esaslar çerçevesinde bakıldığında te‟vîl, kesinlikle her tür tefsîr, ölçüsüz 

yorum veya Kur‟ân‟ın dıĢına çıkılarak yapılan „rey tefsîri‟ (kiĢisel temayüllerle 

yapılan tefsîr) değildir. Aksine te‟vîl, kelime veya cümlenin gerçek ve derin 

tefsîridir. Kur‟ân her Ģeyi bizim için açıkladığını söyler: 

“Sana her Ģeyi açıklayan ve Müslümanlara rehber, rahmet ve müjde olarak 

Kitab‟ı indirdik.”
411

 

 Eğer Kur‟ân tefsîri, lügavî ve zâhirî anlamdan ibaret olsa, „her Ģey‟ 

açıklanmıĢ olmaz. Demek ki Kur‟ân, gerçek bir tefsîri/te‟vîli gerektirir.
412
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Molla Sadrâ, te‟vîlde lafzın önemine de dikkat çekmektedir. Ona göre te‟vîli 

olan her tefsîrde hareket noktası, metnin kendisi ve onun zâhirî manası olmalıdır. Bir 

kısım te‟vîl ehlinin aksine Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ın lafzına çok önem vermekte ve 

Ģöyle demektedir: “Kur‟ân‟ın zâhirinden ve akıldan yüz çevirmemek, din ve 

dindarlığın bir gereğidir. Her tür manevî ve aklî keĢif, her çeĢit te‟vîl ve tefsîr, 

metinde hâkim olan dilin kurallarına uyumlu olmalıdır.”
413

 

Bu kısa bilgilerden sonra Ģimdi Molla Sadrâ‟nın tefsîrine aldığı te‟vîl ve tefsîr 

ile ilgili bir-iki örnek verelim: 

1. Örnek: 

…  ْٛ ُٕ َٕ ٍُ ٧ُٙخ ؤ٠َ ُع ِْ د ٌَ… 

“… nefislerinizi öldürün. ….”
414

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen “nefislerinizi öldürün”
415

 cümlesinin 

iki Ģekilde de yorumlanabileceğini belirtmektedir. Ona göre, bu ifadenin te‟vîlinin; 

Ģehvet ve lezzetleri terketmek ve kuvve-i hayvaniyyenin isteklerini engellemekle 

kuvveyi öldürün/yok edin Ģeklinde olabileceğini söylemektedir. Ayrıca o, “ölmeden 

önce ölünüz”
416

 ve “kim yürüyen bir ölüye bakmak isterse bana baksın”
417

 

hadîslerine dayanarak bir te‟vîl yapılabileceğini belirtmektedir.  Molla Sadrâ, bu 

te‟vîl ile beraber, bazılarının bazılarını gerçekten öldürmelerinin emredildiğini 

düĢünerek zâhirî bir tefsir de yapılabileceğini belirtmektedir.
418

  

2. Örnek:  

 ِ٣ ِِ يَؽد ِٜ  ًِ ْٟ َزْم ِٜ  ِ ًَ خهللم َٞ َل٥ْ ُع٧ ُّ َٟ َي١ ي ٍِ    .خ٘م

“Onlar ki, söz verip bağlandıktan sonra Allah‟a verdikleri sözü bozarlar.”
419

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen „sözden‟ kastın ne olduğu ile ilgili 

te‟vîlleri Ģöyle sıralamaktadır: 
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1- Tevhîdin sıhhatine ve Resûlü‟nün doğruluğuna dair delilleri, kulların idrak 

etme yeteneği.  

Bu, Ģu âyetin manasındadır: 

“Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almıĢ, 

onları kendilerine karĢı Ģahit tutarak, „Ben sizin Rabbiniz değil miyim?‟ demiĢti. 

Onlar da, „evet, Ģahit olduk (ki Rabbimizsin)‟ demiĢlerdi. Böyle yapmamız kıyamet 

günü, „biz bundan habersizdik‟ dememeniz içindir.”
420

 

Ayrıca Allah‟ın Ģu sözü de buna yorumlanır: 
“Ey Ġsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü 

yerine getirin ki Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız Benden 

korkun.”
421

  

2- Yüce Allah‟ın, insanlar zerre kadar iken onlardan söz alması. Daha sonra 

onlar, Âdem‟in sülbünden çıkmıĢlardır. Bu, Allah‟ın yukarıda zikrettiğimiz Araf 

sûresinin yüz yetmiĢ ikinci âyetinde belirtiği anlamdır. 

 Molla Sadrâ, bu te‟vîller iyice araĢtırıldığında birinci görüĢün tercih edilecek 

görüĢ olduğunu belirtmiĢtir.  

3- Allah‟ın Ģu beyanının iĢaret ettiği sözleridir: 

“Kendilerini uyaracak bir peygamber geldiği takdirde, milletler içinde, 

hidâyette en ileri derecede yer alacaklarına dair var güçleri ile yemin ettiler. Ancak 

kendilerine bir peygamber gelip uyarınca bu, onların sadece nefretlerini artırdı.”
422

 

 Onlar yemin ettikleri Ģeyi yapmadıkları ve doğru yola girmedikleri için 

sözlerini bozdular. Molla Sadrâ son görüĢün zayıf olduğunu, çünkü mezkûr âyetin bir 

topluluğa hâs olduğunu belirtmektedir. Bazı kelâmcıların ikinci görüĢü kabul 

etmediklerini Ģu gerekçelerle dile getirmektedir: 

-Ġnsanların Ģuuruna varmadıkları bir sözü Yüce Allah nasıl delil olarak 

getirir? 

-Allah kullarının unuttukları veya sehven yaptıkları hatalardan dolayı sorumlu 

tutmazken nasıl onları ayıplar ve kınar? 

 Molla Sadrâ kelâmcıların bu sorusuna Ģöyle cevap verir:  
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Allah, zerre halinde Hz. Âdem‟in sülbünden zürriyetini çıkarmıĢtır. Bu, 

araĢtırma sınırlarının dıĢındadır. Onların zihinleri, bu olayı idrak etmekten uzaktır.
423

  

Böylece Molla Sadrâ, birkaç anlama muhtemel olan yukarıdaki âyeti 

zikretmekle beraber kendi tercihini de belirtmiĢtir.  
 

3.5. KUR’ÂN ĠLĠMLERĠ AÇISINDAN ÖZELLĠKLERĠ 

Molla Sadrâ tefsîrinde, Kur‟ân ilimleri içinde mülahaza edilen nesh, mutlak-

mukayet, zâhir-bâtın, garibu‟l-Kur‟ân, i‟cazu‟l-Kur‟ân, muteĢabihatu‟l-Kur‟ân, 

tenâsübü‟l-Kur‟ân gibi konulara yer vermektedir. Biz, tefsîrinin değiĢik yerlerine 

serpiĢtirilmiĢ olan bu konulara dair bilgileri toparlayarak bir düzen içinde sunmaya 

çalıĢacağız. 

 

3.5.1. NESH 

Nesh, fıkıh, fıkıh usûlü, kelâm, tefsîr, hadîs gibi disiplinlerin kesiĢtikleri bir 

konu olmakla birlikte neshe konu olan husûsun “Ģer„î hüküm” olması açısından 

esasen fıkıh usûlünün bir konusudur.
424

 Ancak tefsîr usûlü ilminde geniĢ yer almakta 

ve onun önemli bir konusu olarak telakkî edilmektedir. 

Nesh, kelime olarak, silmek, iptal etmek, değiĢtirmek ve kopyasını çıkarmak 

demektir. Terim olarak ise bir hükmün, kendisinden sonra gelen bir hükümle ortadan 

kaldırılmasıdır.
425

 Buna göre nâsih, hükmü kaldıran, mensûh ise hükmü kaldırılan 

anlamına gelmektedir. 

Molla Sadrâ, nesh konusunu ele alırken „Allah‟ın kelâmı‟ ile „Allah‟ın kitabı‟ 

kavramları ve bunlar arasındaki farklar üzerinde durmaktadır.  

Sadrâ‟ya göre (yukarıda da kısaca geçtiği gibi) „Allah‟ın kelâmı‟ „emr 

âleminden‟, „Allah‟ın kitabı‟ ise „halk (yaratma) âlemindendir‟. Emrin müĢahhas hâli 

fiil olduğu gibi, kelâmın müĢahhas hâli ise kitaptır. Fiil zamanın etkisi altında olduğu 
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için değiĢim ve teceddüde tabidir. Fakat emirde böyle bir durum yoktur. Bundan 

dolayı kelâmda nesh ve değiĢim olmaz, kitapta ise olur.
426

 

 Molla Sadrâ, Hz. Muhammed (s.a.s) ile birkaç peygamberin dıĢında 

peygamberlerin çoğuna nazîl olanın kelâm değil, kitap olduğunu söylemektedir. 

Kur‟ân ise hem Allah‟ın kitabı, hem de kelâmıdır. Müfessirimiz, kelâm ile kitap 

arasındaki iliĢkiyi çekirdek ile ağaç arasındaki iliĢkiye benzetmektedir. Ona göre 

Kur‟ân ile diğer semâvî kitaplar arasındaki baĢka bir fark ise Ģudur: Kur‟ân Hz. 

Peygamber‟in kalbine, diğer kitaplar ise peygamberlerin göğüslerine indirilmiĢtir.
427

 

Molla Sadrâ, “sana Kur‟ân okutacağız da unutmayacaksın”
428

 âyetinin 

tefsîrinde, usûl-i dîn ve marifetullah ile ilgili ma‟kûlatta, gaflet ve unutmanın 

Resûlullah‟ın nefsinde sözkonusu olamayacağı için neshin caiz olmadığını, furû‟ 

mertebesinde olan ma‟kûlatta ise ihmal, unutma, ihtilaf ve zaman ile ümmetlerin 

durumuna göre neshin caiz olduğunu belirtmektedir.
429

  

Molla Sadrâ, ehl-i Ġslâm‟ın ekseriyetinin, kabul etme/boyun eğme (imtisal) 

zamanından önce fiilin neshini caiz gördüklerini söylemektedir.
430

  

O, (ال َيير ٌيي٣) âyetini açıklarken Kur‟ân‟da her hangi bir yönden Ģüphenin 

olmadığı, çünkü Kur‟ân‟ın, Allah‟ın ilminde ve levh-i mahfûzda tağayyür ve nesh 

olmaksızın mevcût ve daimî olduğunu belirtmektedir. Diğer semâvî kitaplara gelince 

onlar, nesh ve tebdîle kâbil olduklarından Kur‟ân gibi değil, mahv ve isbat kitabı 

gibidirler.
431

  

Böylece Molla Sadrâ, diğer semavî dinlerin mensûh olduğunu açıklamıĢ 

olmaktadır.  

Ayrıca Molla Sadrâ,  ًْ ي َّ َ٘ َِ٘س١ِيي ٦َ  ٨ ًً ١َيد٢ُ ٤ُي ْٙ َم ـَ دِجي٣ِ ٦َ َّ ِ٘  ْٟ ي ِٜ َييٍص  ُْ
ِٜ يي  ٌِ  ْٟ ي ُٕ ياَل َظ ٌَ َعيدَذ  ِٕ ْ٘ ي٩ خ َٔ ٧ ُٜ آَظْي١َيد 

 َٗ خِجي َُ ي ْٔ  Andolsun, biz Mûsa‟ya Kitab‟ı (Tevrât‟ı) vermiĢtik. Sen de kitaba (Kur‟ân‟a)“ ِب

kavuĢma konusunda sakın Ģüphe içinde olma. Onu Ġsrailoğullarına bir yol gösterici 

kılmıĢtık”
432

 âyetinde bahsedilen Tevrât ile yol gösterme husûsunda Tevrât‟ın 

içeriğinde, nesh ve tağyire konu olan amelî hükümlerin bulunduğunu, marifet ve 
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rubûbiyet ile alakalı husûsların ise muhâfaza edildiğini söylemektedir.
433

  

Molla Sadrâ‟nın nesh anlayıĢını kitap-kelâm bağlamında inceledikten sonra 

Ģimdi onun konuya yaklaĢım tarzını maddeler halinde görelim: 

a) Nasih ve mensûh âyetleri göstermesi. 

ْي  ًَ َٟ َي ٧خ َزْي ُٜ ًِّ َّ ٌَ  َٖ ٧ ُٔ ُم ْٛ خ٘ ْيُع ـَ خ ٠َد ٌَ ٧ُ١خ ِب َٜ َٟ آ ي
ٍِ ْٛ َيدؤَي٥َُّد خ٘م َ٘  ْٞ ِة ٌَ  ُُ ْٛ ٦َؤَْؼ٥َ ُٕ َ٘  ٌُ َٓ َوْي

ِ٘ ٌَ ًص  َِ ًَ  َ ْٛ ُٔ ٠َْف٧َخ

 ٍْ ْٛ َظ َ٘  ٌْ ِة ٌَ َِدٍض  ًَ  َ ْٛ ُٔ ْي ٠َْف٧َخ ًَ َٟ َي ٧خ َزْي ُٜ ًِّ َّ ْٞ ُظ ْٛ ؤَ ُع ّْ ٍَ ْ٘ َ ٌٛ ؤَؤ ِلي ََ  ٌَ ٧ ٍُ َ َو ٞم خهللم ِة ٌَ ٦خ  ًُ ٧خ َظِف ُٝ ي ِِ إَ ٌَ  ْٛ ُٕ ْي َٙ ُ َل ٧ُٙخ ٦ََظدَذ خهللم َم

اَلَش ٦َآظ٧ُخ خ َٞ خ٘صم ٧ُٙ َٝ د َظْم َٝ ٌُ ِز ُ َوِسي ٣َُ٘ ٦َخهللم ٧ ُٔ ََ ٦َ َ َٔدَش ٦َؤَِؼيُم٧خ خهللم ّم ٘.  

“Ey iman edenler! Peygamber ile baĢbaĢa konuĢacağınız zaman, baĢbaĢa 

konuĢmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. 

ġâyet (sadaka verecek bir Ģey) bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağıĢlayandır, çok 

merhamet edendir. BaĢbaĢa konuĢmanızdan önce sadaka vermekten çekindinîz mi? 

Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekâtı verin, 

Allah‟a ve Resûlüne itaat edin. Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır.”
434

 

Molla Sadrâ‟ya göre Allahu Teâlâ ilk önce Resûlullah‟la konuĢanların az da 

olsa sadaka vermelerini farz kılmıĢtı. Onlar ise bu büyük emri yerine getirme 

husûsunda fırsatı kaçırdılar. Rivâyetlere göre, onlar Resûllullah‟ı (s.a.s) bir hayli 

rahatsız edinceye ve usandırıncaya kadar konuĢuyorlardı. Bunun üzerine Mücadele 

sûresinin 13. âyeti indi. Bu âyetle konuĢanların, konuĢmadan önce sadaka vermeleri 

emredildi.  

Bir rivayete göre Hz. Ali, “bu âyet nazil olunca Resûlullah beni çağırıp Ģöyle 

dedi: „Bu sadakanın bir dinar olmasına sen ne dersin?‟ Dedim ki : „Ġnsanların buna 

güçleri yetmez.‟ Dedi ki: „O halde ne kadar olmalı?‟ Dedim ki: „Bir habbe veya bir 

arpa olsun.‟ Resûlullah buyurdu ki: „ġüphesiz sen de pek parasızsın‟ dedi.”
435

  

Müslümanlar bu sadakayı verme emrini görünce ağırlarına gitti ve bu âyet 

nesh edilinceye kadar kendilerini gizli konuĢmaktan alıkoydular. 

BaĢka bir rivayette Hz. Ali‟nin Ģöyle dediği nakledilmiĢtir: “Allah‟ın 

kitabında Ģöyle bir âyet vardır ki, onunla benden önce hiç kimse amel etmedi, benden 

sonra da amel etmeyecektir. Benim yanımda bir dinar vardı, onu on dirheme 
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bozdurdum. Resûlullah‟la her konuĢtuğumda bir dirhem sadaka veriyordum.” (O 

sırada bu âyet nesh edildi).
436

  

Böylece o, nâsih ve mensûh âyetleri sahabe döneminde yaĢanan olaylarla 

irtibatlandırarak göstermeye çalıĢmıĢtır. 

b) Tilaveti nesh edilen âyetleri zikretmesi. 

Molla Sadrâ, ğaranik meselesi ile ilgili Necm sûresi 19-20. âyetinden sonra 

geldiği söylenen ٘يٍدلع٥د ُ٘عُظفيظٙٓ وُخ٠يُ خ٘م٩ٙ ٦ ّٞ ٩ب  ifadesinin mansûh bir âyet olduğunun 

söylendiğini zikretmektedir. 

Bu iddiada bulunanlara göre ğaranik meleklerdir. Daha önce bu âyet 

Kur‟ân‟da yer almaktaydı. Ancak daha sonra nesh edildi.
437

  

Her ne kadar Molla Sadrâ, yukarıdaki bilgileri zayıf bulup tercih etmese de 

onu tilaveti nesh edilen âyetler babında zikretmektedir.  

c) Nasih ve mensûh âyetlerle ilgili ihtilafları zikretmesi. 

Molla Sadrâ, Ġbn Abbas‟tan آ ْٟ ي َٜ  َٟ يدِزِحي ٨ ٦َخ٘صم ََ َٟ ٤َيدُي٦خ ٦َخ١٘مَصيد ي ٍِ ١ُي٧خ ٦َخ٘مي َٜ َٟ آ ي ٍِ ٞم خ٘مي ِ ِب َٟ ِزيدهللم ي َٜ

 َٞ ٠ُييي٧ َّ ْٛ َيْم ْٛ ٦َاَل ٤ُييي يييْي٥ِ َٙ ْٛ ٦َاَل َوييي٧ٌْي َل ٥ِييي زِّ ََ  ًَ ْٛ ِل١ْييي ٤ُ ُُ ييي ـْ ْٛ ؤَ ٥ُييي َٙ ٌَ ًمد 
ِ٘ َٗ َ يييد ييي ِٝ ُِ ٦ََل ِٚ خآْلِوييي َيييي٧ْ ْ٘  ,ġüphesiz“ ٦َخ

inananlar (Müslümanlar) ile Yahûdîler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden “Allah‟a ve 

âhiret gününe inanan ve salih amel iĢleyenler için Rableri katında mükâfat vardır; 

onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır”
438

 âyetinin,
  َُ ْٟ َيْسَعيِه َوْيي ي َٜ ٦َ

 َٟ ي ُِ ي ِٔ َىد ْ٘ ْٟ خ ي ِٜ ِش  َُ يي خآْلِوي
ٌِ ١ْي٣ُ ٤ُ٦َي٧َ  ِٜ  َٗ َسي ّْ ْٟ يُ ي َٙ ٌَ ِٚ ِيي١ًيد  ياَل ْٔ  ,Kim Ġslâm‟dan baĢka bir din ararsa“ خْعِ

(bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o âhirette hüsrana uğrayanlardan 

olacaktır”
439

 âyetiyle neshedildiğine dair gelen rivâyetin uzak bir ihtimal olduğunu 

belirtmektedir. 

Ona göre va‟di içeren haberlerde neshin vârid olması mümkün değildir. 

Ancak neshin, maslahatın değiĢmesiyle hükmü tağayyür ve tebeddül olan Ģerî 

hükümlerde vârid olması mümkündür. Ġbn Abbas‟tan gelen rivayetin men edilmesi 
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gerekir.
440

 Yani, bu rivayet denildiği gibi, Ġbn Abbas‟tan gelmemiĢtir. Belki onun 

adına uydurulmuĢtur.  

Ayrıca Molla Sadrâ, bazılarının bu âyetin hükmünün baki/sabit olduğunu 

söylediklerini de dile getirmektedir. Buna göre âyetin anlamı Ģöyle olmaktadır: 

“Münafık, Yahûdî, Hristiyan ve Sabiî‟lerden kalpleriyle iman etmediği halde ağızları 

ile iman edenler, nifaktan sonra iman eder ve inattan sonra Müslüman olurlarsa 

sevapları (zayi olmaz) Allah katında (korunmuĢ) olur. Bunlar sanki nifak ve inat 

olmaksızın imana davet edildikleri ilk etapta iman edenler gibi olurlar.”
441

  

Molla Sadrâ, bazen nâsih ve mensûh olduğu söylenen âyetlerle ilgili 

ihtilafları zikretmekle beraber kendi görüĢünü de serdeder. 

Meselâ  ِٟ ي ًِّ يييي خ٘ييي ٌِ خ٢َ  َُ ييي ْٔ ”dinde zorlama yoktur“ اَل ِب
442

 âyeti tüm kâfirlere 

yöneliktir. Bu da Peygamberimize ehli kitapla savaĢma emri verilmeden önceydi. 

Daha sonra bu âyetin hükmü neshedilmiĢ ve Beraât (Tevbe) sûresinde ehli kitapla 

savaĢma emri verilmiĢtir. Molla Sadrâ, Bu görüĢün Suddî‟ye ait olduğunu 

söylemektedir.   

O, Ġbn Abbas ve Ġbn Zeyd rivâyetlerine göre bu âyetin seyf (kılıç/cihat) 

âyetiyle
443

 mansûh olduğunu belirtmektedir.  

Ayrıca Molla Sadrâ, bazı âlimlere göre söz konusu âyetin mensûh olmadığını 

aksine muhkem bir âyet olduğunu da zikretmektedir.
444

  

 

3.5.2. HURÛF-I MUKATTA’A 

Bazı sûrelerin baĢında bazen tek, bazen de birkaç harfin birleĢmesinden 

meydana gelmiĢ rumûzlar bulunmaktadır. ĠĢte bu kesik harflere Hurûf-ı mukatta‟a 

denir. Bu harfler, âlimlerin çoğuna göre -manası tam olarak bilinmeyen- 

müteĢâbihâttandır.
445

  Bu hece harfleri, Kur‟ân‟ın 114 sûrenin 29‟unun baĢında yer 

almaktadır. 

Bu harflerin birtakım özellikleri vardır. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 
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 in sûre baĢlarındaki diğer kardeĢleriyle beraber bütün kelimelerin unsûrları‟خ٘يٛ

olan hece harflerinin yarısını teĢkil ettiği görülmektedir.
446

  

Bu isimlerin yarısının Ģu mu‟cem harflerden oluĢtuğunu görmekteyiz: 

  .خ,ٖ,ٚ,ٚ,َ,ْ,٢,ي,ق,غ,ْ,ق,َ,ٞ 447 

Bazı müfessirler, bu harflerin tahaddî (meydan okumak) için kullanıldığını 

ifade etmiĢlerdir. Tahaddî Ģu demektir: “Ey Kur‟ân‟a inanmayan müĢrikler! ĠĢte bu 

Kur‟ân, bilinen hece harflerinden meydana gelmiĢtir. Haydi, gücünüz yetiyorsa onun 

bir benzerini meydana getirin de görelim. Fakat siz onun bir benzerini asla meydana 

getiremezsiniz.”
448

   

Said Nûrsi, bu harfler hakkında Ģu değerlendirmelerde bulunmaktadır: “Bu 

harfler, Kur‟ân‟a karĢı muâraza edenlere meydan okumadır. Yani, „ben Kur‟ân‟ı Ģu 

gördüğünüz harflerin nazım ve nakıĢlarıyla yaptım. Siz de yapabiliyorsanız buyrun 

yapın.‟ Bu harfler ilâhî Ģifredir. Ġnsanlık bunu anlayamaz. Ancak bu Ģifrenin anahtarı 

Hz. Muhammed (s.a.s)‟dadır. Bunlar, garip ve acaib Ģeylerin mukaddimesi ve keĢif 

kollarına iĢaret eder.”
449

  

 Hz. Ali, hurûf-ı mukatta‟a denilen hece harfleri üzerinde düĢünmüĢ, onları 

yorumlamıĢ ve onların hangi manaya geldiklerini ortaya koymaya çalıĢmıĢtır.  O, 

„kâf hâ yâ ayn sâd‟ harflerini yorumlarken bu harflerin Allah‟ın bir ismi olduklarını 

söylemiĢ ve “yâ kâf hâ yâ ayn sâd, beni bağıĢla” diye dua etmiĢtir.
450

  
Molla Sadrâ, Hz. Ali‟nin (r.a)‟den gelen, “her kitabın bir sırrı vardır, bu 

kitabın sırrı da hece harfleridir” Ģeklindeki rivâyetin, „bu harflerin manalarının 

olmadığına değil‟, aksine, „bu sırları ilimde derinleĢenlerin bilebileceğine iĢaret 

ettiğini‟ belirtmiĢtir.
451

 

ġimdi Molla Sadrâ‟nın hurûf-ı mukatta‟a ile ilgili belirtmiĢ olduğu bazı 

husûsları maddeler halinde sunmaya çalıĢalım: 

a) Hurûf-ı mukatta‟anın manası. 
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Molla Sadrâ, hurûf-ı mukatta‟anın manasının olduğunu öne süren 

müfessirlerin görüĢlerini Fahreddin er-Râzî‟den (v. 606/1210),  nakletmektedir. Bu 

görüĢler Ģunlardır:  

1- Hurûf-ı mukatta‟a sûrelerin isimleridir. Kelâmcıların çoğu bu görüĢü tercih 

etmiĢtir. Hasan-ı Basrî (v. 110/728) ve Zeyd b. Eslem‟in (v. 136/754) de tercih 

ettikleri görüĢ budur.  

2- Bu harflerin her biri Allahu Teâlâ‟nın isimlerinden ve sıfatlarından birine 

delalet eder.  

Hz. Ali‟nin Ģöyle dediği rivâyet edilmiĢtir: “Yâ Kâf, Yâ Hâ, Yâ Ayn, Yâ Sâd, 

Yâ Hâ, Mim, Sîn, Kâf.”
452

 

Ġbn Abbas (v. 68/687) ise bu kısaltmaları Ģu Ģekilde göstermektedir: ٛخ٘يي 

hakkında ٛٙؤ٠د خهلل ؤل (Ben Allah‟ım, bilirim), ُٝ٘خ hakkında َ٨ؤلٙيٛ ٦ؤ خهلل ؤ٠يد   (Ben Allah‟ım 

bilirim ve görürüm), ٛخ٘ٝي hakkında ٗؤ٠يد خهلل ؤلٙيٛ ٦ؤٌّصي (Ben Allah‟ım bilir ve hükmümü 

veririm). Ayrıca Ġbn Abbas‟ın (v. 68/687)  ًخ٘ي (elif); آالء خهلل (Allah‟ın nimetleri), ٚخ٘يال 

(lam) ٘ؽٍي٣ (onun lütfu) ٛخ٘ٝيي (mîm) ٜٕٙي٣ (onun mülkü) demesi, bu görüĢte olanlara söz 

konusu harflerin kısaltıldığına dair bir delil sayılır. 

Ġbn Abbas gibi Dahhâk da (v. 102/720)  Ģöyle demiĢtir: ًخ٘ي (elif) Allah‟ı, ٚخ٘يال 

(lam) Cibril‟i,  ٛخ٘ٝي (mîm) Muhammed‟i göstermektedir. Yani “Allah kitabını Cebrail 

(a.s)‟ın lisanı ile Muhammed (s.a.s)‟e indirmiĢtir” demek olduğu belirtmiĢtir. 

Konuya iliĢkin olarak Said b. Cübeyr (v. 94/713) Ģöyle demiĢtir: “Nûn, Hâ, 

Mîm, Elif, Lâm, Râ” lafızların hepsi Allahu Teâlânın “Rahmân” ismidir. Ne var ki, 

diğer hurûf-ı mukata‟ada bu terkib gibi bir terkip oluĢturmaya güc yetiremiyoruz.” 

ġair de Ģöyle َ ِٙط ٥٘د ٍِي ٌّد٘ط yapması kelimelerin kısaltmalarına iĢaret eder. 

3- Ebu‟l-Âliye‟nin görüĢüne göre bu harflerden her biri, bir takım milletlerin 

kalıĢ sürelerini ve diğer bazı milletlerin de ecellerini ebced hesaplarıyla bilme 

hakkındadır. 

4- AhfeĢ‟in (v. 316/928?) görüĢüne göre Allahu Teâlâ, Ģeref ve faziletinden 

dolayı mu‟cem harfleriyle yemin etmiĢtir. Çünkü bunlar çeĢitli dillerde indirilmiĢ 
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kitapların, güzel isimlerin ve ümmetlerin sözlerinin asıllarıdır. Onlar bu harflerle 

tanıĢırlar, Allah‟ı zikreder ve birlerler.  

Sanki Yüce Allah bu kitabın, levh-i mahfûzda sabit olan kitap olduğuna dair 

bu harflerle yemin etmiĢtir. 

5- Ebû Bekir ez-Zuhrî (v. 124/742) Ģöyle demiĢtir: “Cenabı Allah, bu 

ümmetten bazılarının Kur‟ân‟ın kadîm olduğunu söyleyeceklerini bildiği için, onun 

kelâmının bu harflerle te‟lif edildiğini bilmelerini vurgulamak amacıyla bunları 

zikretti. O halde Kur‟ân‟ın kadîm olmaması gerekir.”
453

  

Molla Sadrâ, hurûf-ı mukatta‟a ile ilgili çok sayıda görüĢ olduğunu, sadece 

bunları zikretmekle yetindiğini söylemektedir. Ona göre Fahreddin er-Râzî (v. 

606/1210) gibi müfessirler bu harflerin sûre isimleri olduğu görüĢünü tercih 

etmiĢlerdir. Fahreddin er-Râzî, Ģayet bu harflerin manaları olmazsa, zencinin Arap‟la 

konuĢması gibi anlaĢılmaz bir Ģey olacağını belirtmiĢtir. 

Molla Sadrâ, öne sürülen bu görüĢler arasında söz konusu harflerin sûre 

isimleri olduğunu ve terkibi bilinen kelimeler olarak onların bu harflerle 

isimlendirildiğini söylemektedir.
454

  

Molla Sadrâ, dilcilerin bu harfleri dil yönünden ele aldıklarını ve bunların 

tehaddî için zikredildiklerini söylemektedir. Dilcilerden daha yüksek mertebeye 

sahip olanların, bu harfler hakkında iki kısma ayrıldıklarını belirtmektedir. Ona göre 

bu gizli bir ilim, bir sır, gizli bir gayb ve saklı bir incidir. Öyle ki, Yüce Allah bunu 

herkese bildirmemiĢtir. 

O, bu harflerin manasının bir sır olduğunu, zayıf akıllı olanların bu kuvvetli 

sırları, tıpkı yarasaların gözlerinin güneĢi kavrayamadıkları gibi anlayamadıklarını 

söylemiĢtir. Peygamberler çok zeki olduklarından dolayı nübüvvet sırlarını 

anlayabilirler. Âlimler de çok akıllı olduğundan avâmın âciz kaldıkları husûsları 

idrak edebilirler. Bâtın âlimleri (hukemâ) de zâhîr âlimlerinin anlayamadıklarını 

anlayabilirler.”
455

 

Molla Sadrâ‟ya göre, hurûf-ı mukata‟a‟nın anlamı vardır. ġayet bu harfler 

anlamsız olsaydı mahlûkatın anlayamayacağı bir Ģeyle muhatap olmaları abes 

olacaktı. Ona göre, Yüce Allah Kur‟ân‟ı, yaratılmıĢları hidâyete getirmek, irĢad 
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etmek, olgunlaĢtırmak, akıllarını bilkuveden bilfiile çıkarmak, nefislerini ĢaĢkınlık, 

cehâlet ve körlük karanlıklarından marifet, ilim ve basîret nûrunda yürütmek için 

indirmiĢtir.
456

 

Molla Sadrâ bu harflerin manalarının bilinmesi ile alakalı iddiasını 

gerçekleĢtirmek için bazı âyet ve hadîsleri zikretmektedir. 

Bu âyetlerden bazıları Ģunlardır: 

1- “Onlar Kur‟ânı düĢünmüyorlar mı yoksa kalplerinde kilit mi var.”
457

 

Sadrâ‟ya göre Yüce Allah onlara Kur‟ân‟ın manalarını düĢünmelerini 

emretmektedir. Eğer Kur‟ân anlaĢılmaz olsaydı, onlara tefekkür etmeyi emretmezdi. 

2- “ġüphesiz bu Kur‟ân âlemlerin Rabbinin indirmesidir, uyarıcılardan 

olasın diye onu güvenilir ruh senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiĢtir.”
458

 

Ona göre Ģâyet Kur‟ân anlaĢılmaz olsaydı Hz. Peygamber‟in (s.a.v) münzir 

(korkutucu/uyarıcı) olması bâtıl olurdu. Bu bağlamda Molla Sadrâ Ģöyle 

demektedir:“Apaçık Arapça bir dil ile” ifadesi, Arapça ile inmesinin delilidir. Böyle 

olunca bu Kur‟ân‟ın anlaĢılır olması gerekir. 

3- “Onlardan istinbat edenler bileceklerdi.”
459

 

Ona göre âyetin manası bilinmezse ondan hüküm istinbat etmek imkansız 

hale gelir.  

4- “HerĢeyin açıklaması olarak…”
460

 

O, “manası bilinmezse, indirilen Kur‟ân‟ın anlaĢılması imkânsız olur” 

demektedir.  

5- “Bu Kur‟ân en doğru yola iletir.‟‟
461

 

Molla Sadrâ, bu âyeti de delil göstererek Ģöyle demektedir: “Manası 

bilinmezse, bu Kur‟ân‟ın doğru yola iletmesi nasıl mümkün olur?”
462

 

Bu konuya iliĢkin olarak zikrettiği hadisler de Ģunlardır: 

1- “Ben size iki Ģey bıraktım, onlara sarıldığınız müddetçe sapıklığa 

düĢmezsiniz: Allah‟ın kitabı ve Sünnetim.”
463
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2- “Allah‟ın kitabına sarılın onda öncekilerin ve sonrakilerin haberleri 

var...”
464

 

Böylece Molla Sadrâ, bazı âyet ve hadîsleri zikrederek bu harflerin 

manalarının olduğunu ve havâssın bunları bilebileceklerini ifade etmektedir.
 465

 

Molla Sadrâ, bu harflerin Kur‟ân‟ın bir sırrı Ģeklinde olduğu ile ilgili Hz. 

Ali‟den gelen rivayeti nakletmekle beraber yeri geldiği zaman Hz. Ali‟nin ve kendi 

mezhebinin görüĢlerinden farklı görüĢler ileri sürmektedir. Ona göre bu harflerin 

manaları vardır. Ancak âlimler bunların anlamlarını bilmektedirler. 

b) Hurûf-ı mukatta‟anın i‟râbı. 

ġimdi de Molla Sadrâ‟nın bu harflerin i‟râbı ile ilgili görüĢlerine kısaca göz 

atalım. 

Hurûf-ı mukatta‟anın i‟râbta yeri var mı, yok mu? Ģeklindeki soruya Ģu cevabı 

vermektedir: 

“ġâyet bizim de tercih ettiğimiz gibi bu harfler, Yüce Allah‟ın zatının veya 

ȃyetlerin ya da sûrelerin isimleri olarak kabul edilirse, murab oluĢları mümkündür. 

Bu durumda üç vecih de cari olur: Merfu oluĢu, mübteda veya haber olmasındandır. 

Mansûb olması, kasem fiilinin takdiriyledir. Yani,  ٔيٍخ ّٟ ُٔي٢ُ ya da خهلل  ٌمٙي  gibi baĢka ؤٌ

bir fiilin takdiri ile mansûb olur. Mecrûr olması, kasem harfinin izmârı (gizlenmesi) 

iledir. Mecrûr halinde olursa iki Ģekilde i‟râb yapılır:  

Birincisi ٞيدي , ِيدي ٠ي٧  gibi ya i‟râbı lafzen birer isim, ya da ٟليدٜيٛ, ؼدٔييٟ, يدٔيي 

gibi birkaç isim olur. Çünkü bunlar ِٗدزي veznindedirler.  

Ġkincisi ُٝ٘٥ٔيمٛ, خ gibi hurûf-ı mukatta‟ada i‟râb yapılmaz.”
466

  

Birinci durumda iki husûs câiz olmaktadır: Ġrab ve hikâye (mahkî). (Yani 

onları, ya i‟râb edip mu‟reb sayar ya da hikâye/anlatım yoluyla geldiklerini kabul 

ederiz). 

Molla Sadrâ, bu harflerin i‟râbıyla alakalı Ģu Ģiirle istiĢhad etmektedir: 

ٚ -٦خُٜ٘ك ٘دـُ-ي٠ٍُٔي لدٜيٛ    ًُّ َٗ خ٘عّ َٛ ِس  .٥ٌاّل ظال لدٜي
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“SavaĢ baĢlamıĢken biri bana Hamîmi hatırlatsaydı ya, 

Bu takdirde savaĢmadan önce hiç Hamîmi okumaz mıydı?”
467

 

Bu Ģiirde ٛلييدٜي‟in i‟râbı yapılmıĢtır. Bu kelime iki sebebi -alemiyyet ve 

te‟nisi- cem ettiğinden dolayı gayr-i munsarif sayılmıĢtır. Diğer hurûf-ı mukatta‟a da 

bu Ģekildedir. 

Ġkinci durumda bu harfler, harfî manaları üzerinde oldukları kabul edilirse 

sadece mahkî olur. ġayet bu harflerden oluĢan terkiplerle takdir edilirse bu defa onlar 

mübteda veya haber olarak merfu konumunda bulunurlar. Eğer bunlar yemin olarak 

kabul edilirse mansûb veya mecrûr kabul edilirler. ٔيٍخ ّٟ  örneğinde olduğu gibi  خهلل  ٌمٙي

kasem fiilinin takdiriyle mansûb, kasem harfinin takdiriyle de mecrûr olurlar. ġâyet 

bazı kelime ve sesler, tenbih harfleri olarak kabul edilirse, o zaman onların, ibtida 

cümleleri ve müfred kelimeler gibi
 
i‟râbta mahalli olmaz.

468
 

c) Hurûf-ı mukatta‟anın âyet sayılıp sayılmaması. 

Kûfe ekolü dıĢındaki ekollere göre bu hurûf-ı mukatta‟a âyet 

sayılmamaktadır. Ancak Kûfîlere göre bunlar yedi yerde   ،ٛليٛ ،ٔييمٛ، خ٘ٝيٛ، خ٘ي ، ييٓ 

ؼي٣ ،ؼٕيٛ  birer âyet, ُليٛ لٕي ise iki âyettir, geriye kalan hurûf-ı mukatta‟a ise âyet 

değildir. Bu harflerin bu Ģekilde olması tevkîfîdir, kıyasî değildir.
469

  

Molla Sadrâ yukarıdaki ifadeye dayanarak hece harflerinin bazı ekollere göre 

âyet olmadığını, bazılarına göre ise birer veya ikiĢer âyet olduğunu zikretmektedir. 

 

3.5.3. GARÎBU’L-KUR’ÂN 

Garîb kelimesi sözlükte, yurdundan uzak kalan, tek ve nâdir olan, bilinmeyen, 

mübhem ve kapalı olan gibi anlamlara gelmektedir.
470

 Buna göre garîb, “az 
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kullanılması sebebiyle manası sözlüklere baĢvurulmadan bilinmeyen 

kelimelerdir.”
471

  

Terim olarak ise garîb; “Kur‟ân-ı Kerîm ve hadîslerin yabancı kelimelerini 

göstermek için kullanılan bir tabirdir.”
472

  
 Garib kelimeler, Arapların gerek ticaret ve gerekse baĢka sebeplerle 

tanıĢtıkları yabancı toplumlardan alıp Arapça‟ya nakletmek suretiyle aynı anlamda 

kullandıkları kelimelerdir. Kur‟ân-ı Kerîm de nüzûlu esnasında Arapların 

ArapçalaĢtırdıkları bu lafızları aynen kullanmıĢtır.
473

  

Sonradan ArapçalaĢmıĢ olan bu garîb kelimeler Kur‟ân-ı Kerîm‟de az sayıda 

bulunmaktadır. Bu konuda yazılan birçok eserin listesini ZerkeĢî (v. 794/1392) ve 

Suyûtî (v. 911/1505) kendilerinin te‟lif ettikleri Kur‟ân ilimlerine dair kitaplarında 

zikretmektedirler. 

Molla Sadrâ ise tefsîrinde, garibu‟l-Kur‟ân kavramını kullanmamakla beraber 

bu konunun kapsamında değerlendirilmesi mümkün olan kelimeleri açıklamaya 

çalıĢmıĢtır.  

1. Örnek:  

Molla Sadrâ, aĢağıdaki âyette geçen garib kelimelerden biri olan  َٗ خِجي َُ يي ْٔ  ِب

kelimesiyle ilgili Ģu açıklamayı yapmaktadır: 

 ْٛ ُٕ ْي َٙ ُط َل ْٝ ِعي خ٘مِعي ؤ٠ََْم َٝ ٦خ ٠ِْم ُُ ُٔ ٌْ َٗ خ خِجي َُ ْٔ   .َيدَز١ِي ِب

“Ey Ġsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın.”
474

 

Ġsrail; Hz. Yakup b. Ġshak b. Ġbrahim (a.s)‟in lakabıdır. Bu kelimenin aslının 

muzaf ve muzafun ileyh olduğu söylenmiĢtir. Bunun manası Ġbranice‟de 

“Safvetullah” veya “Abdullah” demektir. Zira Ġbranice‟de ُي ْٔ َٗ  ,kelimesi kul ِب  ise ِجيي

Allah demektir. Bu kelime izâfet terkibi olarak لسيً خهلل gibi olmuĢtur. ٗـسُخيي ve ٜٕٗدجيي 

kelimeleri de aynı Ģekildedir.
475

  

2. Örnek:  

                                                           
471

 Elmalı ve bĢk., “Garib”, DĠA, XIII, 374.  
472

 Cerrahoğlu, Tefsîr Usûlü, s. 151. 
473

 Cerrahoğlu, Tefsîr Usûlü, s. 153 
474

 Bakara, 2/40. 
475

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1039. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, I, 134; Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 57. 
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Molla Sadrâ, Ģu âyetteki  ٌِلؽميص lafzı ile ilgili bazı rivayetleri aktardıktan sonra 

bir değerlendirme yapmaktadır: 

 ْٛ ُٔ ْٛ َوَؽدَيد ُٕ َ٘  ُْ
ٍِ ٧ُ٘٧ُِخ ِلؽمٌص ٠َْى ٦َ.   

“Ve “hıtta!” (Ya Rabbi, bizi affet) deyin ki, biz de sizin hatalarınızı 

bağıĢlayalım.”
476

 

Molla Sadrâ, Esam‟den gelen Ģu rivâyeti zikretmektedir:  

ّٞ ٢ٍ٤ خٍ٘ٙفص  ٜٟ ؤٍ٘دؾ ؤ٤ٗ خٕ٘عدذ، ال يُمُي )ٜم١د٤د( ٌي خ٘مُزيص.  ب

“Bu lafız ( ٌ٧ُُِ٘ي٧خ ِلؽميص ٦َ  âyetindeki  ٌِلؽميص lafzı), Ehli kitabın kullanmıĢ olduğu 

lafızlardandır. Arapçada bu lafzın manası bilinmez.”  

Molla Sadrâ, Ebû Müslim el-Ġsfahanî‟den (v. 322/934) gelen aĢağıdaki 

rivayeti aktarıp; 

ُّ ٌي٥د.  ٜم١دل٣: ؤ٠ُٜد لؽص ؤي ٠مّػ ٌي ٢ٍ٤ خُّ٘يص ٠٦ٕعّ

 cümlesi; “inmek ile emredildik” manasındadır, yani “bu köye inip ؤ٠ُُٜيد لؽيص

orada yerleĢmemiz bize emredildi” Ģeklinde izah ettiğini söylemektedir. 

Ayrıca o, Kazî Beyzavî‟nin (v. 685/1286) yukarıdaki görüĢü zayıf bulduğunu 

nakletmektedir.  ْٛ ُٔ ْٛ َوَؽدَيييد يي ُٕ َ٘  ُْ يي
ٍِ  ,Biz de sizin günahlarınızı bağıĢlayalım” sözü“ ٠َْى

bağıĢlamanın bu kelimeye bağlı olduğunu söylemektedir. ġâyet Ebû Müslim 

Ġsfahanî‟nin (v. 137/755) dediği gibi olsaydı onların  ٌِلؽمييص sözleri bağıĢlanmaya 

müteallik olmazdı.
477

  

Molla Sadrâ, Ehl-i kitabın bu sözün aynısını mı yoksa piĢmanlığa delalet eden 

mutlak bir söz söylemekle mi mükellef oldukları husûsuyla ilgili yaptığı açıklamada 

söz konusu kelimenin Arapça bir lafız olduğunu, bağıĢlanma anlamına geldiğini, 

ayrıca tevbenin günahları affetmeye sebep teĢkil ettiğini söylemekle yukarıdaki tüm 

görüĢleri uzlaĢtırmaktadır. 

Ayrıca, bu iki örnekte ve konuya iliĢkin farklı beyanlarında onun, Arapça‟nın 

dıĢında Kur‟ân‟da garîb kelimelerin bulunup bulunmaması konusundaki görüĢünün 

net olmadığı hissedilmektedir. Çünkü tefsîrinde garîbu‟l-Kur‟ân‟a dair bağımsız bir 
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 Bakara, 2/58. 
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1338. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 64.  
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tanım yapmamıĢ ve bu kavram kapsamına giren kelimelerin garip kelimeler 

olduklarını belirtmemiĢtir. 

 

3.5.4. Ġ’CÂZU’L-KUR’ÂN 

Ġ„câz kavramı, “bir Ģeye güç yetirememek, zayıf düĢürmek, birini aciz 

bırakmak, yapamamak ve yapmasına engel olmak” gibi anlamlara gelmektedir.
478

 

Tefsîr ilminin terminolojisinde ise i„câz, “Kur‟ân‟ın lafız ve mana açısından 

sahip olduğu üstün nitelikleri itibariyle meydan okuması karĢısında yaratılmıĢların 

(ins-cin) onun bir benzerini (mislini) getirmekten âciz kalmalarıdır.”
479

 

Ġ„câzu‟l-Kur‟ân, Kur‟ân ilimleri arasında önemli konulardan biridir. Zira 

Kur‟ân ilimlerinden bazılarını içine almakta, bazılarıyla da doğrudan veya dolaylı 

olarak iliĢkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla Kur‟ân ilimleri arasında önemli bir yeri 

bulunmaktadır.
480

 Bundan dolayı da Molla Sadrâ, bu konuya büyük önem 

vermektedir. 

Müfessirin i„caz ile ilgili yaklaĢımları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

a) Kur‟ân‟ın Ġ‟caz Yönleri 

Kur‟ân‟ın i„cazı birçok yönde tecelli etmektedir. O‟nun i„cazını sadece dili, 

üslûbu ve fesâhatınde aramak yanlıĢtır. Kur‟ân‟ın, te‟lifi, ihtiva ettiği ilimleri, kevnî 

ilimlerdeki yeri, ıslah siyaseti, gaybî haberleri, Peygamber‟i ikaz eden âyetlerin 

bulunuĢu, Peygamberin bile ona benzer bir eser meydana getiremeyiĢi gibi daha pek 

çok yönde i„cazı aranabilir.
481

 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ın i„caz yönlerinin neler olduğuna dair müfessirlerin 

farklı görüĢlere sahip olduklarını belirtmektedir. Ancak Cumhura göre Kur‟ân‟ın 

i„caz yönlerinin Ģu Ģekillerde olduğunu belirtmektedir: 

1- Fasih konuĢan Arapların selîka/akıcı oluĢları. Alimlerin beyan 

konusundaki çeĢitli maharetleri ve kelime üsluplarını bilmelerine rağmen, fesâhat ve 

belağat konusunda Kur‟ân‟ın kendilerinden daha yüksek zirvede olması, 

2- GeçmiĢ ve gelecekle ilgili olarak gâipten haber vermesi, 

                                                           
478

 Cerrahoğlu, Tefsîr Usûlü, s. 162; Yûsuf ġevki Yavuz, “Ġ„câzü‟l-Kur‟ân”, DĠA, Ġstanbul, 2000, XXI, 

403. 
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3- Ġlahî ilimlerin inceliklerini ve Rabbanî bilgileri içermesi, 

4- Mebde‟ ve me‟âd hallerinden bahsetmesi, 

5- En üstün ahlaka sevketmesi, 

6- Amelî hikmet ilimlerini göstermesi, 

7- Din ve dünya maslahatlarını göstermesi, 

8- Bunların da ötesinde sadece zevk ilimlerinde râsihûn ve iĢrak âleminin 

nûrlarıyla süslenenlere zâhir olması,
482

  

9- Sarfe teorisi.  

Molla Sadrâ, yukarıdaki Kur‟ân‟ın i‟caz yönlerinden baĢka Ġmamiyye 

âlimlerinden Seyit Murtezâ‟nın, Mu„tezile âlimlerinin ekseriyetinin görüĢüne uygun 

olarak Kur‟ân‟ın i‟cazının sarf ile olması görüĢünde olduğundan bahsetmektedir.
483

 

Molla Sadrâ, sarfe teorisini de Ģöyle açıklamaktadır:  

ييد زٕييٙر ِييًَظ-٤٦ييي ؤٞ خهلّل  ييُي ٤ٝييٛ خ٘ٝعمييًيٟ لييٟ ٜمدَظييع٣ ٜييك خِعييًخ٤َٛ لٙي٥ييد  ّٜ ٥ٛ، ؤ٦ ٦ٌ٘ييٓ ب

ًّ ٥١ٜيد ٌيي خعظييدٞ زٝؽيٗ خّ٘يُآٞ زٝم١ي٩ ؤ٥ّ٠يد ٘يٛ ظٕيٟ لد يٙص ٥٘يٛ، ؤ٦  - ُي ي٦خلي٥ٛ، ؤ٦ ٔيٙر خ٘مٙي٧ٚ خ٘عيي ال زي

 زٝم٩١ ؤ٥٠د ٔد٠ط ٔدٜٙص لد ٙص، ٌإِخ٥٘د خهلّل. ٦خ ويُ ٧٤ خ٘ٝىعدَ ل١ً خُ٘ٝظع٩.

“Allahu Teâlâ, Kur‟ân‟a karĢı meydan okuyanların güçleri olduğu halde 

Kur‟ân‟ın bir benzerini getirme konusunda onların gayretlerini sarf etmiĢ/çevirmiĢtir. 

-Bu; ya güçlerini almakla, ya da sebeplerini (gereken husûsları) sarf etmekle veya 

Kur‟ân‟ın benzerini getirme konusunda lâzım olan ilimleri çekmekle olmuĢtur.- Yani 

bu meydan okuma onlara hâsıl olmamıĢtır, ya da onlarda meydan okuma tam hâsıl 

olmuĢtur, lakin Cenab-ı Hak o meydan okumayı izâle/yok etmiĢtir. Murtezâ‟ya göre 

ikinci görüĢ tercih edilen görüĢtür.”
484

 

Molla Sadrâ, sarf nazariyyesini kabul etmeyenlerin iki Ģekilde itiraz ettiklerini 

söylemektedir: 

ّٞ ٌصمدء خ٘مُذ ٔد٧٠خ ِديَيٟ ل ّٙٛ زٝؽٗ ٍُٜيخض خ٧َٕ٘ش ٦ؤ٦ّال: زإ٠ّد ٠ّؽك زإ ّٔسدظ٥د خّ٘صيُش، ٩ٙ خ٘عٕ ُٜ

ًُ هلِلمِ (  ٜؽٗ ْٝ َم ْ٘ َٟ (  ٦ٜؽٗ ) خ ي ِٝ َ٘ مد ْ٘ ّذِ خ  ٤٦ٍٕخ ب٩٘ خآلوُ، ٌي٧٠٧ٕخ ِديَيٟ ل٩ٙ خعظيدٞ زٝؽٗ خ٧َٕ٘ش. ) ََ
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٧ٍِّٞ ٌي زمط خ٧َٕ٘ ٦خآليدض ب٩٘ ٥٘ديش خ٘ؽّدض، ٦ٔدٞ  ٦ؼد٠يد زإٞ خ٘صمدزص ل١ً ـٝك خُّ٘آٞ ٔد٧٠خ يع٧

 .زٟ ٜٕم٧ي ًِ زّي ٜعُّييخ ٌي خٍ٘دظمص ٦خ٘ٝم٧ٌظيٟ؛ ٧٘٦ ٔدٞ ٠فٛ خُّ٘آٞ ٜمفّخ زٍصدلع٣ ٕ٘دٞ ٔدٌيد ٌي خ٥ٙ٘ديشخ

“1- Fasih konuĢan Arapların  ِ ًُ هلِلم ي ْٝ َم ْ٘ ّذِ  ve خ ََ َٟ ي ِٝ َ٘ َميد ْ٘ خ  vb. diğer âyetlerde olduğu 

gibi sûrenin kelimelerinin ve kısa terkiblerinin benzerleriyle konuĢmaya muktedir 

olduklarını kesin olarak söyleyebiliriz. Böylece onlar, sûrenin benzerini (meydana) 

getirmeye de muktedir olabilirlerdi. 

2- Sahabeler Kur‟ân‟ı cem ederken, bazı sûre ve âyetlerin tespitinde güvenilir 

kiĢilerin Ģahitliğine dayanırlardı. Nitekim Ġbn Mes‟ûd, fatiha ve muavvezeteyn 

sûreleri hakkında tereddüt etmiĢtir. ġâyet Kur‟ân-ı Kerîm‟in sadece nazmı, 

fesahatiyle mu‟ciz olmuĢ olsaydı, Ģahitliğe gerek kalmazdı.” 

Molla Sadrâ, bu iki itiraza Ģöyle cevap vermektedir: 

ّٞ لٕٛ خ٘فٝٙص ًِ يىدً٘ لٕٛ خ ـّخء، ٢ٍ٤٦ زمي٥١د ٘س٥ص ٜٟ ٠ٍ ي ِؽمّيص ٦خ٘ف٧خذ لٟ خ ٦ٖ ؤ

ّٗ ٜٟ آلدي خ٘مُذ ِديَخ ل٩ٙ خعظيدٞ زٝؽٗ ِصدجً خعـٝدق ٦     ٌصدجم٥ٛخ٘ىسُ خ٘ٝع٧خظُ، ٧٘٦  ّك ٜد ٌُٔ ٕ٘دٞ ٔ

 ٦خ٘الِٚ ِؽمي خ٘سؽالٞ. -خّ٘يٓ ٦ؤظُخز٣ ئُٜدٔ-

ّٗ ٧َٔش ٦لٟ خ٘ؽد٠ي  ٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ ال ٌي ِٜد٣٠، ٧ٔ٦ٞ ٔ زمً  ّمص خ٦ُ٘خيص ٧ٔ٦ٞ خ٘فٝك زمً خ١٘سي  

ّٞ ٌ٘ٓ ٔدٞ ٘ال ّٗ ٧َٔش ٘يٓ لعيدغ ٦خالٜٕعّٙص زدعلفدِ ب ّٗ زدعلفدِ، ٦بٞ بلفدِ ٔ لعُخِ لٟ ؤي٩٠ ظىييُ ال يى

 .٣٘ ظُيي ؤ اًل  ٩ٜٝد يف٥ُ ٕ٘ٗ ؤلً، زميػ ال يسّ

Birincisi: ġüphesiz, cümlenin/toplamın hükmü, bazen cüzün/parçanın 

hükmüne aykırı olmaktadır. Bu bizzat icma ve mütevatir haberin kesinliğini kabul 

etmeyenlerin Ģüphesidir. ġâyet bahsedilen doğruysa -Ġmru‟l-Kays ve arkadaĢları gibi 

olan- Arap fusehânın kasidelerinin benzerini, her bir Arap getirmeye muktedir 

olacaktı. Hâlbuki böyle olmasının bâtıl olduğu kat‟idir. 

Ġkincisi: -(Yukarıdaki) rivâyet ve Kur‟ân‟ın, Nebi‟nin zamanında değil de, 

onun vefatından sonra bir araya getiriliĢinin, ayrıca her bir sûrenin i‟caz yönünden 

bağımsız oluĢunun sahih olmasından sonra- ġüphesiz bu (Ģahitlik konusu) ihtiyat için 

olur. En ufak değiĢtirmeden dolayı itiraz etmek
485

 i„caza halel getirmez. Kesin 

tereddüt kalmaması yönüyle her sûrenin i‟cazı, herkese açık olmayabilir.
486
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Molla Sadrâ, bazılarının Kur‟ân‟ın i‟caz yönlerinin Ģu Ģekilde olduğunu 

belirttiklerini de ifade etmektedir: 

خُ٘ٔدجٗ ٦خ ٘مدَ ٦خ٘ىؽر؛ ٦ِيٗ: زٕالٜع٣  بلفد٢ِ ز١ف٣ٝ خ٘ىُير خ٘ٝىدً٘ ٘ٝد لٙي٣ ٔالٚ خ٘مُذ ٌي

٘عٝد٣٘ ل٩ٙ يِدجُ خ٘م٧ٙٚ ٦لّدجُ خ٘ٝصد٘ك ٦خ٘مٕٛ؛ ٦ِيٗ: زةوسد٢َ لٟ د٦خ٘ع١دِط؛ ٦ِيٗ: زوعالي لٟ خال

 خ٘ٝىيسدض.

“1- Kur‟ân‟ın i‟cazı Arapların mektup, Ģiir ve hutbelerde konuĢmuĢ oldukları 

uslûbtan ayrı ve ilginç olan nazmıyladır. 

2- Kur‟ân‟ın i‟cazı, birbirine aykırılık ve çeliĢkilerden uzak olmasıyladır.  

3- Onun i‟cazı (ihtiva ettiği) ilmi incelikler, maslahat ve hikmetleriyledir. 

4- Gaipten haber vermesiyledir, denilmiĢtir.” 
Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ın i„cazıyla ilgili yukarıdaki yönlerin yeterli olmadığını, 

dolayısıyla yeterli olduğunu söyleyenlere Ģu Ģekilde cevap verildiğini söylemektedir: 

ّٞ لٝدِدض ٜٕيٙٝص ٦ٜٟ ـُ   .ٜفُخ٤د ؤيعد ل٩ٙ ٌ٘ٓ خ١٘فٛ ٦٨َّي خ ٦ّٖ زإ

 ٦خ٘ؽد٠ي زإ٣ّ٠ ٔؽيُخ ٜد يٕٙٛ ٔالٚ خ٘سٙىدء لٟ خالوعالي ٦خ٘ع١دِط.

 ٦خ٘مّدجُ.[ ًِ يٙعٝٗ ٔالٚ خ٘مٕٝدء ل٩ٙ يِدجُ خ٘م٧ٙٚ  ٦خ٘ؽد٘ػ ]زإ٣ّ٠

ّٞ خعوسدَ لٟ خ٘ٝىيسدض ال ي٧ـً بال ٌي ِٙيٗ ٜٟ خآليدض.  خُ٘خزك زإ

Birincisine, Müseylematü‟l-Kezzâb ve ona uyanların ahmaklıkları da bu 

nazım üzerinde olmuĢlardır. 

Ġkincisine, belîğ konuĢanların sözlerinin de birçok zaman aykırılık ve 

çeliĢkiden sağlam kalmaktadır.  

Üçüncüsüne, hukemânın sözlerindeki ilmin inceliklerini ve gerçekleri ihtiva 

etmektedir. 

Dördüncüsüne, gaybî husûsları haber vermek, âyetlerin az bir kısmında yer 

almaktadır.
487

  

Molla Sadrâ gibi bazı sarfe taraftarları Kur‟ân‟ın sarfe dıĢında da i„câz 

yönlerinin bulunduğunu söylemiĢse de bunlara göre i„câzın merkezinde sarfe yer 

almaktadır. Bunlar, Kur‟ân‟ın i‟câzı konusunda sarfe teorisinin diğer yönlere nazaran 

daha kuvvetli bir delil olduğunu düĢünmektedirler. 
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 b) Kur‟ân‟ın Uslûbu  

Kur‟ân‟ın parlak üslûbu, lafızların inceliği, manaların çekici güzelliği, 

prensiplerin büyüklüğü, meselerinin latîf oluĢu, garip haberleri, iĢâret ve 

istiârelerindeki sırlarıyla hem avâma hem de havâsa tesir ederek bütün insanlığı 

hayret ve dehĢet içinde bırakmıĢtır.
488

 

Kur‟ân‟ın üslûbunda, bir Ģeyden bahsedilirken zıt veya benzeri ifadeler 

ardarda kullanılmaktadır. Molla Sadrâ, aĢağıdaki âyeti izahı sırasında bu üslûba 

değinmektedir. 

 َٜ  َٟ دِزِحي ٨ ٦َخ٘صم ََ َٟ ٤َدُي٦خ ٦َخ١٘مَصد ي ٍِ ٧ُ١خ ٦َخ٘م َٜ َٟ آ ي ٍِ ٞم خ٘م ْٛ ِب ٤ُ ُُ ـْ ْٛ ؤَ ٥ُ َٙ ٌَ ًمد 
ِ٘ َٗ َ د ِٝ ُِ ٦ََل ِٚ خآْلِو َي٧ْ ْ٘ ِ ٦َخ َٟ ِزدهللم َٜ ْٟ آ

 َٞ ٧ُ٠ َّ ْٛ َيْم ْٛ ٦َاَل ٤ُ ْي٥ِ َٙ ْٛ ٦َاَل َو٧ٌْي َل ٥ِ زِّ ََ  ًَ  .ِل١ْ

“ġüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahûdîler, Hıristiyanlar ve 

Sâbiîlerden “Allah‟a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller iĢleyenler için Rableri 

katında mükâfat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da 

olmayacaklardır.”
489

 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ın uslûbundan bahsederken O‟nun ikili (mesanî) oluĢuna 

Ģu Ģekilde dikkat çekmektedir: 

ّٞ ٜٟ لديش خهلّل خ٦ ٢، ٘حاّل ييلٙٛ ؤَ ًّ س٣ زع ّّ ْ لسدي٢ ٜٟ َلٝع٣، ٦بٌخ ٌُٔ آيص إخُ٘ليٛ زمسدي٢ بٌخ ٌُٔ ٦ليًخ ل

د ٌُٔ ؤل٧خٖ ٍُٔش ؤ٤ٗ خٕ٘عدذ ٦ٜد ٠ّٖ ز٥ٛ ٜٟ  ّٝ س٥د زأيص خ٘ى٧ي ٘حاّل يإٜٟ لسدي٢ ٜٟ ُٜٕ خهلّل. ١٥٥ٌد ٘ ّّ َـدء ل

فيٛ، يخاّل ل٩ٙ ؤ٣٠ّ ٔسمد٣٠ ٔٝد خ٘م٧ّزص ؤوسُ زٝد ٦لً ٘ٙٝا١ٜيٟ ٜٟ ٔٗ ؼدجٍص ٜٟ خ٘ؽ٧خذ خ٘فّيٗ ٦خ ـُ خ٘م

َٟ (ء زةٔدءظ٣ يٕدٌث خ٘ٝمٕٟ زةلٕد٣٠، ٔٝد ِدٖ ظمد٩٘:  يفدِي خٕ٘ٝي ي ٍِ َي خ٘م ِّ ٧ُٙخ ٦َ َيْف ِٝ َٟ ؤَٔدُئخ ِزٝد َل ي ٍِ َي خ٘م ِّ َِ٘يْف

٩١َ ْٕ ُم ْ٘ ٧ُ١خ ِزد َٕ   .) ؤَْل

“Bil ki! Rahim olan Allah‟ın kullarına yönelik âdeti, bir vaîdi zikrederken 

hemen ardından kulları rahmetinden ümitsiz olmasın diye zıttını getirmektedir. 

Reca/ümit âyetini zikrettiği zaman ardından kulları Allah‟ın mekrinden emin olmasın 

diye korku âyetini zikretmektedir. Burada (yukarıdaki âyette) Allahu Teâlâ, Ehli 

kitap kâfirlerinin halleri ve onlara inen azabı zikredince her tâifeden mümin olanlara 

çok sevap ve büyük ecir vadettiğini haber verdi. Bu Allahu Teâlâ‟nın günahkârları, 

günahları yüzünden cezanlandırdığı gibi muhsin olanlara da yapmıĢ oldukları 
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ihsanlarından ötürü mükâfat vereceğine iĢaret eder.” Nitekim Allahu Teâlâ Ģöyle 

buyurmaktadır:
 490

 

 ٨َ ِّ ٧ُٙخ ٦ََيْف ِٝ د َل َٝ دُئخ ِز َٔ َٟ خَ ٖي ٨َ خٍ٘م ِّ َِ٘يْف ِض  َْ ٩ٌِ خاْلَ د  َٜ ٧َخِض ٦َ ٰٝ ٕم ٩ٌِ خ٘ د  َٜ  ِ ٩١ٰ ٦َهلِله ْٕ ُم ْ٘ ٧ُ١خ ِزد َٕ َٟ خَْل ٖي .خٍ٘م  

“Göklerdeki her Ģey, yerdeki her Ģey Allah‟ındır. (Bu) kötülük edenleri 

yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükâfatlandırması 

için (böyle)dir.”
491

 

Görüldüğü üzere Molla Sadrâ, Kur‟ân uslûbuna iliĢkin mesânî/ikili anlatıma 

yer vermektedir. 

c) Tehaddî ve AĢamaları 

Molla Sadrâ, tehaddî âyetlerinin muârızlara meydan okumasının, Kur‟ân‟ın 

mu„cize olduğuna en açık bir Ģekilde delâlet ettiğinden bahsetmektedir. Ona göre 

Kur‟ân, Ģu üç vecihin birinden hali olmaz: 

Kur‟ân; ya diğer fasihlerin sözleriyle aynıdır (eĢittir), ya da âdeti bozmayacak 

veya bozacak kadar onların sözlerinden fazladır. Ġlk ikisi batıldır. Böylece üçüncüsü 

müayyen olur. 

Ġlk iki durumun batıl olmasının sebebi, Kur‟ân, bir sûresinin benzerini 

getirme konusunda fasihlere meydan okumuĢtur. O fasihler ki; onların asabiyetleri, 

inatları ve cahiliyedeki hamiyyetleri son derece ileriydi. Böyle olmakla beraber 

karĢılık vermede savaĢmayı tercih edip acziyetlerini gösterdiler. 

Eğer misliyle karĢılık vermeye güçleri olsaydı kılıç ve oklarla değil, dil ile 

karĢılık verirlerdi. Böylece, ölüm ve sıkıntı ile karĢı karĢıya kalmazlardı. SavaĢlarda 

kendilerini ve mallarını feda etmezlerdi. ġâyet bu fasîh müĢrikler, Kur‟ân‟ın meydan 

okumalarına karĢılık vermiĢ olsalardı, bize kadar tevatüren haberleri ulaĢırdı.
492

  

Molla Sadrâ, yukarıdaki iki durumun geçersizliğinden bahsettikten sonra 

özetle tehaddî konusunu Ģu cümlelerle sonuca bağlamaktadır:  

ّٞ خّ٘ييُآٞ ال يٝدؼييٗ ٔييالٚ ٔييدجُ خٍ٘صييمدء، ٦بٞ خ٘عٍييد٦ض  زي١يي٣ ٦زيييٟ ٔال٥ٜييٛ ٘يييٓ ظٍد٦ظييد ٜمعييديخ، ٥ٌيي٧ بٌخ ب

ًّ خعلفدِ؛ ٌدُّ٘آٞ بٌٞ ٜمفّ  .ظٍد٦ض ودَؾ لٟ خ٘مديش، زد٘ه ل

“ġüphesiz Kur‟ân, diğer fasihlerin sözlerine benzemez. Kur‟ân ile onların 

sözlerinin birbirine uymaması, mu„tâd (alıĢılmıĢ/bilinen) bir uyumsuzluk değildir. Bu 
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durumda o, mu„tâd olanın dıĢında bir ayrılık olup i„caz sınırını aĢmıĢtır. O halde, 

Kur‟ân mu‟cizdir.”
493

  

Molla Sadrâ, tehaddînin aĢamalarından bahsederken onun Kur‟ân‟da dört 

safhada vakî olduğunu belirtmektedir: Sözkonusu tahaddî âyetlerini Ģöyle 

sıralamaktadır: 

1. AĢama 

 َٟ ي ِِ ْٛ َ دِي ١ُُٔع  ْٞ د ؤَظمِسْم٣ُ ِب َٝ ٥ُ١ْ ِٜ  ٨ ًَ  ٧َ٤ُ ؤ٤َْ
ِ ًِ خهللم ْٟ ِل١ْ ِٜ َعدٍذ  ِٕ ْإظ٧ُخ ِز ٌَ  ْٗ ُِ. 

“De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah katından, doğruya bu ikisinden 

(Tevrât ve Kur‟ân‟dan) daha çok ulaĢtıran bir kitap getirin de, ben ona uyayım.”
494

 

2. AĢama 

يد َٔ َ٘ي٧ْ  ي٣ِ ٦َ ِٙ ْؽ ِٝ َٞ ِز ِٞ اَل َييْإظ٧ُ آ ُْ ي ُّ ْ٘ خ خ ٍَ ِٗ ٤َي ْؽي
ِٝ ْٞ َييْإظ٧ُخ ِز َٙي٩ ؤَ ُّٟ َل ِفي ْ٘ ُٓ ٦َخ ٠ َمْط خْعِ َٝ َع ـْ ْٟ خ َِ٘ح  ْٗ ِ٘يَسْمٍط ُِ  ْٛ َٞ َزْمُعي٥ُ

خ ًُ  .ـ٥َِي

 

“De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur‟ân‟ın bir benzerini getirmek 

üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini 

getiremezler.”
495

 

 3. AĢama 

َعَؽْمعُ  ْٔ ِٟ خ َٜ َيدٍض ٦َخْيُل٧خ  َُ َع ٍْ ُٜ  ٣ٖ
ِٙ ْؽ ِٜ  ٍَ ٧َ ُٔ  ُِ ْٙ ْدظ٧ُخ ِزَم ٌَ  ْٗ ُِ ی٣ُ  ُٰ َع ٌْ َٞ خ ٧ُ٘٧ ُّ ْٚ َي َٟ خَ ْٛ َ دِيِٖي ١ُْع ُٔ  ْٞ  ِخ

ِ ِٞ خهلله ْٟ ُي٦ ِٜ  ْٛ. 

“Yoksa “onu (Kur‟ân‟ı) uydurdu”mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru 

söyleyenler iseniz, haydi Allah‟tan baĢka gücünüzün yettiklerini de (yardıma) 

çağırıp, siz de onun gibi on uydurma sûre getirin.”
496

 

4. AĢama 

ْٛ َ د ١ُْع ُٔ  ْٞ  ِب
ِ ِٞ خهللم ْٟ ُي٦ ِٜ  ْٛ َعَؽْمُع ْٔ ْٟ خ َٜ ٣ِ ٦َخْيُل٧خ  ِٙ ْؽ ِٜ ٍش  ََ ٧ ُٕ ْإظ٧ُخ ِز ٌَ  ْٗ ُِ خ٢ُ  َُ َع ٌْ َٞ خ ٧ُ٘٧ ُّ ْٚ َي َٟ ؤَ ي ِِ    .ِي

“Yoksa onu (Muhammed kendisi) uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru 

söyleyenler iseniz, haydi siz de onun benzeri bir sûre getirin ve Allah‟tan baĢka, 

çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın.”
497
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Molla Sadrâ, yukarıda belirtilen tahaddî aĢamalarının ne kadar önemli 

olduğunu Ģöyle açıklamaktadır: 

ي زٙي ًّ ش ُٜخظر ٜع١دِ٘ص ي٧ٕٞ ؤِ ٌ٘ٓ ٧ٕ٘ٞ خ٘عم ًّ ٨  دلس٣  ٨٧ ٦ؤزٙه.ء ل٩ٙ ل ًّ ٠في٢ُ ٟٔٝ يعم

٤ٍخ ٧٤ خ٥١٘ديص ٌي بِخ٘ص خ٘مٍَ ٦بِخلص  “ ٘ص ٜؽ٣ٙإبيع١ي زٝؽ٣ٙ، بيع١ي ز١ص٣ٍ، بيع١ي زُزم٣، بيع١ي زٕٝ ”زعص١ي٣ٍ ٌي٧ّٖ:

 خ٘ٙس٥ص.

“Tehaddînin birkaç aĢamada yapılması, daha kuvvetli ve beliğ olmaktadır. 

Bu, birisinin kendi teklifi ile arkadaĢına „bana onun benzerini, yarısını, çeyreğini, 

herhangi bir meselesini getir‟ demesi gibi meydan okumasıdır. ĠĢte bu, özrün izâlesi 

ve Ģüphenin giderilmesinde son noktadır.” 

Molla Sadrâ‟nın Ģöyle bir varsayım çıkardığı görülmektedir:  

 ّٞ ًّ ٜد ؤ٠ّٖ خهلّل ال ٔٝد خ٘ع٥ُ ٜٟ ٦خلٙٛ ؤ ّٞ خُّ٘آٞ ٦ٜد ٧٤ لٙي٣ ٜٟ ٣٠٧ٔ ٧َٔخ ٧٤ ل٩ٙ ل ّٖ ل٩ٙ ؤ ٤ٍخ يخ

 ؤ٣ّ٠ ٦ِك خ٘عُظير ٌي ؤّيدٚ لؽٝدٞ.

“Bil ki Kur‟ân‟ın; sûre sûre tertib olması, meĢhûr olduğu üzere Hz. Osman 

döneminde olmayıp Allah‟ın indirdiği Ģekliyle olduğuna iĢaret eder.”
498

 

d) Kur‟ân‟ın Ġ‟caz Konusunda Din DüĢmanlarının ġüphelerinin Ġzalesi 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ın iniĢ zamanında insanların, onun meydan okumasına 

karĢılık veremedikleri Ģeklindeki açıklamasından sonra din düĢmanlarının ve 

muârızların (mülhidlerin) bazı gülünç iddialar ileri sürdüklerini belirtip bunlara birer 

birer cevap verildiğini ifade etmektedir. 

1- Din düĢmanlarının, “Kur‟ân‟da istebrak, siccîl, kıstâs ve mekâlid gibi 

kelimelerin bulunması Kur‟ân‟ın, “apaçık bir Arapça”
499

 kitap olduğunu göstermesi 

nasıl sahih olur? Ģeklindeki itirazlarına Ģöyle cevap verildiğini belirtir: 

Bu kelimelerin Kur‟ân‟da yer almasının sebebi, söz konusu lafızların iki dilin 

kullanmıĢ olduğu ortak kelimeler olmasındandır. Arapça olmasından kasıt ise, nazm 

ve terkib bakımından ya da tağlip kuralına göre bütün kelimeleriyle birlikte 

Arapça‟dır. 

2- Mülhidler, i‟rab yönünde mesela Ģu âyetlerde hatalar bulunduğunu iddia 

ederler: 
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 ِٞ خ َُ دِل َٕ َ٘  ِٞ خ ٍَ ٤َ ْٞ .َِد٧ُ٘خ ِب
500

 

َٟ ٤َديُ  ي ٍِ ٧ُ١خ ٦َخ٘م َٜ َٟ آ ي ٍِ ٞم خ٘م ٨ِب ََ َٞ ٦َخ١٘مَصد دِزح٧ُ .٦خ ٦َخ٘صم
501

 

 َ٦ َٓ ي ِٙ ْس َِ  ْٟ ي ِٜ  َٖ ِّ يد ؤ٠ُي َٜ ٦َ َٓ َْ٘ي َٖ ِب ِّ د ؤ٠ُ َٝ َٞ ِز ٧ُ١ ِٜ َٞ يُْا ٧ُ١ ِٜ ْا ُٝ ْ٘ ْٛ ٦َخ ٥ُ١ْ ِٜ  ِٛ ْٙ ِم ْ٘ ٌِي خ  َٞ ُى٧ ِٔ خ ُم ْٟ خ٘
ِٕ ياَلَش َ٘ َٟ خ٘صم يي ِٝ ي ِّ ُٝ ْ٘ خ

ِٚ خآْل  َي٧ْ ْ٘ ِ ٦َخ َٞ ِزدهللم ٧ُ١ ِٜ ْا ُٝ ْ٘ َٔدَش ٦َخ ّم َٞ خ٘ ْاظ٧ُ ُٝ ْ٘ خ٦َخ ًُ ـْ ْٛ ؤَ ١ُْاِظي٥ِ َٔ  َٓ َِ٘ح ُِ ؤ٦ُْ .ِو
502

 

O, i‟rab ilimlerinde, tüm bu âyetlerin i‟rab yönünden sahih olduklarının 

gösterildiklerini söylemekle konuyu i‟râba dair yazılmıĢ kaynaklara havale 

etmektedir.
503

 

3- Onların baĢka bir iddiaları da Ģöyledir: “Ġçinde kendisini yalanlayan Ģeyler 

vardır. ġöyle ki, insanlara ve cinlere, benzer bir sûresinin meydana getirmelerinin 

müyesser olamayacağını haber vermektedir. Hâlbuki sûrelerin de en azı üç âyettir. 

Daha sonra Kur‟ân‟da, -Hz. Harun‟un Hz. Musa (a.s)‟dan daha fasih 

olduğunu itiraf etmekle ilgili- on bir âyet (Taha, 20/25-35) geldiğini söylemektedir. 

Yani bu âyetlerde geçen sözler Hz. Musa‟ya aittir. 

Onların bu itirazlarına Kur‟ân‟ın, baĢka birisinden hikâye ettiği sözlerin, bu 

nazmın aynısıyla gelmesi gerekmez, Ģeklinde cevap verilmiĢtir. Bazılarının 

tercihlerine göre mütehedda bihin (meydan okunanın), tıval (yedi uzun sûreden) bir 

sûre veya vasatlarından on âyetle olmasıdır. 

4- Kur‟ân‟ın düĢmanlarının “Kur‟ân‟da, ييَع٨٧َ ْٔ ِٖ خ ُْ َميي ْ٘ يي٩ خ َٙ ْلٟٝ َل ُم خ٘يي
504  gibi, 

özellikle Mücessime vb. sapık mezheplerin yapıĢtığı müteĢâbih âyetler vardır” 

Ģeklindeki itirazlarına Ģöyle cevap verildiğini söylemektedir:  

MüteĢâbih âyetlerin Kur‟ân‟da olmasının hikmeti; tefekkür etmek ve 

araĢtırma yapmakla beraber maksada ulaĢmada sevap kazanmak için içtihatta 

bulunmak; ayrıca ilimde rasih olanlara (derinleĢenlere) müracaat etmede sayısız 

faydaların olduğunu bilmek içindir. 

5- Onların “Kur‟ân‟da birçok yerde -Firavun kıssası gibi- tekrâr aybı vardır. 

Rahmân ve Murselat sûrelerinde  ِٞ َزد ٍِّ ي َٕ يد ظُ َٝ ُٕ زِّ ََ ِسيإَّيِ آاَلِء  ٌَ  ve  َٟ ِزي ٍِّ ي َٕ ُٝ ْٙ ِ٘  ٍٍ ِحي َٜ ٌٗ َي٧ْ  âyetlerinine ٦َْيي
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tekrâr zikredilmesi gibi” Ģeklindeki itirazlarına, “beyân âlimlerinin açıkladıkları 

üzere „ahiret ile ilgili gelen tekrârlarda kelâmın güzelliği bulunmaktadır‟ diye cevap 

verilmiĢtir.” 

6- Yine onların, “hâlâ Kur‟ân‟ı düĢünüp anlamaya çalıĢmıyorlar mı? Eğer o, 

Allah‟tan baĢkası tarafından (indirilmiĢ) olsaydı, mutlaka onda birçok çeliĢki 

bulurlardı”
505

 âyetini zikredip “sen Kur‟ân‟da, kırâat imamlarından iĢitilen, on iki 

binden fazla ihtilaf/çeliĢki görürsün” Ģeklindeki itirazlarına âlimlerin Ģöyle cevap 

verdiklerini belirtmektedir: 

“Olumsuz olan ihtilaf, belağat mertebelerindeki ihtilaflardır. ġöyle ki bazı 

ihtilaflar ya i‟caz mertebesinden (aĢağıda olduğu için) kusurludur ya da hükümlerde 

veya haberlerde çeliĢkileri barındırmaktadır.”
506

  

7- Onlara göre Kur‟ân‟ın birçok âyetlerinde tenâkuz vardır: 

 “ĠĢte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak”
507

 ile “Rabbine 

andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.”
508

 

“Onlar için kuru dikenden baĢka yemek yoktur”
509

 ile “sonra uzunluğu 

yetmiĢ arĢın olan zincire vurun onu”
510

 âyetleri gibi aralarında tezat olan birçok âyet 

vardır. 

Yukarıdaki iddialara, “tezatlık Ģartlarının varlığı tefsîr kitaplarında 

açıklandığı üzere yoktur” diye cevap verildiğini belirtmektedir.  

8- Din düĢmanları, “andolsun sizi yarattık, sonra size Ģekil verdik, sonra da 

meleklere, Âdem‟e secde edin! diye emrettik. Ġblis‟in dıĢındakiler secde ettiler. O 

secde edenlerden olmadı”
511

 âyetine dayanarak Kur‟ân‟da doğru olmayan haberler 

bulunmaktadır ve “secde emri bizim (Âdemoğulları) yaratılıĢımız ve 

Ģekillenmemizden sonra olmamıĢtır”  diye itiraz ediyorlar. Bu iddiaya Ģöyle cevap 

verildiğini söylemektedir: 

“Bundan maksadın; “babamız Âdem‟in yaratılıĢı ve Ģekillenmesi” olduğudur. 

                                                           
505 Nisâ, 4/82. 
506 Sadrâ, Tefsîr, III, 526. 
507 Rahman, 55/39. 
508 Hicr, 15/92. 
509 ĞâĢiye, 88/6. 
510 Hakka, 69/32. 
511 A‟raf, 7/11. 
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9- Onlar, “Biz, o Peygamber‟e Ģiir öğretmedik. Bu, ona yaraĢmaz da. O (na 

verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur‟ân‟dır”
512

 âyetini delil getirerek 

Kur‟ân‟da her vezinde Ģiir ölçüsü vardır” diye tezat bulunduğunu söylerler. 

Molla Sadrâ, itiraz edenlerin var olduğunu iddia ettikleri Ģiir kalıpları ile o 

kalıblara göre inen âyetleri Ģöyle sıralamaktadır
513

 

Te‟vîl vezninde:  

  ُْ ٍُ ْٕ َي ْٙ ٌَ دَء  َ٘  ْٟ َٜ ٦َ ْٟ ِٜ ُيْا ْٙ ٌَ دَء  َ٘  ْٟ َٝ ٌَ.
514  

Medid vezninde:  

 َٓ ْٙ ٍُ ْ٘ .ِزإَْلُي١َ١ِد٦َخْ ١َْك خ
515  

Basit vezninde:  

ُم٧اًل  ٍْ َٜ  َٞ د َٔ خ  ًُ ْٜ ُ ؤَ ِعَي خهللم ّْ َي
ِ٘.

516
 

Vafir vezninde:  

 َٟ ١ِي ِٜ ْا ُٜ  ٍٚ ٧ْ َِ  ََ ٦ ًُ  ُ ًِ ْٙ ْٛ ٦ََي ْي٥ِ َٙ ْٛ َل ُٔ ُْ ْٛ ٦ََي١ُْص ٤ِ ِّ .٦َيُْى
517

 

Kamil vezninde:  

 ٍٛ ي ِّ َع ْٕ ُٜ خٍغ  َُ  ِ ٩َ٘ دُء ِب َٙ ْٟ َي َٜ ي 
ًِ ُ َي٥ْ .٦َخهللم

518
 

Hezec vezninde:  

ْي١َد َٙ ُ َل َْ خهللم َُ ًْ آَؼ َّ َ٘  
ِ .َظدهللم

519
 

Recez vezninde:  

اَل٥َُ٘د ـِ  ْٛ ْي٥ِ َٙ .٦ََيخ٠َِيًص َل
520

 

Remel vezninde:  

َيدٍض  ِٔ خ ََ  ٍَ ٦ ًُ ُِ َْ٘ف٧َخِذ ٦َ َٔد  ٍٞ د ٍَ ـِ ٦َ.
521

 

Serî‟ vezninde:  

                                                           
512 Yâsîn, 36/69. 
513

 ġiirlerdeki arûz vezni kalıpları hakkında geniĢ bilgi için bkz., Ebû Ya‟kûb Yûsuf b. Muhammed b. 

Ali es-Sekâkî, Miftahu‟l-„Ulûm, (Thk., Abdulhamîd Hinduevî), Daru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrût, 

2014,  s. 629-687.  
514 Kehf, 18/29. 
515 Hûd, 11/37. 
516 Enfâl, 8/42. 
517 Tevbe, 9/14. 
518 Bakara, 2/213. 
519 Yûsuf, 12/91. 
520 Ġnsan, 76/14. 
521 Sebe, 34/13. 
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يُّ  ُِ ِٜ د َٔ َٓ َيد د َوْؽُس َٝ ٌَ.
522

 

Munserih vezninde: 

صٍ ِب٠مد َوَٙ  ٍَ ْٟ ٠ُْؽ ِٜ  َٞ د َٕ ٠ ١َد خْعِ ّْ.
523

 

Hafif vezninde:  

 َٛ َيِعي ْ٘ قُّ خ ًُ ي َي ٍِ َٓ خ٘م ِ٘ ٍَ ٌَ  ِٟ ي ًِّ ُذ ِزد٘ ٍِّ َٕ ي يُ ٍِ ؤَْيَط خ٘م ََ .ؤَ
524 

Mudari‟ vezninde:  

 َٟ ي ُِ ِز ًْ ُٜ  َٞ َٚ ظ٧ُّ٘٧َُ َٚ خ٘عم١َدِيي َي٧ْ ْٛ َي٧ْ ُٕ ْي َٙ .َل
525 

Müktedâb vezninde:  

ٌض  َُ َٜ  ْٛ ٧ُِٙز٥ِ ُِ ي 
ٌِ.

526
 

Müctes vezninde:  

َِدِض  ًَ ٌِي خ٘صم  َٟ ١ِي ِٜ ْا ُٝ ْ٘ ْٟ خ ِٜ  َٟ ِلي ؽم٧ِّ ُٝ ْ٘ .خ
527

 

Mutekârib vezninde:  

 ٌٟ ِعي َٜ ي  ًِ ْي َٔ ٞم  ْٛ ِب ٥َُ٘ ِٙي  ْٜ .٦َؤُ
528

 

O, Kur‟ân‟da yukarıdaki vezinlere göre âyet bulunmasının Kur‟ân‟a halel 

getirmeyeceğini âlimlerin Ģu sözleriyle izah etmektedir: 

ً خ٧ِ٘ٞ ّٝ ًّ ٜٟ ظم ّٞ ٜفُي ٧ٔٞ خٍ٘ٙؿ ل٩ٙ ٢ٍ٤ خ ٦ِخٞ ال يٍٕي، زٗ ال ز ٦ل١ً خ٘سمط ٜٟ - ٦َّي زإ

ّٙٛ ٌد٘عىٙير زدذ ٦خٔك. -خ٘عٍّيص ّٞ ٌي ٔؽيُ ٜٝد ٌُٔ ٧٠ق ظىييُ؛ ٧٘٦ ٔ  ل٩ٙ ؤ

“Sırf lafızların bu ölçülerde olması yeterli değildir. Aksine veznin bilerek 

uydurulması gerekir. -Bazılarına göre kafiyenin de olması gerekir.- Üstelik 

zikredilenlerin çoğunda değiĢtirme vardır. ġâyet kabul edilirse tağlib babı geniĢ bir 

babtır.” 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ın i‟cazına dair yapılan itirazları ve bu itirazlara baĢka 

âlimler tarafından verilen cevapları aktardıktan sonra Ģöyle bir değerlendirmede 

bulunur:  

                                                           
522 Tâhâ, 20/95. 
523 Ġnsan, 76/2. 
524 Mâûn, 107/1-2. 
525 Gâfir, 40/32-33. 
526 Bakara, 2/10. 
527 Tevbe, 9/79. 
528 A‟raf, 7/183. 
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خ١٘فٛ  شخُ٘ٝخي ٜٟ خ٘ٙمُ خ٥١ٝ٘ي ل٣١ ٧٤ خ٘عىّيالض ٦خ٘ٝسد٘ىدض ٌي ظمٕيٟ خ ٘يدء ٦ظّسيم٥د ٜك ُٜخلد

ُّ ٜٝد ٘يٓ ز٣ زإْ ؤ ال. ي خ١٘فٛ خ٧٘خِك ٌي خٕ٘الٚ خ٘ٝؽدزُ ٘ٙم ُّ  ٦وي٢ُ، ٦باّل ٌٝف

“Yasaklanan Ģiirden maksad; nazmı ve diğer Ģeyleri muhafaza etmekle 

beraber bir Ģeyin güzelleĢtirilmesi veya çirkinleĢtirilmesi husûsunda hayâlî ve abartılı 

Ģiirlerdir. Yoksa gerçeğe uygun olan sözde vaki olan nazımda asla bir sakınca 

yoktur.”
529

 

 

3.5.5. TEKRÂRU’L-KUR’ÂN 

Kur‟ân‟da, çeĢitli sebep ve hikmetlere binaen bazen bir kelime veya tam bir 

âyetin, bazen de bir kıssanın, bir ya da birkaç yerde tekrâr edildiği görülmektedir. 

Tekrârın, pekiĢtirmek, uyarmak, söz uzatılınca önce söylenen sözün unutulmamasını 

sağlamak, ta‟zîm ve tahkîr etmek, va‟d ve va‟idi belirtmek, taaccüp etmek gibi 

birçok mühim faydaları bulunmaktadır.
530

 

Tekrâr olgusuna olumsuz bakan bazıları onun gereksiz ve bıktırıcı olduğunu 

söylemektedirler. ZerkeĢî, bunlara Ģöyle cevap vermektedir:  

“Tekrârın hiçbir fayda sağlamadığını sanarak onun fesâhatın üslûblarından 

biri olmadığını söyleyenler yanılgıya düĢmüĢlerdir. Bu, onların sandıkları gibi 

değildir. Aksine tekrârların varlığı Kur‟ân‟ın fesâhat ve güzelliklerindendir. Böyle 

bir ifade tarzı, Arapların kendi aralarında cârî olan yaygın bir kullanım tarzıdır. 

Araplar, hitaplarında müphem bir husûs olduğunda onu tahkik etmek veya manayı 

vurgulamak için tekrâra baĢvururlardı. Kur‟ân, onların diliyle nazil olduğundan hitap 

tarzı da aralarında geçerli olan kullanım uslübuna göreydi.”
531

 

Molla Sadrâ da Kur‟ân‟da yer alan tekrârların yararlarına değinip âyetleri 

yorumlamaya çalıĢmaktadır. Meselâ o, aĢağıdaki âyetlerde geçen meyvelerle ilgili 

yapılan tekrârın hikmetini belirtmektedir: 

  َُ ِؽي َٔ ٥ٍَص  ِٔ د ٌَ ٧ُ١َلصٍ ٦َ ْٝ َٜ ؽ٧َُلٍص ٦َاَل  ّْ َٜ  .ٍش اَل 

“Tükenmeyen ve yasaklanmayan, sayısız meyveler içindedirler.”
532 

                                                           
529 Sadrâ, Tefsîr, III, 527-528.  
530

 ZerkeĢî, Burhân, s. 678; Cerrahoğlu, Tefsîr Usûlü, s. 173. 
531

  ZerkeĢî, Burhân, s. 627.  
532 Vâkı‟a, 56/32-33. 
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Molla Sadrâ, bu âyette geçen  ٍ٥َيص ِٔ د ٌَ  kelimesinin,  َٞ ٦ ُُ ي يد َيَعَىيم ٝم
ِٜ ٥َيٍص  ِٔ د ٌَ ٦َ “ve bir de 

seçip beğenecekleri meyveler”
533

 âyetinde tekrâr zikredilmesinin sebebini Ģöyle 

açıklamaktadır: 

زيٟ زإ٥ّ٠د ٜعىّيُ ٥٘ٛ، ٦٦ ً ٌد٥ٔص ؤ مدذ  ُّ ظُٕيُ ٌُٔ خٍ٘د٥ٔص الوعالي خ٘صٍص. ٧ٌ ً ٌد٥ٔص خّ٘ٝ

 . خ٘يٝيٟ زإ٥ّ٠د ٔؽيُش ويُ ّٜؽ٧لص ٦ال ٧١ٜٝلص ل٥١ٛ

 

٥َيصٍ “ ِٔ د ٌَ  kelimesinin zikrinin tekrâr edilmesinin sebebi, (cennetteki meyvelerin) 

farklı özelliklerde olmasındandır. (Vakıa sûresinin 20. âyette geçen) mukarriblerin 

(Allah‟a yakın olanların) meyvelerinin özelliği, onların meyveleri beğenmeleri, 

Ashabu‟l-yeminin meyvelerinin özelliği ise,  bu meyvelerin tükenmeyecek kadar çok 

ve yasaklanmamıĢ olmalarıdır.”
534

  

Böylece Molla Sadrâ, bu sûrede meyvelerin tekrârlanmasının sebebini, Allah 

katındaki kulların derecelerinin farklılığına bağlamaktadır. 

Mukarreb olanların temennileri ve istekleri doğrultusunda meyveler 

yeĢermektedir.  

Ashabu‟l-yemin olanlara tükenmeyecek ve daha önce ataları Âdem‟e 

yasaklandığı gibi yasaklanmayacak kadar çok meyve verilecektir.  

Ashabu‟l-Ģimale ise zakkûm gibi dikenli ve acı meyveler sunulacaktır. 

Bu konuya iliĢkin bir baĢka misâl olarak Molla Sadrâ, Ģu âyette geçen   ٍيص ٍَ  ٠ُْؽ

“sperm” kelimesinin tekrarına dair hikmetleri zikretmektedir: 

 ٌٟ ِسي ُٜ  ٌٛ خ ٧َ٤ُ َوِصي ٌَ ِة ٌَ ٍص  ٍَ ْٟ ٠ُْؽ ِٜ ١َد٢ُ  ّْ َٙ ُٞ ؤ٠َمد َو د َٕ ٠ َُ خْعِ ْٛ َي َ٘  .ؤ٦ََ

“Ġnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık 

düĢman kesilmiĢ.”
535

 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟da spermin tekrâr edilmesininin nedenlerini Ģöyle dile 

getirmektedir: 

ؤي  وّٙص خع٠ٕدٞ ٌي ٧ٜخظك ٔؽيُش ٜٟ خُّ٘آٞ، ٘يعٍُٕ ؤ٣٠ ٜٟ ؤ٦ًّ٘ َُٔ خهلّل ٌُٔ خ١٘ؽٍص خ٘عي ٥١ٜد زً

ء و٣ّٙ خهلّل، ٦٘حال ي٩ٕ١ ٌخظ٣ ٦يىٍٗ لٟ ُٕ٘ ١ٜم٣ٝ ٦ود٣ّ٘ خ٘ٝمس٧ي، خٍ٘ي و٣ّٙ ٜٟ ؤ٤٦ٟ ٜديش ٦ؤ٠فٓ ؼي١ص،  ٘ي

                                                           
533 Vâkı‟a, 56/20. 
534

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 105. 
535

 Yâsîn, 36/77. 
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ٌعُٕيُ ٌُٔ خ١٘ؽٍص ٌي  ٩٘ ويُ ٌ٘ٓ ٜٟ خآليدض.٣ٌُ٘٦ ز٧ٕٕش ٤ٍخ خ٧٘ـ٧ي، ٦ ٢َ٧ ٌي ؤلٕٟ  ٧َش ٦ظ٧ّيٛ، ب

و٣ّٙ،  ؤٜم١د٤د، زٗ ٘ي١فُ خع٠ٕدٞ خ٩٘ خ١٘ؽٍص خ٘عي ٥١ٜد زًٌي  خٕ٘عدذ خ٘مّيّ ٘يٓ زٝفُي ٔٝدق ٍ٘ف٥د ظُْ خ٘عٍُٕ

عط، ٦ظٍُٕ ٌي ؤ٥٠د ٔيً ؤوُـ٥دؤٌيمٙٛ  ٍّ َز٥د َذ  ٥٠د ٜديش ٍَِش ٧٘ ظُٔط ٔدلص ٘يعُز٥د خ٧٥٘خء ًٌٕض ٦ظ

خ٘عُخجر، ٧٘٦ال ل١ديع٣ ٦ـ٧ي٢ ٌي لُ ٤ٍخ خ٧٘٧ٝ٘ي ٌٟٝ خٍ٘ي ؤوُـ٥د ٥ّٙ٠٦د ٌي خ َزدذ ٜٟ زيٟ خ٘صٙر ٦

 .ؤؼ٧خ٤َد

 “Allahu Teâlâ, Kur‟ân‟ın birçok yerinde
536

 insanın yaratılıĢının baĢlangıcı 

olan sperm kelimesini; Allah‟ın kendisini hangi Ģeyden yaratıldığını tefekkür etmesi, 

zatını unutmaması, kendisini en zayıf maddeden ve en hakîr çamurdan yaratıp 

kendisini bu varlık elbisesiyle ĢereflendirmiĢ ve en güzel biçimde ĢekillendirmiĢ olan 

nimet vericisine ve ibadet edilen yaratıcısına Ģükretmekten gâfil olmaması için bunun 

dıĢında baĢka âyetlerde de tekrâr etmiĢtir. 

Azîz olan Kitab‟ta nutfenin tekrâr edilmesi, sadece lafzını dinleyip manasını 

düĢünmeyi terketmek için değildir. Aksine insanın, yaratılıĢının baĢlangıcı olan 

nutfeye bakıp onun öyle hakîr bir su olduğunu, Ģâyet o madde (su) bir saat havaya 

bırakılırsa (hava ile temas ederse) bozulacağını ve paramparça olacağını bilmesi 

gerekir. 

Ayrıca Rabbi‟nin nutfeyi, sulb ve terâib (sırt ile göğüs kafesi) arasında nasıl 

çıkardığını düĢünmeli, Ģâyet Allah‟ın onu var etme inâyeti olmasaydı, doğacak olan 

bu nutfeyi kim (varlığa) çıkaracak ve geliĢim evresine taĢıyacaktı?”  

Böylece Molla Sadrâ âyetteki tekrârın sebebinin, nutfeden baĢlayıp ölünceye 

kadar insanın anatomik ve fizyolojik yapısı üzerinde düĢünülmesi ve araĢtırma 

yapılması gerektiğine dikkat çekmek olduğunu belirtmektedir.
537

 

 

                                                           
536

 Rûm, 30/20; Kıyâmet,75/37. 
537

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 537. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, V, 137. 
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3.5.6. MÜġKĠLU’L-KUR’ÂN 

Kur‟ân-Kerîm âyetleri arasında ilk bakıĢta ihtilaf, tanâkuz, tezât gibi görünen 

veya bu zannı veren durumlara iĢkâl, bunları inceleyen ve aralarını uzlaĢtırmaya 

çalıĢan disipline müĢkilu‟l-Kur‟ân denir.
538

  

MüĢkilu‟l-Kur‟ân ile ilgili çok sayıda müstakil eser yazılmıĢtır. Bu eserlerin 

yazılıĢ amacı, Kur‟ân‟a saldıran inkârcılara susturucu cevaplar vermektir. 

Molla Sadrâ‟nın, bazı âyetler arasında tezat gibi görülen durumları gidermeye 

ve onları birbiriyle uyumlu hale getirmeye çalıĢtığı görülmektedir. O, Bakara 

sûresinde yer alan  ِؽ َٔ ي ِزي٣ِ  ًِ خ ٦ََي٥ْي ًُ ِؽيي َٔ ُّٗ ِزي٣ِ  خيُِعي ًُ يي  “Onunla (o misal ile) çoğunu saptırır; 

çoğuna da hidâyet verir”
539

 âyetinde, saptıranların da hidâyete erenlerin de 

sayılarının çok olduğunun zikredildiğini, her iki kısmın sayılarının çok oluĢunun bir 

tezat olmadığını belirtmektedir. O buna iki Ģekilde cevap vermektedir: 

ّٗ خ٣ٝٔ:  ِؽيُخً (٣٘٧ِ ـ َٔ ي ِز٣ِ  ًِ ِؽيُخً ٦َ َي٥ْ َٔ ُّٗ ِز٣ِ  ل٩ٙ ؤ٥٠ٝد ٜصًَخٞ،  “ٌخٜد ”يمعٝٗ ؤٞ ي٧ٕٞ ـ٧خزد ،)يُِع

ي ًّ ّٗ ٜٟ  .ؤي: بظالٖ ٔؽيُ ٤٦ًخيص ٔؽيُش؛ ٦ب٠ّٝد ٦ظك خٍ٘مٗ ٧ٜظك خ٘ٝصًَ ٘إل٘مدَ زد٘م٦ًغ ٦خ٘عف ٦ٔؽُش ٔ

ّٙص زدّ٘يدْ ب٩٘ ؤ٤ٗ خ٘عالٖ، ٔٝد ِدٖ ظمد٩٘:  ْٟ ِلسدِيَي (خٍُ٘يّيٟ ٌي ؤ٥ٍٕ٠ٛ ال ظ١دٌي ٦ ً خ٥ٝ٘عًيٟ زدّ٘ ِٜ  ٌٗ ي ِٙ َِ ٦َ

 َُ ٧ُٕ ٙم ٧خ ز٥د ٤ٌدزد ب٩٘ خ٘مّيّص؛ ٦ٔؽُش  “خ ٔؽيُ ٌي خُ٘ٙي ٦خٍ٘عيٙصخّ٘ٙيٗ ٜٟ خ٥ٝ٘عًيٟ لًيً  ”٦َزٝد ِيٗ:  )خ٘ ّٝ ٌٕ

ّٙص ٥٘ٛ ٌي خ٘مّيّص.  خ٘عدّ٘يٟ ٜٟ ليػ خ٘مًي ِ

 “1- Ġsmi yüce olan Allah‟ın “Onunla (o misal ile) çoğunu saptırır; çoğuna 

da hidâyet verir” sözünün, خ ٌَ يد َٜ  sorusuna cevap olma ihtimali vardır. (Bu durumda) 

muzâri olan iki fiil mastardır. Yani  ُ٤ًخييص ٔؽييُش-بظيالٖ ٔؽيي (çok hidayet-çok delâlet) 

demektir. Fiilin mastar yerine gelmesi hudûs ve teceddüdü hissettirmesindendir. 

2- Kendi içlerinde bu iki fırkanın her birinin çok oluĢu, dalâlet ehline oranla 

hidâyete erenlerin sayılarının az olarak nitelenmesi çeliĢki doğurmaz. Allah 

Teâlâ‟nın  َُ ٧ُٕ ي ٙم ْٟ ِلَسدِيي خ٘ ِٜ  ٌٗ ي ِٙ َِ ٦َ “Ģükreden kullarım azdır”
540

 buyurduğu gibi ayrıca çok 

kez Ģöyle denilmektedir: 

ٌُ ٌي خُ٘ٙي ٦خٍ٘عيٙص.  خّ٘ٙيٗ ٜٟ خ٥ٝ٘عًيٟ لًًيخ ٔؽي
                                                           
538

 Bkz., ZerkeĢî, Burhân, s. 357; Suyûtî, Ġtkân, s. 549. 
539

 Bakara, 2/26. 
540 Sebe, 34/13. 
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“Sayı bakımından hidâyete erenlerin az olanı (azlığı), Ģeref ve fazilet 

bakımından çoktur.”  

Onların “az” olarak isimlendirilmesi hakikât (kemmiyet) yönüyledir. Sayısal 

yönüyle dalâlete gidenlerin fazlalığı/çokluğu hakikâtta az oluĢlarını ifade eder.” 

Molla Sadrâ, asıl olanın nicelik olmayıp nitelik olduğunu kanıtlamak için Ġbn 

Abbas‟ın (v. 68/687)  “ ُّ  Sevadü‟l-Azam; hak üzerinde)  ”خٕ٘ي٧خي خ لفيٛ ٤ي٧ خ٧٘خليً لٙي٩ خ٘مي

olan tek kiĢidir) rivâyetini aktarmaktadır.  

Hidâyete erenler, hakikâten çoktur. Çünkü onlar hakikât üzerindedirler. Batıl 

üzerinde olan sapıklar, sayısal olarak çok olsalar da hakikâtte onların sayıları azdır. 

Buna Ģu beyiti örnek olarak verebiliriz: 

ّٞ خُٕ٘خٚ ٔؽيُ ٌي خ٘سالي ٦بٞ   ب
 

٧ّٙخ، ٔٝد وي٤ُٛ  ّٗ ٦بٞ ٔؽ٦ُخِ ِ. 

 “Memlekette Ģerefli olanların sayısı az olsa da (onlar yine) çokturlar. Kendi 

dıĢındakilerde olduğu gibi sayıları çok olsa da (onlar) azdırlar.” 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, yukarıdaki azlık-çokluk meselesini irfânî bir 

boyutla açıklamaktadır.  

Ona ve hikmet/irfân ehline göre bi‟l-fiil ile bir olan akıl; kendisinden baĢka 

tüm mevcûdattır. Akıl birliğiyle beraber, akıl âleminde kendisinden baĢka var olan 

hakikât-ı nevi, tüm sayıları ve parçaları (cüziyyâtı) kuĢatmaktadır. 

Konuya iliĢkin olarak Molla Sadrâ Ģöyle bir değerlendirme yapmaktadır: 

ٔييص لٙيي٩ ٔؽُظ٥ييد   ُّ ي٤ييد ٤ييي ليييٟ ـٝيييك ٧ِخ٤ييد خًَ٘ٝٔييص ٦خ٘ٝم ُّ ٦بٞ خ٘يي١ٍٓ خ١٘دؼّييص لٙيي٩ ٦لييًظ٥د ٦ظف

 .٦ظىد٥ٍ٘د ٦ظٍد٦ض ُٜخظس٥د ٠٦ٙأظ٥د

“Bir ve mücerret olan nefsi natika; çokluk, aykırılık ve mertebe ile neĢetlerin 

farklılıklarına rağmen bütün müdrike ve muharrike kuvvetlerin aynısıdır.”
541

  

Ayrıca Molla Sadrâ, müĢkil gibi görünen   يد َٝ يد آَظد٤ُ َٝ ي ٌِ َٔدَء  َُ ي ُ٘  ٣َُ٘ َماَل  ـَ ًمد 
ِ٘ د َ د َٝ د آَظد٤ُ ٝم َٙ ٌَ   

“Fakat (Allah) onlara salih (kusursuz) bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu 

çocuk hakkında (sonradan insanlar) Allah‟a ortak koĢtular”
542

 âyetinde geçen 

zamirlerin, Hz. Âdem ve Hz. Havva‟ya raci olduğunu, dolayısıyla Ģirkin ikisinden 

sadır olması gerektiğini söyleyenlere Ģu cevabı vermektedir: 

                                                           
541

 Sadrâ, Tefsîr, III, 630-631. 
542

 A‟raf, 7/189-190. 
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 ُّ ّٞ خ ٠سيدء لٙي٥ٛ خٕ٘الٚ خُْ٘ٙ ٌي خ ؤ٣ّ٠ ٘ٛ يّٗ ؤلً ٌي ل ّٙٛ ؤ ٤٧ّ٘يص ٜؽّٙد، ٌد٧٘ـ٣ ؤٞ يّدٖ: ال ٠ٕ

ّٖ لٙي٣. ٦خ١ٍ٘ٓ  .“آٖ ِصّي ”زٗ ِيٗ: خ٘ىؽدذ ُّ٘يٗ، ٤٦ٛ خ١ٍ٘ٓ خ٧٘خلًش ٤ي آيٚ، ٦٘يٓ ٌي خآليص ٜد يً

 .“ِصّي ”خ٧٘خلًش 

“Kesinlikle hiçbir kimse, Peygamberlerin ulûhiyet konusunda Ģirk 

koĢtuklarını söylememiĢtir. ġu görüĢ denilmelidir: (Bir önceki âyette geçen) tek 

nefisten maksadın Hz. Âdem olduğunu kabul etmeyiz. Âyette onun olduğuna dair bir 

iĢaret de yoktur. Bilakis hitap KureyĢ içindir, denilmiĢtir. KureyĢliler Âl-i 

Kusayy‟dır. Buradaki tek nefisten maksat; Kusayy‟dır.”
 543

 

 Böylece Kusayy‟ın çocukları daha sonra kendi çocuklarına Abdulmenât, 

Abduluzzâ, Abduddâr ve Abdu Kusayy Ģeklinde isim vererek (Allah‟a) Ģirk 

koĢtuklarını belirtmektedir.  

Hz. Nuh‟la ilgili bir âyette “Ey Nûh! O, asla senin ehlinden değildir”
544

, 

diğerinde “Rabbim! ġüphesiz oğlum da ehlimdendir”
545

 denmektedir. Ġlk bakıĢta 

birbirine zıt gibi görünen bu durumla alakalı olarak Molla Sadrâ, ilk âyetteki ehl‟in 

itikâdî/dînî, ikincisinin ise biyolojik açıdan olduğunu söyleyerek söz konusu âyetler 

arasında, uyum ve ahenk bulunduğunu, dolayısıyla en ufak bir çeliĢkinin ve zıtlığın 

olmadığını ortaya koymaktadır.
546

  

Molla Sadrâ‟ya göre Yüce Allah‟ın Hz. Resûlullah hakkındaki: 

د ٣٘٧ِ:  ّٜ ٨ً٥ٌََ(٦ؤ َْ َظدالًّ  ًَ ـَ ّٗ ٌي  سد٢ ٌي زمط  ٌٝم١د٢ ًٌّخٞ خُ٘ٙخجك ٦خ لٕدٚ. ٦ِيٗ: ، )٦َ٦َ ب٣ّ٠ ظ

ّٗ ٌي ؼُيُ خ٘ٙدٚ ليٟ وُؾ ز٣ ؤز٧ ؼد٘ر ّٕص، ٌُّي٢ ؤز٧ ـ٥ٗ ب٩٘ لسً خ٘ٝؽٙر. ٦ِيٗ: ظ  .٘مدذ ٜ

 “Seni yolunu kaybetmiĢ olarak bulup da yola iletmedi mi?”
547

 sözünün 

manası; (Resûlullah‟ın) Ģeriat ve hükümleri bilmemesidir. Bazılarınca, „Resûlullah 

(s.a.s) küçük iken Mekke‟nin vadilerinde kaybolmuĢtu. Ebu Cehil onu 

Abdulmuttalib‟e geri getirmiĢti‟, diğer bazılarınca da „Ebu Tâlib, kendisini ġam‟a 

götürdüğünde ġam yolunda kaybolmuĢtu‟ denilmiĢtir.” 

                                                           
543

 Sadrâ, Tefsîr, III, 966. 
544 Hûd, 11/46. 
545 Hûd, 11/45.  
546 Sadrâ, Tefsîr, III, 966. 
547 Duhâ, 93/7. 
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. ٦ٍ٘خ ِدٖ ظمد٩٘:  ُّ ْٛ ٦َٜد (٦زد٘فٝٙص ال يال٘ص ل٩ٙ خ٘مصيدٞ ٦خ٘ٝيٗ لٟ ؼُيُ خ٘م ُٕ ٗم  دِلُس ٜد َظ

  .) َو٨٧

“Özetle bu âyet; isyan ve hak yoldan sapmaya iĢaret etmemektedir. Bundan 

dolayı Yüce Allah, „arkadaĢınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı‟
548

 

buyurmuĢtur.”
549

  

Yani Molla Sadrâ, yukarıdaki iki âyeti zikredip bunlar arasında müĢkil bir 

durum olmadığını belirtmiĢtir. Çünkü birisinde Ģeriattan habersiz olma veya yolu 

kaybetme manası varken, diğerinde de hak yoldan sapma manası mevcuttur. 

Hz. Peygamberin, birinci cümlede yolunu ĢaĢırmıĢ olduğu haber veriliyor, 

ikinci cümlede ise, hak yoldan sapmadığı ifade ediliyor. 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ı Kerîm‟de ruhların kabzı ve nefislerin âhiret alemine 

cezbi ile ilgili olarak Ģöyle demektedir: 

٧ِْظ٥د([:  ]ظمد٩٘ ظدَش ب٩٘ خهلّل ظمد٩٘ ٔٝد ٌي ٣٘٧ِ َٜ  َٟ َٓ ِلي ٍُ ٌم٩ خْ ٠َْ ُ َيَع٧َ ٦ظدَش ب٩٘ زمط ٜالجٕص خهلّل  )خهللم

زيٟ ٔٝد ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘: ُّ ْٛ ( خّ٘ٝ ُٕ َٗ ِز ِّٔ ي ٦ُ ٍِ ٧ِْض خ٘م َٝ ْ٘ ُٓ خ َٙ َٜ  ْٛ ُٔ ٌمد ْٗ َيَع٧َ  ٦ظدَش ب٩٘ َٔٗ خهلّل ٔٝد ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘:) ُِ

) َٞ ؼ٧ُ ُِّ ٍَ ْٛ ال ُي ١ُٙد ٤ُ٦َ ُٔ َُ ٌمْع٣ُ  ِمي ِب٩٘ (ٔٝد ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘:ٌخظ٥د ٦ظدَش ب٩٘ خ١ٍ٘ٓ  ) َظ٧َ ـِ َْ ِح١مُص خ َٝ ْؽ ُٝ ْ٘ ُٓ خ ٍْ   يد ؤَيمُع٥َد خ١٘م

ِظيمصً  ُْ َٜ  َخِظَيًص 
ِٓ زِّ  .٦ظدَش ٘ٛ ي١ٕر ب٩٘ ٌدلٗ ٜمّيٟ ٦ِدزط ٜم٧ٙٚ ٔٝد ٌي ٢ٍ٤ خآليص )ََ

“(Vefat ettirme iĢi) bazen „Allah ölüm vakti gelenlerin canlarını alır‟
550

 

âyetinde Allah‟a, bazen “De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı 

alacak‟
551

 âyetinde bazı mukarreb meleklere, bazen „elçilerimiz onun canını alır ve 

onlar görevlerinde asla kusur etmezler”
552

 âyetinde elçilere, bazende „ey mutmain 

nefis! Sen Ondan O da senden razı olarak Rabbine dön‟
553

 sözünde nefsin kendisine, 

bazen de „de ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size 

ulaĢacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah‟a döndürüleceksiniz. O 

                                                           
548 Necm, 53/2. 
549 Sadrâ, Tefsîr, III, 973. 
550 Zümer, 39/42. 
551 Secde, 32/11. 
552 En‟âm, 6/61. 
553

 Fecr, 89/27-28. 
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size yapmakta olduklarınızı haber verecektir‟
554

 Ģeklinde belli olmayan bir fâil ve 

malum olmayan bir kabz ediciye nisbet edilir.”
555

  

Ona göre ruhların kabzıyla alakalı zikredilen bu âyetler arasında herhangi bir 

müĢkil durum görülmemektedir. O, ilk bakıĢta müĢkil gibi görünen âyetleri Ģu 

Ģekilde uzlaĢtırmıĢtır: 

٣ّ ٦٦ٔدجػ ظ٧ٕي٣١،  ّّ ؽص ٤ي ؤٔسدذ ظم ّٔ ّٗ ٧ٜـ٧ي ؼسيمي ؤ٧َٜ ٜع٧ ّٞ زيٟ خٍ٘خض خ لًيّص خع٥ّ٘يص ٦زيٟ ٔ ب

ٔٝد ؤ٥ّ٠د زمي٥١د ؤٔسدذ ٦ـ٧ي٤د ٦َ٦٦ي٤د ٜٟ ٥١ٜ٦د ٜد ٤ي ؤٔسدذ ـٍذ خ ٦َخق ٦خ٧ٍ١ْ٘ ٜٟ ؤٍٔٗ ٔدٌٙيٟ، 

ّٙييٟ.  ؤل٩ٙ ل

ذ خٍ٘ي يفٍذ خ ٦َخق ٌي ل “خّ٘دزط ”ٌإ٥٘٦ّد خٔٛ خهللّ  ُّ ّٛ خ٘ٝٙٓ خّ٘ٝ د٘ٛ خًّْ٘، ٌي خ٘مد٘ٛ خع٥٘ي، ؼ

ّٛ ٧ٍ٠ْ َٔٗ خهلّل ٦ ّٛ خ٧ٍ١ْ٘ خ٘ٝؽٝح١ّص خُ٘خـمص ب٩٘ َز٥ّد َخظيص ُٜظّيص ٌي لد٘ٛ ؼ ّٛ ٤ٛ خً٘لدش ب٩٘ خهلّل، ؼ خ٧ٍ١ْ٘، ؼ

ّٗ ٦ خهلّل ٔسمد٣٠ ز٧ّّظ٥د خ٘عي ظٕٝٓ خ٧ٕٝ٘خض٦ …٠ؽسدلّيص ٌي لد٘ٛ خ٘ؽسدجكخ٘ؽسيمص خال   خ َض ؤٞ ظ٦ّال ٧ٌَ خٕ٘

َفصً ( ٍَ ْٛ َل ُٕ ْي َٙ ُٗ َل ِٔ ُْ ََ ِلسدِي٢ِ ٦َيُ ٧ْ ٌَ  ُُ ّْ٘د٤ِ ّٗ زد٣ٝٔ  )٧َ٤ُ٦َ خ  .“خّ٘دزط”٦يّسط خٕ٘

 “Bir olan ilahî zat ile tabiî olan bütün varlıklar arasında birtakım vasıtalar 

vardır. Bu vasıta Ģeyler, gerçekleĢmenin sebebleri ve oluĢumun aracılarıdır 

(vasıtalarıdır). Onlardan bazıları esfel-i sâfilinden ruh ve nefisleri cezb etme 

sebepleridir. Tıpkı vasıta Ģeylerin A‟la-yı Ġliyyin‟den varolmalarının ve 

süregelmelerinin bizzat sebebleri olduğu gibi. 

Ġlahî âlemde sebeplerin ilki Allah‟ın خّ٘ييدزط ismidir. Sonra Kutsal âlemde 

ruhları cezbeden mukarreb melektir. Sonra da Allah‟a davet eden elçilerin 

nefisleridir. Daha sonra nefisler âleminde râziyye ve merdiyye makamında Rablerine 

bakan mütmain nefislerdir. Sonra ise tabiat âleminde yatkın olan tabiî nefislerdir… 

Allahu Teâlâ gökleri ve yeri zâil olmaktan koruduğu kuvvetiyle hepsinin üzerindedir. 

Kullarına galiptir. Sizin üzerinize hafaza melekleri gönderir ve böylece خّ٘يدزط ismiyle 

hepsini kabz eder.”
556

 

                                                           
554 Cuma, 62/8. 
555 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 338. 
556 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 338-339. Mollâ Sadrâ, aynı yerde; tabiat âleminde intiba‟ olan tabiî nefislerden 

maksadın Ģu kuvvetler olduğunu belirtmektedir: Toprak/gıda cismin nebatî/tabiî dereceye cezbeden 

kuvvet, hissî/failî iradî hissin, ahlâtı (karıĢan unsûrları) buharî/ruhların  ufuk derecesine cezbeden 

kuvvet, hayvanî kuvvetin ötesinde nutkî nefis mertebesine cezbeden nutkî kuvvet, onun ötesinde 
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Ruhların kabzı ile alakalı çeĢitli nisbetlerin zikrediliĢi; oluĢumların farklı 

olması, âlemlerin çokluluğu ve insan derecelerinin ayrı ayrı konumlarda yer 

almasıdır. 

Molla Sadrâ, Kur‟ân-ı Kerîm‟de karĢılaĢılan bu gibi durumlarda Allah‟a 

nisbet etmeyi hakikî, diğerlerine nisbet etmeyi de mecazî olarak algılanmasını; vefat 

konusunda bazı âyetlerin hakikâte
557

 ve diğer bazı âyetlerin de mecaza
558

 

hamledilmesini tavsiye etmektedir.
559

  

 

3.5.7. MÜTEġÂBĠHÂTÜ’L-KUR’ÂN 

MüteĢâbih; birçok manaya ihtimali olup bu manalardan birini tercih 

edebilmek için haricî bir delile muhtaç olan âyetlerdir.
560

 Genellikle bu kavram, zıttı 

olan muhkem kavramıyla beraber zikredilmektedir. Buna göre “muhkem; manası 

kolaylıkla anlaĢılan, manasını anlamak için harici bir tefsîre ihtiyaç olmayan 

âyetlerdir.” Helal, haram, namaz, oruç, zekat, hac gibi ahkâmla ilgili olan kısımlar 

muhkem âyetlerdir.
561

 

Muhkem âyetlerin anlaĢılması kesin olduğundan biz daha çok müteĢâbih 

âyetler üzerinde durmak istiyoruz.  

Bu konuda birçok eser kaleme alınmıĢtır. Molla Sadrâ da müteĢâbih âyetlerle 

ilgili bir risale yazmıĢtır. Biz bu husûsta bundan da istifade etmeye çalıĢacağız. 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟da geçen müteĢâbih âyetler hakkında birçok görüĢ 

olduğunu söylemektedir. O, bazı âyet
562

 ve hadîslerde vech, gülme, hayâ, bukâ 

(ağlama), mecîet (gelme), kelâm, bulutların gölgesinde gelme gibi pek çok müteĢâbih 

lafzın bulunduğunu söylemekle beraber bu konuda dört mezhebin olduğunu 

belirtmektedir.
563

  

                                                                                                                                                                     
gayb/melekût âlemine cezbeden nutkî nefislerin çağırdığı nebatî kuvvet, onun da ötesinde Rububiyet 

âlemiyle beraber olan ve yükselten Cibrîlî kuvvet. 
557

 Bkz., Zümer, 39/42.   
558

 Bkz., Secde, 32/11. 
559

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 305. Ayrıca baĢka örnekler için bkz., a.m. Tefsîr, I, 91, II, 402, III, 972, V, 310, 

VI, 303, 316. 
560

 ZerkeĢî, Burhân, s. 370; Suyûtî, Ġtkân, s. 501; Cerrahoğlu, Tefsîr Usûlü, s. 128. 
561

 ZerkeĢî, Burhân, s. 370; Suyûtî, Ġtkân, s. 495; Cerrahoğlu, Tefsîr Usûlü, s. 128. 
562

 Bkz., Feth, 48/10; Tâhâ, 20/5; Zümer, 39/56; Fecr, 89/22. 
563

 Sadrâ, MüteĢâbihâtu‟l-Kur‟ân, (Thk., Muhammed Ali Câvdân-Muhammed Rıza Ahmedî 

Burûcerdî), ĠntiĢarat-ı Benadı Hikmet-i Ġslami Sadrâ, Tahran, 2000, s. 9. Ayrıca bkz., a.m, 

Mefâtîhu‟l-Gayb, I, 152-154. KrĢ., ZerkeĢî, Burhân, s. 376. 
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1- Lugât ehli, fakihlerin çoğu, Hadîsçiler, Hanbelîler ve Kerramîler‟in görüĢü; 

Allahu Teâlâ‟nın zat ve sıfatları konusunda tenzîh ve takdîse riâyet 

etmeksizin lafızları zâhir medlûl ve ilk mefhûmlara ibka etmek (hakiki anlamda 

kullanmak). 

2- Akıl ve tetkik ehlinin görüĢü; 

Allahu Teâlâ‟nın imkân ve noksan sıfatlardan kutsiyetini muhafaza ederek 

nazarî kaidelere ve aklî öncülere (önermelere) uygun bir Ģekilde lafızları te‟vîl 

etmek. 

3- Ġlim ve yakînde râsih (derinleĢmiĢ) olanların görüĢü; 

Üzerinde tasarruf yapmaksızın lafızları asıl mefhûmlar üzerine ibka etmek. 

Ancak bu mefhûmları tahkik etmek ve fazla Ģeylerden de lafzın manalarını 

soyutlamak gerekir.
564

  

Molla Sadrâ, üçüncü görüĢte olduğunu belirtmektedir. Kendisini nispet ettiği 

ehl-i hakîkat ve tahkîke göre müteĢâbihler hakkında gerçek olan, âyet ve hadîsleri 

te‟vîl etmeksizin mefhûmları asıllarına hamletmektir. Ancak yorumlar, Allahu 

Teâlâ‟nın zâtı ve sıfatları konusunda teĢbîh, noksanlık ve tecsîm gerektirmeyecek 

Ģekilde olmalıdır.  

Ona göre, Ģâyet âyet ve hadîsler teĢbîh ve tecsim olmadan zâhir ve ilk 

konuldukları anlamlara hamledilmezse, o müteĢâbih âyetlerin herkese nazîl olması 

ve vârid olmasında hiçbir fayda olmayacaktır. Aksi takdirde onlara nazîl olması; 

onların ĢaĢkınlıklarını ve sapıklıklarını gerektirecektir. Bu da Allah‟ın rahmet ve 

hikmetine münâfidir.
565

  

4-Birinci ve ikinci görüĢleri cem etmek; 

 Bazı âyet ve hadîslerde teĢbîh ve tenzil mezhebini diğer bazılarında ise 

tenzîh ve te‟vîl mezhebini birleĢtirmek. 

Mebde„ konusunda olan her Ģeyi te‟vîl mezhebine, meâd ile ilgili olan her 

Ģeyi de te‟vîl etmeksizin teĢbîh kaidesine göre yorumlamak.  
Kaffâl (v. 365/976), ZamahĢerî (v. 538/1144) ve diğerlerinin de içinde olduğu 

Mu„tezile ve Ġmamiyye âlimlerinin çoğu bu görüĢtedir.
566
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Molla Sadrâ, bazı âlimleri, müteĢâbih âyetler konusunda ömürleri boyunca 

araĢtırıp tartıĢtıkları ve hakikât ehlinin yoluna mürâcaat etmedikleri için 

eleĢtirmektedir. O bu âlimlerin, inkâr ve vesveselerden arınmıĢ bir kalp ile Allah‟ın 

âyetlerini ve peygamberin sünnetlerini teemmül etmemeleri nedeniyle büyük afete 

maruz kaldıklarını söylemektedir.
567

  

Daha sonra Molla Sadrâ, müteĢâbihâtla ilgili belirtilen görüĢlere göre 

birtakım değerlendirmeler yapmaktadır. 

ؼٛ  ٜٟ ـ٥ص خ٘فٌُّيص ٦خعلدؼص خًّ٘ٝخَيّص.ٌٟٝ خ٥١ٝ٘ؿ خ ٦ّٖ ؤ٣٠ّ ـٕٛ لفيٛ يٕك خ٧ٕٝ٘خض ٦خ َض 

 -٦ز٣ ِدٖ خ٘مٕٟ- خ٘مُٖ، ٤٦ٝد ـٕٛ ٦خلً  وع٧ٍٙخ: ٌٍُِص ٤ٌس٧خ ب٩٘ ؤٞ خُٕ٘ٔي ٧٤ ٠ٍٓ٘ٝم٩١ خخّ٘دج٧ٙٞ ز٥ٍخ خ

ٌٛ (ًِ ي٧ ً زإ٣٠ لُٖ ٣٘٧ّ٘ ظمد٩٘: “  خُٕ٘يُ”٦خٔع٧ًّ٘خ زإٞ  ٌٖ َلِفي ُْ ٥َ٘د َل  ).٦ًِ ي٧ ً زإ٣٠ ُٔٔي  ٦َ

 “Birinci görüĢe göre Kürsî; zarf ve ihata-i miktariye bakımından gökleri ve 

yeri içine alan büyük bir cisimdir. Bu görüĢe sahip olanlar da kendi aralarında ihtilaf 

ettiler. Bir fırka, Kürsînin, arĢın kendisi olduğunu ve böylece ikisinin bir cisim 

olduğunu söylediler ki Hasan (v. 110/728) bu görüĢtedir. Tahtın, „O‟nun büyük bir 

arĢı vardır‟
568

 âyetinde olduğu gibi arĢ ile nitelendiğini delil olarak ileri sürdüler.”  

ġüphesiz arĢ, kürsî olarak nitelendirilmiĢtir. ُٔٔيي٣ ٩ـٙيٓ ٔيٙيٝدٞ لٙي  (Süleyman 

tahtına oturdu) örneğinde olduğu gibi her ikisinin de yer edinmek anlamında 

kullanımı uygundur. 

Diğer bir fırka, arĢ ve kürsînin birbirinden farklı olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Ancak bunlardan bazıları,  ب٣٠ ُٔيُ ي٦ٞ خ٘مُٖ ٧ٌ٦َ خٕ٘ٝدء خٕ٘دزمص “Kürsî‟nin arĢın 

aĢağısında ve yedinci göğün üzerinde bir taht” olduğunu söylemiĢlerdir.
569  

Molla Sadrâ, Ebu Ali Tabersî‟den (v. 548/1153) naklen Ģu rivâyeti 

zikretmektedir:  

 .ٜد خ٧ٕٝ٘خض ٦خ َض ل١ً خُٕ٘ٔي بال ٔمّٙص ٌي ٌالش، ٦ٜد خُٕ٘ٔي ل١ً خ٘مُٖ بال ٔمّٙص ٌي ٌالش

“Yer ve gökler, Kürsî karĢısında ancak çöle atılan bir halka gibidir. Kürsî de 

arĢın karĢısında ancak çöle atılan bir halka gibidir.”
570
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 BaĢka bir fırka da Süddî‟den (v. 127/745) nakledilen rivâyete dayanarak  ب٠ي٣

بٞ خ٧ٕٝ٘خض ٦  Kürsî‟nin yerin altında” olduğunu söylemiĢtir. BaĢkaları ise“  ظمط خ َض

خُٕ٘ٔييي، ٦خُٕ٘ٔييي ظمييط خ َض ٔييد٘مُٖ ٌيي٧َ خٕ٘ييٝدءخ َض ـٝيمييد لٙيي٩   “gökler ve yerin tümü 

Kürsî üzerinde, Kürsî‟nin de göğün üstündeki arĢ gibi yerin altında” olduğu Ģeklinde 

görüĢ belirtmiĢlerdir. 

Molla Sadrâ, daha sonra Esbağ b. Nebate‟nin rivâyetine göre Hz. Ali‟nin 

Ģöyle dediğini aktarmaktadır: 

 “Gökler, yer ve ikisi arasında bulunanlar Kürsî‟nin içindedir. Kürsî‟yi 

Allah‟ın izniyle taĢıyan dört melek vardır. Onlardan bir melek insan sûretindedir. Bu 

sûret sûretlerin en Ģereflisidir. O Âdemoğlu için Allah‟a yalvarmakta, Ģefaat ve rızık 

talep etmektedir.  

Ġkinci Melek; öküz sûretinde olup davarların efendisidir. Hayvanlar için 

Allah‟a yalvarmakta, Ģefaat ve rızık istemektedir.  

Üçüncü Melek; kartal Ģeklinde olup kuĢların efendisidir. O, kuĢlar için 

Allah‟a yalvarmakta Ģefaat ve rızık dilemektedir. 

Dördüncü Melek; aslan sûretinde olup tüm yırtıcı hayvanların efendisidir. O, 

tüm yırtıcı hayvanlar için Allah‟a yalvarmakta Ģefaat ve rızık dilemektedir.  

Öküz Ģeklinde olan olan Melek, Allah dıĢında kendisine benzeyecek bir 

öküze ibadet edilmesinden dolayı utandığı için baĢını eğmiĢtir. Kendilerine azabın 

ineceğinden korkmaktadır.
571

  

Molla Sadrâ, yukarıdaki rivâyetin hükmünü Kur‟ân‟daki müteĢâbih âyetlerin 

hükmüne benzediğini belirtip kusurlu anlayıĢlarının ve ĢaĢkın akılların bunları idrak 

edemeyeceklerini açıklamaktadır. Ona göre bu sözler öyle sözlerdir ki; velâyet, 

tevhit ve irfân kaynağından çıkmıĢtır. Onları sadece, dînî ilimlerde râsih olanlar bilir.  

Astronomi ilmiyle uğraĢanlar, sekizinci feleğin Kürsî ve ArĢın, sekiz feleğin 

toplamı olduğunu söylediler.  
Molla Sadrâ, Kürsî ile alakalı Râzî‟den (v. 606/1210),  Ģu alıntıyı da 

yapmıĢtır:  
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لٙٛ ؤٞ ٍ٘ؿ خُٕ٘ٔي ٦َي ٌي ٢ٍ٤ خآليص، ٦ـدء ٌي خ وسدَ خ٘صميمص ؤ٣٠ ـٕٛ لفيٛ ظمط خ٘مُٖ خ

  .٧ٌ٦َ خٕ٘ٝدء خٕ٘دزمص ٦ال خٜع١دق ٌي خّ٘س٧ٖ ٧ٌـر خّ٘س٧ٖ

د ٜد ٦َي لٟ ٔميً زٟ ـسيُ لٟ ٦ ّٜ ٦ٜٟ خ٘سميً “ ٧ٜظك خًّٜ٘يٟ”خهلّل ل٥١ٝد ؤ٣٠ّ ِدٖ:  يزٟ لسدْ َظخؤ

ْ لٟ خ٘ف٧خَق ٦خ لعدء زد٧ّ٘خؼك خ٘س٤ُد٠يص خً٘خ٘ص ل٩ٙ ٠ٍي خؤٞ ي٧ّٖ  ًّ ّٗ ٦ظّ ّّ ٦ـ زٟ لسدْ ٧ٜظك ًِٜي خهلّل ل

ي ٧ٜظك ًِٜي خ٦ُ٘ق خ لفٛ، ؤ٦ ٜٙٓ آوُ خ٘فٕٝيص، ٧ٌـر َّي ٢ٍ٤ خ٦ُ٘خيص ؤ٦ ل٥ٙٝد ل٩ٙ ؤٞ خُ٘ٝخي ؤٞ خُٕ٘ٔ

 .ل١ً خهللّ  لفيٛ خًَّ٘

 “Bilki bu âyet ve sahîh haberlerde gelen Kürsî lafzı, arĢın altında ve yedinci 

göğün üstünde olan büyük bir cisimdir. Bunu kabul etme konusunda herhangi bir 

engel yoktur. Öyleyse bu Ģekilde kabul etmek gerekir.” 

“Said b. Cübeyr‟in naklettiğine göre Ġbn Abbas (v. 68/687), onun “iki ayak 

yeri‟ olduğunu söylemiĢtir. Ġbn Abbas‟ın, Kürsî‟nin Azîz ve yüce olan Allah‟ın iki 

ayak yeri demesi, gerçek olmaktan uzaktır. Allah‟u Teâlâ, cismânî olmadığını 

gösteren kat‟î delillerle el, ayak ve organlardan münezzehtir. O halde bu rivâyeti ya 

reddetmek veya Kürsî‟den muradın; en büyük ruhun iki ayak yeri veya Allah katında 

değeri büyük meleğin iki ayak yeri olarak yorumlamak gerekir.”
572

  

Molla Sadrâ, Fahreddin Râzî‟nin (v. 606/1210), yukarıdaki görüĢünün 

tartıĢmalı olduğunu belirtmektedir. Ona göre Allah‟ın zatını ve sıfatını; cisim ve yok 

olma kusurundan tenzîh etmek gerekir. Aynı Ģekilde husûsi fiillerini, katındaki 

kurbiyet ve (üst düzey) derece ehli olanları da tenzîh etmek lazımdır.  Çünkü 

Sadra‟ya göre en büyük ruh, rûhânî olup cismânî değildir. Ruhun büyük olması 

hayvânî ruh olmadığını gerektirmektedir. Böylece Molla Sadra „büyük ruhun iki 

ayak yeri‟ ifadesini, cisim olarak telakki edildiğinden dolayı eleĢtirmektedir.
573

  

Ġkinci görüĢe göre Molla Sadrâ, Râzî‟ye (v. 606/1210), dayanarak bu konuda 

üç husûsun bulunduğunu söylemektedir. Birincisinden maksat -ki aynı zamanda bu 

Kaffâl‟in (v. 365/976) tercihidir- Allah‟u Teâlâ‟nın yüceliğinin ve büyüklülüğünün 

tasviridir.  

Bunun açıklaması Ģöyledir: Allahu Teâlâ zatı ve sıfatlarının tarifine dair 

ifadeleri, insanların kendi padiĢahlarına ve büyüklerine alıĢageldikleri ölçüde hitap 
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etmeye benzer. Bundan dolayı, Kâbe‟yi insanların tavaf yaptıkları bir ev kılmıĢtır. 

Bu, insanların kendi padiĢahlarının evlerini tavaf yapmalarına (evlerine gitmelerine) 

benzemektedir. Ġnsanların kendi padiĢahlarını ziyaret ettikleri gibi onlara kendisini 

ziyaret etmelerini emretmiĢtir. Haceru‟l-Esved, „Allah‟ın yeryüzündeki sağ eli‟ 

olarak tavsif edilmiĢtir. Daha sonra insanlardan, kendi padiĢahlarının ellerini 

öpmeleri gibi Haceru‟l-Esved‟i öpmeleri istenmiĢtir. Aynı Ģekilde kıyamet gününde 

meleklerin, peygamberlerin ve Ģehitlerin hazır olması, terazilerin konulması gibi 

kulların sorgulanmalarıyla ilgili zikredilen husûslar bu kabildendir. ĠĢte böyle bir 

kıyasa göre Yüce Allah da kendisi için bir „ArĢ‟ kılmıĢ ve Ģöyle buyurmuĢtur:  َٞ يد َٔ ٦َ

يدءِ  َٝ ْ٘ َٙي٩ خ ي٣ُ َل ُ٘ ُْ ”O‟nun arĢı suyun üzerindedir“ َل
 574

,  ْٛ ٥ُ َِ ي٧ْ ٌَ  َٓ ي زِّ ََ  َٖ ُْ ُٗ َلي ي
ِٝ  Üzerlerinde“ ٦ََيْم

Rabbinin arĢını taĢırlar”
 575
ve  َع٨٧َ ْٔ ِٖ خ ُْ َم ْ٘ ٩َٙ خ ُٞ َل د َٝ ْل ُم ”.Rahmân arĢa istiva etti“  خ٘

 576
 

Burada vurgulamamız gereken husûs, Allah‟ın yüceliğini ve büyüklüğünü 

kesin olarak bilmek yani O‟nu, Kâbe‟nin içinde olmaktan tenzîh etmektir. ArĢ ve 

Kürsî de bu Ģekilde değerlendirilmelidir.
577

  

Bu bilgilerden sonra Molla Sadrâ, Ģöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır: 

ّٛ وٍيُ ٜٟ  د٢ زدّ٘س٧ٖ ـ ّّ ُيٟ، ٦ظٙ ّٕ معسُيٟ، ٥١ٜٛ خٍ٘عالء خ٦ًِٝ٘ خٔعم٣١ٕ ٔؽيُ ٜٟ خ٘مٙٝدء خٍ٘ٝ

 ٦ ٦٩ٜد ٧٤ باّل ظص٧يُ ٘مفٝع٣ ظمد٘ؤٜد خّٜ٘ىُٙي ٌميػ ِدٖ:  خ١٘يٙدز٧َي ٦خ٘سيعد٦ي.خّٜ٘ىُٙي ٦خُ٘خِي ٦

ّٛ ٦ال ِم٧ي ٦ال ِدلً  .ظىييٗ ٌّػ، ٦ال ُّٔٔي ؼ

“(Bu görüĢü) müfessirlerin ekseriyeti güzel görmüĢ, faziletli ve saygın 

olanlardan büyük bir kitle kabul etmiĢtir. Bunlar arasında Nisâbûrî (v. 512/1118), 

ZemahĢerî (v. 538/1144), Râzî (v. 606/1210) ve Beyzâvî (v. 685/1286) yer 

almaktadır. ZemahĢerî‟ye gelince o Ģöyle demiĢtir: „Bundan (müteĢâbihattan) 

maksad, sadece Allah‟ın azametini tasvîr ve tahyîl etmektir. Orada ne kürsî, ne 

oturma ne de oturan vardır.‟”
578
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Râzî de, ٟ٦ ٤يٍخ ـي٧خذ ٜعيي “bu güçlü bir cevaptır” diyerek ZemahĢerî‟nin bu 

görüĢüne katılmaktadır. 

Nisâbûrî de aynı Ģekilde Ģöyle demiĢtir:  

ص ٦ال ِم٧ي ٦ال ِدلً ّٝ  .خّ٘ٝص٧ي ٜٟ ٤ٍخ خٕ٘الٚ ظص٧يُ لفٝص خهلّل ٦ٔسُيدج٣، ٦ال ُّٔٔي ؼ

“Bu sözden maksat; Allah‟ın yüceliğini ve büyüklüğünü tasvir etmektir. 

Orada ne Kürsî, ne oturma eylemi ve ne de oturan vardır.”
579

 

Beyzâvî ise Ģöyle demektedir:  

ي ٦ال ُٔٔي ٌي خ٘مّيّص ٦ال ِدل٤ًٍخ ظص٧يُ ٘مفٝع٣ ٦ ُّ  .ظٝؽيٗ ٜف

“Bu, Allah‟ın azameti için bir tasvir ve sırf bir temsildir. Gerçekte ne Kürsî ve 

ne de oturan vardır.”
580

  

Molla Sadrâ, yukarıdaki görüĢleri aktardıktan sonra bunları eleĢtirmektedir. 

O, EĢ‟arî ve Mü‟tezilî olan bu dâhî müfessirlerin Kaffâl‟in (v. 365/976) sözlerine tabi 

olduklarını söylemektedir. Ona göre Kaffâl‟in ve ilim ve kemal sahibi bu âlimlerin 

sözleri Allah ve Resûlü tarafından kabul edilmeyecektir.  

ْٟ لٝٗ ٢ٍ٤ خ ٍ٘دؾ خُّ٘آ٠ّيص …ل١ً خ٥ٝ٘يٟٝ خ٘ٝعمدٖ ٣٘٧َٔ٦ خ٘ٝسم٧غ ويُ ُٜظّي … ٠٦فدج٤ُد  ِٜ

يٝد٠ي، زٗ ٧٤ ُِق زدذ بخ٧ٍَٔٝ٘ش ٌي خٕ٘عدذ ٦خ١ّٕ٘ص ل٩ٙ ٜفُي خ٘عىييٗ ٦خ٘عٝؽيٗ، ٜٟ ويُ لّيّص يي١يص ٦ؤ ٗ 

ًّ زدذ  َ ظف٧يّ ٜؽٗ ٢ٍ٤ خ٘عىييالض خٍٕٕ٘ؽص ٦خ٘عمٙيٗ، ٦ٔ ُّ خال٤عًخء ٦خ٘عمصيٗ ٌي آيدض خ٘ع١ّيٗ، بٌ يعؽ

ًّ زدذ خاللعّدي زد٘ٝمدي خ٘فٕٝد٠ي ٦لٍخذ خّ٘سُ ٦خ٘صُخغ ٦خ٘مٕدذ  ٦خ٘عٝؽيالض ٜٟ ويُ لّدجُ يي١يص ]ب٩٘ ٔ ]

  -عًّيُ خ٧ٍَٔٝ٘ل٩ٙ خ٘- ٦خ٘ٝيّخٞ ٦خ٘ف١دٞ ٦خ١٘يُخٞ ٦خ٘م٧َ ٦خ٘ىٙٝدٞ، ٦ٔدجُ خ٧ٝ٘خليً خُ٘ٙلّيص، بٌ يف٧ِ  لً

 ؤٞ يمٝٗ ٔاّل ٜٟ ظٙٓ خ ٧َٜ ل٩ٙ ٜفُي خ٘عىييٗ ٜٟ ويُ ظمصيٗ لّيّص ٜىص٧ ص.

ٌٕٝد ـدِ ؤٞ يمٝٗ ظمفيٛ خ٘مُٖ ٦خُٕ٘ٔي ٦لُٜص زيط خهلّل ٦ظّسيٗ خ٘مفُ خ ٧ٔي ٦ٜد ٌي ٜمدٔسص 

ي خ٘عى ُّ ييٗ ٦خ٘عى٧يً خ٘مسدي ي٧ٚ خّ٘يدٜص ٜٟ لع٧َ خ٘ٝالجٕص ٦خ١٘سييٟ ٦خ٥ًٙ٘خء ٦٦ظك خ٧ٝ٘خِيٟ ل٩ٙ ٜف

ُ ٌي خ٧٘خِك، ٌٙيفّ ٜؽٗ ٌ٘ٓ ٌي خ٘ف١ّص ٦خ١٘دَ،  ّّ ٦خعَـدء ٦خع٠ٍخَ ٦خ٘عُوير ٦خ٘ع٤ُير ٜٟ ويُ ؤ ٗ لّيّي ٜم

٧ِّٚ ٦خ٘مٝيٛ، ٦ظصٙيص ـميٛ.  ٦خُ٘ظ٧خٞ ٦خ١٘ميٛ، ٦خّ٘
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“Kur‟ân ve sünnette zikredilen bu Kur‟ânî lafızlar ve benzerlerini dînî bir 

realiteye ve imânî bir asla dayandırmaksızın temsîl ve tahyîl etmek, …muheymin ve 

müte‟âl olan Allah ve gönderilmiĢ olan Resûlü‟nün katında razı olunan bir durum 

değildir… Aksine, safsata ve ta‟lil kapısını çalmaktır. Aynı zamanda tenzîl[î] 

âyetlerindeki hidâyet ve elde etme (kazanç) kapısını kapatmaktır. Çünkü dinî 

realiteler olmaksızın bu hayalî ve temsilî Ģeylerin kapısını çalmak, cismanî me‟âd 

(haĢr), kabir azabı, sırât, hesap, mîzân, cennet, cehennem, ateĢ, huri, ğilmân ve diğer 

Ģer‟î va‟adlere olan itikâd kapısını kapatmaktadır. Zira –mezkûr takdire göre- bir 

kimseye, bu husûsların her birini, özel (tahsis edilmiĢ) bir gerçekliği olmaksızın salt 

hayal[î olan Ģeyler]e hamletmesi câiz olacaktır. 

Böyle olursa arĢ ve Kürsî‟nin büyüklüğü, Allah‟ın evinin saygınlığı, 

Hacerü‟l-Esved‟in öpülmesini, kıyamet gününde meleklerin, peygamberlerin ve 

Ģehitlerin hazır bulunmaları ve mizanların kurulmasıyla kulların sorguya 

çekilmelerini, gerçek hayatta meydana gelmiĢ hakikâtlar olmaksızın sadece hayalî 

korkutma, inzar, terhib, terğib Ģeklinde olmasına yorumlamak caiz olabileceği gibi, 

cennet, cehennem, rıdvan, na‟îm, zakkûm, hamîm ve cehîme yaslanmayı da (hayal 

ve temsile) yorumlamak caiz olacaktır.”
581

 

Molla Sadrâ‟ya göre, dinî bir zarûret olmadıkça bunların zâhirlerine 

dayanmak gerekir. Ancak zâhir yorum, dinin esasları ve itikadî husûslarla çeliĢirse, o 

zaman orada durmak ve bunun bilgisini Allah‟a, Rasûlü‟ne ve ilimde rasih olan 

masum imamlara havale etmek gerekir. Çünkü Yüce Allah, “oysa onun gerçek 

manasını ancak Allah ve ilimde derinleĢmiĢ olanlar bilir”
582

 buyurmaktadır. 

Daha sonra Molla Sadrâ, müteĢâbih âyetleri her insanın bilemeyeceğini, 

bunları Hz. Ali, Ebu Abdillah, Cafer b. Abdillâh ve diğer imamların -rasih 

olduklarından dolayı- bildiklerini söylemektedir.
583

 

Ġkinci görüĢ: Kürsîden maksadın „ilim‟ olduğudur. O halde âyetin manası 

Ģöyle olmaktadır: “Ġlmi, yer ve göğü kuĢatmıĢtır.” Bu görüĢü, Ġbn Abbas (v. 68/687), 

Mücâhid (v. 103/721), Ebu Cafer (v. 148/765) ve Ebû Abdillah (v. 298/911) 

söylemiĢtir. Bundan dolayı âlimin yerine kürsî denilmiĢtir. Böylece mecaz yoluyla 

bir Ģeyin sıfatı, bu Ģeyin mekânının ismiyle tesmiye edilmiĢtir. 
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Üçüncü görüĢ: Tefsîr âlimlerinin çoğuna göre muteber olan görüĢ, kürsîden 

maksadın „sultan‟ ve „kudret/güç olduğudur. O zaman mana Ģöyle olmaktadır: O‟nun 

kuvveti/gücü gökleri ve yeri kuĢatmıĢtır. Ya da kürsîden maksat (melik) padiĢahtır. 

Araplar da melike kürsî derler. Çünkü padiĢahlar kürsînin üzerine otururlar. Böylece 

melik, padiĢahın oturduğu yer ismiyle isimlendirilmiĢtir.
584

  

Molla Sadrâ, tüm bu görüĢleri detaylı bir Ģekilde ele alıp inceledikten sonra 

müteĢâbihâta dair görüĢ beyan edenleri Ģu üç kategoriye ayırmıĢtır: 

1- Kaffâl (v. 365/976) ve Mu„tezilî âlimlerin çoğu gibi zâhiri manayı 

kaldırmaları nedeniyle aĢırı (müsrif) olanlar. Bunlar; münker, nekir, mizan, hesap, 

sırat, cennet ve cehennem ehlinin tartıĢmaları (konuĢmaları) gibi dinde gerçek olan 

husususların zâhirlerini iptal etmiĢlerdir. Meselâ, “cehennemlikler de cennetliklere, 

„ne olur, sudan veya Allah‟ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın‟ 

diye çağrıĢırlar”
585 sözlerinin, lisan-ı hâl ile olduğunu iddia etmiĢlerdir.  

2- Ahmed b. Hanbel‟e (v. 241/855) tabiî olan Hanbelîler gibi aklî yöntemleri 

kullanmaya karĢı çıkarak yorum ve te‟vil kapısını kapatmakta aĢırı gidenler. Bunlar 

Cenab-ı Hakkın,  ٌٞيٕي٧ ٟٔ  sözünü te‟vîl etmeyi bile men etmiĢlerdir. Bunun, her Ģeyin 

sayısınca her lahzada Allahu Teâlâ‟da bulunan zâhiri kulağın, harf ve sesle ilgili bir 

hitap/seslenme olduğunu sanırlar.  

Bazı Hanbeliler, sadece üç lafızda/hadîste te‟vîl kapısının açık olduğunu öne 

sürerler. 

 .خ٘مفُ خ ٧ٔي يٝيٟ خهلّل ٌي خ َض

a- “Haceru‟l-esved, Allah‟ın yeryüzündeki elidir.”
586

 

لٟٝ  ِٙر خ٘ٝاٜٟ زيٟ ب سميٟ ٜٟ ُّ  .ؤ دزك خ٘

b- “Müminin kalbi, Rahmân‟ın iki parmağı arasındadır.”
587

 

لٟٝ ٜٟ ـد٠ر خ٘يٟٝ ُّ  .ب٠ّي  ـً ٠ٍٓ خ٘

c- “ġüphesiz ben, Rahmân‟ın nefesini, Yemen cânibinde görüyorum 

(hissediyorum).”
588
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Âlimlerin bazıları, Ġbn Hanbel‟in te‟vîl kapısını kapatmasının olumlu bir tavır 

olarak kabul edilmesi gerektiğini, çünkü bu kapı açık olursa, herkesin istediği gibi bu 

lafızlara anlam vereceklerini bildiği için bu görüĢü öne sürdüğünü söylemiĢtir.
589

 

3- Te‟vîl konusunda mu‟tedil olanlar.  

Bunlar da EĢ‟arîler olup mebde‟ konularında te‟vîl kapısını açmıĢlar, me‟âd 

husûslarında ise kapatmıĢlardır. Allah‟ın zâtı; rahmeti, uluvv oluĢu, azameti vb. 

sıfatlarına dair hemen her Ģeyi te‟vîl etmiĢlerdir. Ahiret ile ilgili olanları da zâhir 

anlamlarında kullanmıĢlar, te‟vîl etmemiĢlerdir. 

Mu„tezilîler, Allah‟ın sıfatlarını bile te‟vîl etmiĢlerdir, ancak cismanî haĢr, 

cennet, cennette olan evlilik, yiyecekler, içecekler, hissî lezzetler, ateĢ, derilerin 

yanması, yağların erimesi gibi husûsların hakikî olarak gerçekleĢeceğini 

söylemiĢlerdir.
590

  

 

3.5.8. AKSÂMU’L-KUR’ÂN 

Aksâmu‟l-Kur‟ân, Kur‟ân-ı Kerîm‟deki yeminler ve bu yeminlerden 

bahseden ilim demektir. Ġslâm öncesi Arap toplumunda yemin çok yaygındı. Kur‟ân-

ı Kerîm Araplar‟ın bu âdetini muhafaza etmiĢ, çeĢitli edat ve fiiller kullanılarak 

yapılan yeminler ile ilâhî hakikatleri teyit etmiĢtir. Bazen de yeminle, kendisi için 

yemin edilen Ģeyin değer ve önemine iĢaret edilmiĢ, ayrıca dinleyenlerin o Ģeye karĢı 

dikkatlerinin çekilmesi hedeflenmiĢtir.
591

 

Molla Sadrâ, yeminlerle ilgili bazı malumatlar vermektedir. O, yeminin 

unsurları, önem ve hikmetleri ile ilgili açıklamalarda bulunmaktadır. 

 ٌٛ ي ُِ َٔ  ٌٞ آ ُْ ُّ َ٘ ٌٛ ِب٠م٣ُ  َٞ َلِفي ٧ ُٝ َٙ ٧َْ٘ َظْم  ٌٛ َٕ َّ َ٘  ٦َِب٠م٣ُ 
ِٚ ِك خ١ُُّ٘ف٧ ِِ ٧َخ َٝ ُٛ ِز ِٕ ِْ   .ٌَاَل ؤُ

“Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük 

bir yemindir- O, elbette değerli bir Kur‟ân‟dır.”
592

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette kasem ifadesinin geçtiğini belirtmektedir.  اَل 

nın mü‟ekked için zâid olarak geldiğini, ayrıca bazılarınca bu edatın müsbet 
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olduğunu söylemektedir. Müsbet olursa “bu Ģeylere yemin etmem. Çünkü bu iĢ o 

kadar açık ki yemine gerek yok” anlamına gelir. 

 ٌٛ َٞ َلِفيي ي٧ ُٝ َٙ َ٘ي٧ْ َظْم  ٌٛ ي َٕ َّ َ٘  cümlesinin, kasem ve muksemun aleyhin arasına giren ٦َِب٠مي٣ُ 

itirâzî bir cümle ve  ٌٛ ي ُِ يي َٔ  ٌٞ آ ُْ يي ُّ َ٘  cümlesinin ise muksemun aleyh olduğunu ِب٠ميي٣ُ 

zikretmektedir. 

Molla Sadrâ‟ya göre bu kasemin azametle nitelenmesi, kendisiyle yemin 

edilen nesnenin yüceliğine iĢaret etmek içindir. Çünkü Yüce Allah, gök ve içinde 

bulunan yıldızları yüceltmiĢtir. Bu münasebetle olmalı ki bazı sûreler, göğün 

azametinden bahsetmektedir.  

Molla Sadrâ Kur‟ân‟da yeminin geçtiği Ģu âyetleri zikretmektedir: 

٦ؾِ  ُُ ُس ْ٘ خِض خ ٌَ دِء  َٝ ٕم  .٦َخ٘

“Burçlar sahibi göğe yemin olsun.”
593

 

 َِ َِ دِء ٦َخ٘ؽمد َٝ ٕم  .٦َخ٘

“Göğe ve Târık‟a yemin olsun.”
594

 

خ َظاَل٤َد ٌَ ُِ ِب َٝ َّ ْ٘ ِٓ ٦َُظَمد٤َد ٦َخ ْٝ ٙم  .٦َخ٘

“GüneĢe, onun parıltısına ve onu izlediğinde aya yemin olsun.”
595

 

 ِٓ ١ُٕم ْ٘ ي خ َِ َف٧َخ ْ٘ ِٓ خ ُى١م ْ٘ ُٛ ِزد ِٕ ِْ  .ٌَاَل ؤُ

“Bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara yemin olsun.”
596 
خ ٨٧َ٤َ ٌَ ِٛ ِب  .٦َخ١٘مْف

“Battığı zaman yıldıza yemin olsun.”
597 

Molla Sadrâ‟ya göre Yüce Allah‟ın yukarıdaki âyetlerde semâvî cisimlere 

yemin etmesinin sebebleri Ģunlardır:  

٦ؼدلع٥د هلّل ظمد٩٘ ٦ُٔلص لُٔدظ٥د خ٦ًَ٘يّص ٦خعَخييّص ٌي  ٦ٌ٘ٓ ٥ٌُٙ٘د ٧٠٦َيّع٥د ٧ٕٜٙ٦ظ٥د ٦ي٦خٚ ي٦َظ٥د

ُّ خ ٦ّٖ، ٦ظأل٘ا ـٝد٣٘ ٦َ٦٦ي بُ٘خِدظ٣ لٙي٥د، ال ً٘خق لي٧خ٠ّي ٜٟ ٧٥٘ش ؤ٦ وعر ؤ٦ خ٘عٍدض ٥٘د ب٩٘ ٜد  ؼٙر خ٘م

 .ي٥٠٦د
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“Bu (Bunlarla yemin etme sebepleri) Ģerefli olmaları, aydınlıkları, 

melekûtiyeti, deverân etmelerinin sürekliliği, Allah‟a boyun eğmeleri, ilk Hakkı taleb 

konusunda dairesel ve irâdî hareketlerin hızlı olması, Allah‟ın güzelliğinin parıltısı 

ve parıltısının yemin edilen Ģeylerin üzerinde olmasındandır. ġehvet, gazab ve 

kendisinden aĢağı olana iltifat etmek gibi hayvanî sebeplerden dolayı (Allah) yemin 

etmemektedir.”
 598

  

Ayrıca o, menzillerin yüksekliği, göklerin ilahî ufuka yakın ve rızkın geldiği 

yer olmasından dolayı Allahu Teâlâ‟nın bu cisimlerin üzerine yemin ettiğini 

belirtmektedir.  

Böylece Molla Sadrâ, yeminin müsbet-menfî olarak geldiğine, bu iki 

durumda manalarının nasıl olacağına, muksemun bih ve muksemun aleyh olarak 

unsurlarına ve kendisiyle yemin edilen varlıkların çeĢitli açılardan önemine vurgu 

yapmaktadır. 

 

3.5.9. MÜBHEMU’L-KUR’ÂN 

Mübhem kelimesi “algılanması ve anlaĢılması zor olan, kendisiyle ne 

kastedildiği açık olmayan ve bilinmeyen Ģey” demektir. Tefsîr ilminde ise isimleri 

sarâhaten zikredilmeyip ism-i mevsûl, ism-i iĢaret, zamir, künye, lakap, sıfat, vb. 

kapalı lafızlarla ifade edilen husûslar demektir.
599

 

Mübhem âyetleri ancak nakle dayanarak anlamak mümkündür. KiĢi kendi 

re‟yine dayanarak mübhemi açıklayamaz.  

Bu konuda çok sayıda kitap te‟lif edilmiĢtir. Bunların bazısı sahih bazısı da 

zayıf rivayetlere dayanmaktadır.
600

 

Mübhem husûsların Kur‟ân‟da yer almasının birtakım sebepleri vardır;  baĢka 

bir yerde açıklandığı için tekrara düĢmemek, kiĢiyi rencide etmemek, isim 

belirtmeksizin sıfatıyla zikredip yüceltmek, mübhemi meĢhûr etmek,  eksik 

sıfatlardan dolayı tahkir etmek bunların bazılarındandır.
601
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Ġvez
602

 olarak gelen tenvîn de mübhem olarak gelmektedir. AĢağıdaki Ģu âyeti 

bu bağlamda değerlendirmek mümkündür: 

 ُٛ ِلي ُم خُذ خ٘ ْي٣ِ ِب٠م٣ُ ٧َ٤ُ خ٘عم٧م َٙ ٌََعدَذ َل دٍض  َٝ
ِٙ َٔ  ٣ِ زِّ ََ  ْٟ ِٜ  ُٚ ٩ آَي ّم َٙ َع ٌَ.  

“Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı, bunun üzerine tövbesini kabul 

etti. ġüphesiz O, tövbeleri çok kabul eden, çok bağıĢlayandır.”
603

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen „bir takım kelimeler‟ anlamına gelen 

يدٍض  َٝ ِٙ َٔ ‟den kastedilenlerin hangi kelimeler olduğu hakkında birçok görüĢ olduğunu 

belirtmektedir. O, insanoğlunun kurtuluĢuna vesile olan bu kelimelerden nelerin 

kastedildiğine iliĢkin görüĢleri Ģöyle aktarmaktadır:  

1- Said b. Cübeyr (v. 94/713), Ġkrime (v. 105/723), Hasan (v. 110/728) ve 

Katâde‟den (v. 118/736) rivâyet edilen görüĢe göre bu kelimeler,  ْٛ َ٘ي  ْٞ ي١َد ٦َِب َٕ ٍُ ١َيد ؤ٠َ ْٝ َٙ ـَ زم١َيد  ََ

 َٟ ي ُِ يي ِٔ َىد ْ٘ ْٟ خ ي ِٜ ٟم  ُٕي٠َ٧ ١ََ٘ ١َييد  ْٝ َل ُْ ١ََ٘يد ٦ََظ  ُْ ي
ٍِ  Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, Ģayet bizi“ َظْى

bağıĢlamaz ve merhamet etmezsen Ģüphesiz hüsrana uğrayanlardan oluruz”
 604 

âyetidir. Çünkü bu âyette, iĢlenen günahlar itiraf edilmiĢtir. Bu ifade piĢmanlığın 

yerine gelmiĢtir. 

2- Mücâhid (v. 103/721) ve Ebu Cafer el-Bakır‟dan (v. 148/765) rivâyet 

edilen görüĢe göre Ģu sözlerdir:  

، اَل بِ  َٟ ي ُِ ٌِ َىييد ْ٘ ُُ خ َٓ ؤ٠َْييَط َوْييي ييي ِب٠ميي
ِ٘  ُْ
ٍِ ييدْو ٌَ ييي  ِٕ ٍْ ييُط ٠َ ْٝ َٙ ـَ َ َْ ًِ يي ْٝ َٓ ٦َِزَم ييْسَمد٠َ ُٔ َ٘يي٣َ ِبالم ؤ٠َْييَط  َ٘يي٣َ ِبالم ؤ٠َْييَط اَل ِب

 ِ١ ْٝ َل َْ ييد ٌَ ييي  ِٕ ٍْ ييُط ٠َ ْٝ َٙ ـَ يي٧ًءخ ٦َ ُٔ ييُط  ْٙ ِٝ َْ َل ًِ يي ْٝ َٓ ٦َِزَم ييْسَمد٠َ ُٔ َٓ ييْسَمد٠َ ُٔ َ٘يي٣َ ِبالم ؤ٠َْييَط  . اَل ِب َٟ ي ِٝ خِل ُم ُُ خ٘يي َٓ ؤ٠َْييَط َوْييي ي ِب٠ميي

. ُٛ ِلي ُم خُذ خ٘ َٓ ؤ٠ََْط خ٘عم٧م َٙيم ِب٠م ٌَُعْر َل ي 
ِٕ ٍْ ُط ٠َ ْٝ َٙ ـَ  َْ ًِ ْٝ  ٦َِزَم

“Senden baĢka ilah yoktur. Hamdinle seni tenzîh ederim. Ey Rabbim ben 

nefsime zulmettim, beni bağıĢla çünkü Sen bağıĢlayanların en hayırlısısın. Sen‟den 

baĢka ilah yoktur. Hamdinle Sen‟i tenzîh ederim. Ey Rabbim ben nefsime zulmettim, 

bana merhamet et, çünkü Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Ey Allah‟ım! 

Senden baĢka ilah yoktur, hamdinle Sen‟i tenzîh ederim. Ey Rabbim! Ben nefsime 

                                                           
602

 Ġvez tenvîni; hazfedilen bir Ģeyin yerine gelen tenvîn demektir. (Bkz., Bahâuddin Abdullah b. Akîl 

el-Mısrî, el-Hemedânî, ġerhu Ġbni Akîl a‟la Elfiyye, Dâru‟l-Fikr, Beyrût, 1994, I, 21). 
603 Bakara, 2/37.  
604 A‟raf, 7/23. 



128 

 

zulmettim, tövbemi kabul buyur. Çünkü Sen tövbeleri çok kabul eden ve çok 

merhamet edensin.”  

 3- Bu sözün, ُٔيسمدٞ خهلل ٦خ٘مٝيً هلل ٦ال ب٘ي٣ بال خهلل ٦خهلل ؤٔسي “Allah münezzehtir. Allah‟a 

hamd olsun Allah‟tan baĢka ilah yoktur. Allah en büyüktür” olduğu söylenmiĢtir. 

4- Ġbn-i Mesud‟un rivâyetine göre Allah‟a en sevimli gelen söz, babamız 

Âdem‟in günah iĢleyince söylemiĢ olduğu Ģu sözdür: 

ْ ال ب٘يي٣ بال ؤ٠ييط ـٙٝييط ٠ٍٕييي ٌييدوٍُ ٘ييي ب٠ّيي٣ ال ٔييسمدٞ ًّ يىٍييُ  خهلل ٦زمٝييًْ ٦ظسييدَْ خٔييٝٓ ٦ظمييد٩٘ ـيي

   .خ٧٠ٍ٘ذ بال ؤ٠ط

“Allah‟ım! Hamdinle Sen‟i tenzîh ederim, ismin yücedir, Ģanın büyüktür. 
Senden baĢka ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim, beni bağıĢla. ġüphesiz Sen‟den 

baĢka günahları bağıĢlayan yoktur.”
605

  

5- Ehli beyt kanalıyla Ģöyle rivâyet edilmiĢtir:  

ّٞ آيٚ َؤ٨ ٜٕع٧زد ل٩ٙ خ٘مُٖ” ّٗ خ٘ىُٙ   ب ٜص ٜمّفٝص، ٌٕإٖ ل٥١د. ٌّيٗ ٣٘: ٢ٍ٤ ؤٔٝدء  ـ ُّ ؤٔٝدء ٜٕ

ً ٦لّٙي ٦ٌدؼٝص ٦خ٘مٕٟ ٦خ٘مٕيٟ لٙي٥ٛ خٕ٘الٚ’ ١ّٜ٘ص ل١ً خهلّل ظمد٩٘ ٦خ ٔٝدء: ّٝ ٗ آيٚ ب٩٘ َّز٣ ز٥ٛ  „ٜم ّٔ ٌع٧

 “ ظ٧زع٣. ٌي ِس٧ٖ

“Hz. Âdem, arĢın üzerinde yazılmıĢ Ģerefli ve büyük isimler gördü. Bu 

isimlerin ne olduğunu sordu. Ona Ģöyle denildi: Bu isimler, Allahu Teâlâ katında 

derece bakımından en üstün olanların isimleridir. Söz konusu isimler Ģunlardır: 

Muhammed (s.a.v), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin. Hz. Âdem tövbesinin kabulu 

konusunda Rabbi‟ne bu isimlerle tevessül etti.”
606

 

Molla Sadrâ bu tür mübhem lafızların hangi kelimeler olduğu ile ilgili 

görüĢleri zikrettikten sonra bazı kelimeleri, sadece dil ve dudakların hareketiyle 

söylemenin bağıĢlanmaya vesile olamayacağını, bunun için içten de bir hareketin 

olması ve sadece Allah‟ın dergâhına dönülmesi gerektiğini belirtmektedir.
607
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3.5.10. KUR’ÂN-I KERÎM’DE HĠTÂPLAR 

Kur‟ân‟daki hitaplar da Kur‟ân ilimlerinin konularından birisi olarak kabul 

edilmektedir. Genelde bu hitaplar üç kısma ayrılmaktadır: Bunlar: Hz. Resûlullah‟a 

yapılan hitaplar, Hz. Resûlullah‟tan baĢkasına yapılan hitaplar ve her ikisine birden 

olan hitaplardır. Bu hitaplara ait örnekler, hemen hemen her sahifede rastlanacak 

kadar çoktur. Kur‟ân-ı Kerîm‟in çoğu yerinde mevcut olan bu hitaplar, kendi 

aralarında tasnife tabi tutularak otuzüç kısımda mütâlaa edilmektedir.
608

 

Hitâbın, nida harfleri ve munâdâ olmak üzere iki unsûru vardır. 

Molla Sadrâ, nida harfleri ve münâdâ ile ilgili geniĢ açıklamalarda 

bulunmaktadır: 

يد (٧ّٖٔ خً٘خلي:  لُي ٦ظك ١ً٘خء خ٘سميً، ٦ًِ ي١دي٨ ز٣ خُّ٘ير ظ١ّيال ٣٘ ١ّٜ٘ص خ٘سميً، بٜد ٘مفٝع٣ )يد(

 .خ٘مّػ لٙي٦٣٘ىٍٙع٣ ٧ٔ٦ء ٣ٝ٥ٌ، ؤ٦ ٘اللع١دء زدً٘ٝل٧ّ ٣٘ ٦ِيديش  -٧٤٦ ؤُِذ ب٘ي٣ ٜٟ لسٗ خ٧َ٘يً-  )يد خهللّ (٦ )َّذ 

 ,uzakta olanı çağırmak için vazedilmiĢ bir harftir. Bazen de yakın olan ييد“ 

uzaklık mertebesine indirilerek bu harfle çağrılmaktadır. Allah -insanlara can 

damarından daha yakın olduğu halde- kendisini çağıran birinin  ييد خهلل ،ييد َّذ  demesi gibi 

ya Allah‟ı yüceltmesi veya çağrılan Ģahsın gâfil ve kötü anlayıĢlı olması ya da 

çağrılan Ģeyin önemli olması ve onun fazla teĢvik edilmesi içindir.”
609

 

Molla Sadrâ, nidâ harfinin (ؤيليي٧) manasında olduğunu söyleyip, (ًؤيليي٧ ِييي) 

manasına gelemeyeceğinin gerekçelerini Ģu birkaç maddede belirtmektedir: 

ؤ٦  )ؤيل٧ ِيًخ(٦٘يٓ زٝم٩١  ،  ٠٦م٢٧ )ؤيل٧(ي٧٤٦ ٜك خ١ٝ٘دي٨ ـٝٙص ٍٜيًش  ٣٠ ٠دجر ١ٜدذ ٌمٗ ٔ

 ٍٕ٘دي٢ ٜٟ ٦ـ٢٧: -ٔٝد ظ٤ّ٧ٛ- )ؤ٠ديي ِيًخ(

 ٞ ٌ٘ٓ وسُ يمعٝٗ خ٘صًَ ٦خٍٕ٘ذ، ٤٦ٍخ ال يمع٥ٙٝٝد ٣٠٧ٕ٘ ب٠ٙدء.ؤؤل٤ًد: 

 ال يّععي ٌ٘ٓ. )ؤ٠ديي ِيًخ(١ٜدي٨ ٌي خ٘مدٖ، ١٘٧ِ٦د:  )ِيً(ٞ خ١ً٘خء يّععي  ي٦َُش ؤ٦ؼد٠ي٥د: 

ال يّعع٩ ٌ٘ٓ، ٘ف٧خِ  )ؤ٠ديي ِيًخ(ٜىدؼسد ز٥ٍخ خ٘ىؽدذ، ٦ )ِيً(يّعع٩  ي٦َُش  )يد ِيً(ٞ ؤؼد٘ؽ٥د: ٦

 ؤٞ يىسُ ب٠ٕد٠د آوُ زإ٠ّي ؤ٠ديي ِيًخ.
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 بوسدَ لٟ خ١ً٘خء، ٦خعوسدَ لٟ خ١ً٘خء ويُ خ١ً٘خء. )ؤ٠ديي ِيًخ(ٞ ؤَخزم٥د: 

“Nidâ harfi, münâdâ ile beraber anlamlı bir cümledir. Çünkü ييد harfi ؤيلي٧ ve 

benzeri bir fiilin yerine geçmektedir. YanlıĢ anlaĢıldığı gibi nida harfi خ ًً  ؤيليي٧ ِييي

(Zeyd‟i çağırıyorum) veya خ يؤ٠ييدي ًً ِييي  (Zeyd‟e sesleniyorum) manasında değildir. 

Çünkü bu (yani, nidâ harfinin  ؤيلي٧ (çağırıyorum) ve  يؤ٠يدي  (sesleniyorum)  manalarına 

gelmesi) Ģu açılardan fâsid olmaktadır: 

خ -1 ًً خ يؤ٠يدي ve ؤيلي٧ ِيي ًً ِيي   cümleleri haberi birer cümle olup sıdk/doğruluk ve 

kizb/yalan ihtimali taĢımaktadır. Nida harfi ise inĢâî olduğundan sıdk ve kizb 

ihtimalini taĢımaz. 

2- Nidâ harfi, ًِيي‟in Ģimdiki zamanda münâdâ olmasını gerektirir. خ يؤ٠يدي ًً ِيي  

cümlesi ise bunu gerektirmemektedir, (zira bu gelecek zaman da olabilir). 

خ يؤ٠يدي .in bu hitapla muhatab olmasını gerektirir‟ِييً ,cümlesi ييد ِييً -3 ًً ِيي  bunu 

gerektirmez. Çünkü bu, nidâ yapan kiĢinin baĢka bir insana, خ يؤ٠يدي ًً ِيي  (ben gelecekte 

Zeyd‟e sesleneceğim) diye haber vermesini mümkün kılmaktadır. 

خ يؤ٠يدي -4 ًً ِيي  cümlesi nidâyı ihbar etmektir (bildirmektir). Nidâyı ihbar etmek 

(bildirmek) ise, nidânın kendisi değildir.”
610

  

O, Kur‟ân‟ı Kerîm‟de nidânın (hitapların) çokça yer almasının sebeblerini de 

Ģöyle açıklamaktadır: 

ؽُ ٌي ٔعدذ خهلّل خ١ً٘خء ل٩ٙ ٢ٍ٤ خ٘ؽُيّص ٘إليٍخٞ ز٢ٍ٥ خ٘عإٔيًخض ٦خ٘ٝسد٘ىدض زإٞ ٔٗ ٜد ٠دي٨ خهلّل ٦ب٠ٝد ٔ

ص يفر  ّٝ ٜيٟ ؤ٧َٜ لفدٚ ٦ؤ٘يدء ٥ٜ ًّ ز٣ لسدي٢ ٜٟ خ ٦خُٜ ٦خ٧١٘خ٤ي، ٦خ٧٘لً ٦خ٧٘ليً، ٦خِعصدٚ ؤوسدَ خ٘ٝعّ

دء زإٞ ي١ديخ٘عٍؽّٟ ٥٘د ٦خال٤عٝدٚ زدٔعٝدل٥د ٦خعِسدٖ لٙي٥د ز٧ّٙز٥ٛ، ٦ؤٔؽُ خ ّّ ٥٘ٛ زأًٔ  ١٘٨دْ ل٥١د ود٧ٌٙٞ ؤل

 خ١ً٘خء.

“Bu yöntemle Yüce Allah‟n Kitabı‟nda nidânın çok olması, bu pekiĢtirme ve 

mübalağalarla Ģunları belirtmek içindir: Allah‟ın kullarına emirler, nehiyler, va‟d, 

va‟îd ve öncekilerin haberlerini nakletmek için nidâ ettiği her Ģey, büyük ve faydalı 
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Ģeylerdir. Bunları düĢünmek,  dinlemeye önem vermek ve kendi kalpleriyle onlara 

yönelmek gerekir. Ġnsanların çoğu, bu Ģeylerden gafildir. ĠĢte bunlara en kuvvetli 

nidalarla seslenilmeleri daha müstehak/uygun olur.”
611

 

Molla Sadrâ, “ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet 

edin ki, Allah‟a karĢı gelmekten sakınasınız
612

 âyetini yorumlarken Yüce Allah‟ın 

Kur‟ân‟ı Kerîm‟deki bir âdetinin de muhatabın durumuna göre (derece bakımından 

yakınlık-uzaklık, gaflet-uyanıklık vb.) çeĢitli hitap Ģekillerinin olduğunu 

söylemektedir. 

ٍّٙيٟ زي ٦ؤ٤ٗ خ٘ٝمٌُص  )يد ؤي٥ّد خ١٘دْ(بٞ ٜٟ لديش خهلّل ٔسمد٣٠ ٌي ٤ٍخ خٕ٘عدذ ؤٞ يىدؼر ـ٧٥َٝ خٕ٘ٝ

ظ١سي٥د ل٩ٙ ظٍد٦ض خًَ٘ـدض، ٦ ظسديٟ  )يد لسديي(٦ ٤ٗ  خ٧٘اليص ٦خُّ٘ذ زي )يد ؤي٥ّد خٍ٘يٟ آ٧١ٜخ(٦خاليٝدٞ ٥١ٜٛ زي

 .خُ٘ظر ٦خّ٘ٝدٜدض

٥١ٜ٦ٛ ٜٟ  -٤٦ٛ ؤٔؽُ خ١٘دْ-خ١ٍ٘ٓ خ٘مي٧خ٠يص باّل ؤ٣٠ ِدزٗ ٘ٙعُِي زد٘عٕٙيً  صخ١٘دْ ٜٟ ٧٤ ٌي ؼسٌّٟٝ 

٤٦ٛ لسدي خهلّل -٥١ٜ٦ٛ ٜٟ زٙه ب٩٘ ُٜظسص خ٘مّٗ زدٍ٘مٗ  -٤٦ٛ خ٘مٙٝدء-ظفد٤ِ٦د ٦زٙه ل٦ًي خ١ٍ٘ٓ خ١٘دؼّص 

٣ ب٩٘ ـٝيك خ١٘دْ  -خُ٘زّد٠ي٧ٞ ـّ ٜٟ    ٜٟ ٧٤ ودَؾ لٟ ل٦ًي خ٘عٕٙيًباّل  -ٜا٥١ٜٛ ٦ٔد٤ٌُٛ-٥ٌٍخ خ٘ىؽدذ ٜع٧

.ًّٙ  خ ؼٍدٖ ٦خ٘ٝفد٠يٟ  ٞ لد٥٘ٛ ؤ٠ّٖ ٜٟ لدٖ خ٘مي٧خٞ ويُ خٕ٘ٝ

“Münezzeh olan Allah‟ın Kitabı‟nda derece, rütbe ve makamların farklılığını 

vurgulamak için, bütünüyle mükelleflere „ey insanlar!‟, ma‟rifet ve iman ehline „ey 

îmân edenler!‟, velâyet ve kendisine yakın olanlara „ey kullarım!‟ ile hitap etmesi 

O‟nun âdetindendir (üslûbundandır). 

Bazı insanlar var ki; hayvanî nefis tabakasında bulunmaktadır. Ancak bunlar 

teklîf ile terakkîye kabildirler. Ġnsanların çoğunu bunlar oluĢturmaktadır. Bazıları da 

hayvanî nefis tabakasını aĢmıĢ, nâtıka (olan) nefsin sınırına ulaĢmıĢlardır. Bunlar da 

âlimlerdir. Bazıları ise, akl-ı bi‟l-fi‟il mertebesine ulaĢmıĢlardır. Bunlar da Allah‟ın 

Rabbânî kullarıdır. 

ĠĢte bu (yukarıdaki âyette geçen) hitâb, -mümin olsun, kâfir olsun, tüm 

insanlara yönelik bir hitaptır. Ancak çocuklar ve deliler bu hitâbın kapsamına 
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girmemektedirler. Çünkü onların durumu, mükellef olmayan canlıların durumundan 

daha aĢağı[da]dır.”
613

  

Molla Sadrâ, Kur‟ân-ı Kerîm‟de bazen nidâ harfinin hazf edildiğine dair 

örnekler vermektedir. Âyetlerde geçen  ْٗ  emrine Resûlullah‟ın muhatab olduğunu ِي

belirtmektedir. ٟخ ٦٘يٟ ٦خآلوُي ّٞ ًُ  ,emrinden sonra ِٗ ب ي ّٝ  .ifadesini takdir etmektedir يد ٜم

Yani “de ki; Ģüphesiz ki, öncekiler ve sonrakiler belli bir günde toplanacaksınız” 

âyetinin tefsîrini Ģöyle yapmaktadır:  

 :ً ّٝ َٟ (ِٗ يد ٜم ي ُِ َٟ ٦َخآْلِو ِ٘ي ٞم خْ ٦َم ٧ٜخ لٙيٕٛ ٜٟ آزدجٕٛ ٦ويُ آزدجٕٛ، ٦خٍ٘يٟ   ،)ِب ًّ ؤي: خٍ٘يٟ ظّ

َٞ ِب٩٘(  يعإّو٦ُٞ لٟ ِٜد٠ٕٛ ٧ُل٧ ُٝ ْف َٝ َ٘   ٍٚ ٧ُٙ ْم َٜ  ٍٚ يّدِض َي٧ْ ِّط ز٣ خهلّل لسدي٢، ٧٤٦ ي٧ٚ   ،)ِٜ ؤي: ٘ٝم٦َ٧ٙٞ ب٩٘ ؤـٗ ٦

 .ٜم٧ٙٚ ل١ً خهلّل، ٧٤ ي٧ٚ خّ٘يدٜص

“Ey Muhammed! De ki; Ģüphesiz evvel ve âhir olanlar, yani;  sizden önce 

yaĢamıĢ olan babalarınız ve babalarınızın dıĢındakiler, sizin zamanınızdan sonra 

gelecek olanlar, belli bir günün vaktinde toplanacaklardır. Yani; Allah‟ın (c.c) kulları 

için belirlediği bir zamanda haĢredileceksiniz. ĠĢte o vakit, Allah katında bilinen 

ahiret günüdür.”
614

  

Bazen hitâbın nehiyde saklı olduğuna iĢaret edip açıklamaya çalıĢtığı görülür. 

Meselâ; 

 َٞ ي٧ ُٝ َٙ ْٛ َظْم ُم ٦َؤ٠َْيُع َمي ْ٘ ي٧خ خ ُٝ ُع ْٕ ِٗ ٦ََظ َسدِؼ ْ٘ ُم ِزد َم ْ٘ ٧خ خ ُٕ ِس ْٙ  Hakkı batılla karıĢtırıp da bile bile“ ٦َاَل َظ

hakkı gizlemeyin”
615

 âyetinde, nehye muhatap olanların ehli kitap liderleri olduğunu 

söylemektedir. Çünkü onlar bildiklerini inkâr ediyorlar. Muanid olanın inkârı cahilin 

inkârından daha Ģiddetlidir.
616

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, hitap konusuna büyük bir önem atfetmiĢtir. 

Hitâbın unsûrları olan nidâ harfleri ve munâdâ, nidâ harflerinin va‟zedilme sebebleri, 

bu harflerin yerine geçen fiiler, nidâ harfi ile bu fiilerin aynı anlamda olmadıkları, 

ikisi arasında farklar olduğu ve Kur‟ân-ı Kerîm‟de çokça zikredilmelerinin sebepleri 

hakkında kayda değer bilgiler vermiĢtir. 
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3.5.11. TENÂSÜBÜ’L-KUR’ÂN 

Tenâsüb, lügat olarak, “yakınlık, iki veya daha fazla Ģey arasında uygunluk, 

mana iliĢkisi bulunan sözleri bir arada kullanmak” demektir.
617

 Terim olarak ise; 

birbirini takib eden sözcük ve cümlelerin arasında mana itibariyle makûl bir irtibat, 

insicam ve alâkanın bulunmasıdır.
618

 Kur‟ân, yaklaĢık yirmi üç yıl gibi uzun bir 

süreçte parça parça, yani âyet âyet, sûre sûre inmekle beraber birbirleri arasında 

mükemmel bir uyum, aheng ve irtibatın olduğu görülmektedir. Müfessirler 

tefsirlerinde yeri geldikçe bu husûsa temas etmiĢler, hatta bazıları konuya iliĢkin 

müstakil eserler yazmıĢlardır. 

Tenâsübün birkaç çeĢidi bulunmaktadır. Biz burada Molla Sadrâ‟nın 

tefsîrinde yer verdiği çeĢitlerini tesbit edip incelemeye çalıĢacağız: 

1) Âyetlerin Kendi Ġçyapılarında Tenâsüb 

Molla Sadrâ tefsirinde, âyetleri oluĢturan ifadelerin birbirleriyle olan uyum ve 

ahenginden bahsetmektedir.  

O,  ١مدٍض ـَ  ْٛ ٥َُ٘ ٞم  َِ٘مدِض ؤَ د ٧ُٙخ خ٘صم ِٝ ٧ُ١خ ٦ََل َٜ َٟ آ ي ٍِ ُْ خ٘م
ِّٙ َُ  ٦ََز ْٟ َظْمِع٥َيد خْ ٥َ٠َْيد ي ِٜ ي  ُِ َظْف  “iman edip salih 

ameller iĢleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu 

müjdele”
619

 âyetinde geçen  ١ميدٍض ـَ  kelimesinin nekire ve çoğul gelmesi ile,  َُ  خْ ٥َ٠َْييد

kelimesinin marife gelmesinin sebebini sorduğu bir soruya Ģöyle cevap verir: 

د لٟ خ ٦ٖ ٌسإ٥ّ٠د خٔٛ ً٘خَ خ٘ؽ٧خذ، ٤٦ي ٜٙعٝٙص ل٩ٙ ـ١ّدض ٔؽيُش ٜعُظسص ل٩ٙ  ّٜ ٔعمّدِدض خ٘مدٜٙيٟ، خؤ

ّٗ ؼسّص ٥١ٜٛ ـ١ّص ٥١ٜد. زٟ لسدْ ٔسك: ـ١ّص خٍُ٘ي٦ْ، ٦ـ١ّص لًٞ، ٦ـ١ّص خ١٘ميٛ، ٦يخَ خ٘ىًٙ، خ٤٦ي ٔٝد ٢ٌُٔ  ٕ٘

ّٗ ٦خلًش ٥١ٜد ؤيعد ُٜخظر ٦يَـدض ٜعٍد٦ظص ل٩ٙ لٕر ظٍد٦ض ٦ـ١ّص خ٘ٝإ٨٦،  ّّٙي٧ٞ. ٦ٌي ٔ ٦يخَ خٕ٘الٚ، ٦ل

 خ لٝدٖ ٦خ٘مٝدٖ.

“Birincisine ( ١ميدٍض ـَ  kelimesinin nekire ve çoğul gelmesinin nedenine) cevap, 

cennetin sevap yurdunun ismi olması[ndan]dır. Bu (kelime), çalıĢanların hak ettikleri 

derecelere göre çok sayıda cennetlere Ģamildir. Her bir tabakada olana, o 
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cennetlerden biri vardır. Bu cennetler, Ġbn Abbas‟ın zikrettiği gibi yedi tanedir: 

Firdevs, Adn, Nâîm, Dâru‟l-Huld, Cennetü‟l-Me‟vâ, Dâru‟s-Selâm ve Ġliyyûn. 

Bunlardan her birisinin de çalıĢanların ve çalıĢmaların farklılıklarına göre ayrı ayrı 

dereceleri ve mertebeleri vardır.” 

  :kelimesinin marife gelmesinin sebebini Ģöyle cevaplamaktadır خْ ٥َ٠َْدَ

ّٞ خُ٘ٝخي ٜٟ خ ٥٠دَ ـ٥ٕ١د، ٔٝد يّدٖ: ٦خُ٘ٝخي ٥١ٜد  “٦خ٘عيٟ ٦خ٘م١رخ٘ٝدء خ٘فدَي   ٍ٘الٞ زٕعدٞ ٌي٣ ”ٌسإ

ٌَ (خ ـ١دْ خ٘عي ٌي لٙٛ خ٘ٝىدؼر. ؤ٦ يٙدَ زد٘الٚ ب٩٘ خ ٥٠دَ خ٧ٍَٔٝ٘ش ٌي ٣٘٧ِ:  ٍٟ ٦َؤ٥٠َْد ِٔ ُِ آ ْٟ ٜدٍء َوْي ِٜ  ٌَ ؤ٥٠َْد

 ُ٣ ُٝ ُْ َؼْم ْٛ َيَعَىيم َ٘  ٍٟ ََ٘س  ْٟ
ِٜ(.  

“Bu nehirlerden kasıt, nehirlerin cinsi olmasıdır. Bu; “Ģu Ģahsın, içinde 

akarsu, incir ve üzüm bulunan bir bahçesi vardır” demek gibidir. Bundan maksat, 

muhâtabın ilmindeki cinslerdir ya da Allah‟ın “bozulmamıĢ su ırmakları ve tadı 

değiĢmemiĢ süt ırmakları”
620

 sözünde zikredilen nehirlere  ْٖ  ile iĢâret خ

edilmesindendir.”
621

  

Molla Sadrâ yine konuya iliĢkin olarak  ْٛ ي ُٕ ِ٘ ٌَ يي  ٌِ ٦َ ْٛ ُٔ يدَء َٕ ٠ِ َٞ يَعْمُي٧ ْٕ ْٛ ٦ََي ُٔ َٞ ؤَْز١َيدَء زُِّم٧ ٍَ  يُي

622 ْٛ ي ُٕ زِّ ََ  ْٟ ي ِٜ يدءَ  ve kız çocuklarının ise ؤَْز١َيدءَ  âyetinde, yeni doğan erkek çocuklarının َزاَلٌء  َٕ ٠ِ 

Ģeklinde geçmesinin sebebini Ģöyle izah eder:  

ّٟ بؼالَ خ١ٕ٘دء لّيّص ٦ٜفدِخ ز ًّ خ١ٕ٘دء  ّك لٙي٥ د ٘ٛ يّعٟٙ ٦٦ ٟٙ ب٩٘ ل ّٝ ّٞ خ٘س١دض ٘ لعسدَ ٜد ياٟ٘. دب

د خ٘س٧١ٞ ٌٙٝد ِع٧ٙخ لدٖ خ٘ؽ٧ٍ٘يص ٦٘ٛ يسٙى٧خ ٘ٛ يصك  ّٜ  ؼالَ خُ٘ـدٖ لٙي٥ٛ ال ٌي خ٘مدٖ ٦ال زمٕر خ٘ٝأٖ.ب٦ؤ

“Çünkü kızlar, öldürülmedikleri ve kadınlık sınırına ulaĢacakları için, 

(ileride) varacakları yaĢa itibar etmek sûretiyle hakikî ve mecazî olarak  َييدء َٕ ٠ِ 

kelimesinin kullanılması doğru olur. Oğullara gelince ergenlik çağına ulaĢmadan 

                                                           
620 Muhammed, 47/15. 
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öldürüldüklerinden dolayı َٖـييد ismiyle zikredilmeleri, ne o zamanda ve ne de 

geleceğe göre kullanılmaları doğru olur.”
623

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, aynı âyet içinde zikredilen iki kelimenin, çeĢitli 

hikmetlere binâen özenle seçildiğini mükemmel denecek bir Ģekilde ortaya 

koymuĢtur. Zira Firavun, yeni doğan erkek çocuklarını öldürdüğü için bu çocuklar 

gençlik, olgunluk ve yaĢlılık döneminlerine yetiĢmemektedirler. Kız çocukları ise, 

diri bıraktıkları için kadınlık olma, baĢka bir ifadeyle gençlik, olgunluk ve yaĢlılık 

dönemlerine kadar yaĢamaktadırlar. 

 2) Âyetlerin Birbirleri Arasındaki Tenâsüb 

Molla Sadrâ, âyetlerin birbirleri arasında da tenâsübün olduğunu 

söylemektedir.  

Meselâ, ْٟ ُي٦  ِٜ  ْٛ ُٔ خَء ًَ ٥َ ُ٘ ٣ِ ٦َخْيُل٧خ  ِٙ ْؽ ِٜ  ْٟ ِٜ ٍش  ََ ٧ ُٕ ْإظ٧ُخ ِز ٌَ ٠َد  ًِ ٩َٙ َلْس ١َد َل ْ٘ ّم د ٠َ ٝم ِٜ ْيٍر  ََ ٌِي   ْٛ ١ُُٔع  ْٞ ْٞ ٦َِب ِ ِب ِٞ خهللم

 َٟ ي ِِ ْٛ َ يدِي ١ُٔيُع  “Eğer kulumuza (Muhammed‟e) indirdiğimiz (Kur‟ân) hakkında Ģüphede 

iseniz, haydin onun benzeri olan bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz 

Allah‟tan baĢka Ģahitlerinizi de çağırın”
624

 ile  ٧ُُِي٤َيد ََ خ٘مِعيي ٦َ ٧خ خ١٘ميد ُّ ٌَدظم ٧ُٙخ  َم ٍْ ْٟ َظ َ٘ ٧ُٙخ ٦َ َم ٍْ ْٛ َظ َ٘  ْٞ ِة ٌَ

 َٟ ي ُِ ٌِ يد َٕ ْٙ ِ٘ ْض  ًم ُش ؤُِل ََ ِْ٘مَفد ُْ ٦َخ  Eğer yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o“ خ١٘مد

hâlde yakıtı insanlarla taĢlar olan ateĢten sakının. O ateĢ kâfirler için 

hazırlanmıĢtır”
625

 âyetleri arasındaki tenâsübu Ģöyle açıklamaktadır:  

٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ ٦ؤًَ٘ ٤ٛ ب٩٘ ِد٧٠ٞ يمُي ٘ٝد زّيٟ خهلّل ٥٘ٛ ؼُيُ خال٤عًخء ب٩٘ ٜمٌُص ؤل٧خٖ خ٧ُٖٔ٘  

ش ٍٕ٘ٙدَ. ًّ ٣ ٜٟ زدؼ٣ٙ ؤ٤ُٜٛ زع٨٧ّ خ١٘دَ خ٘ٝم ّّ  ٣١ٜ  ّمص ٜد ـدء ز٣ ٜٟ ٌٕدي٢ ٦يٝعدِ زٍ٘ٓ ل

“Allahu Teâlâ insanlara, Resûlullah‟ın (s.a.s) hallerini bilmeye iliĢkin hidâyet 

yolunu beyan ettikten, getirmiĢ olduğu Ģeyin doğruluğunu yanlıĢından (ayırıp) 

tanımasını sağlayan kanuna irĢad ettikten ve bununla gerçeğini batıldan ayırmayı 

gösterdikten sonra onlara, kâfirler için hazırlanmıĢ olan ateĢten korunmayı 

emretti.”
626
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Molla Sadrâ, Cenab-ı Hakk‟ın doğru yolu gösterdikten sonra, doğru yoldan 

sapanların karĢılaĢacakları yeri de göstermiĢtir. Böylece yukarıdaki iki âyet arasında 

bir uygunluk olduğunu belirtmiĢ olmaktadır. 

Molla Sadrâ‟nın konuya iliĢkin olarak Ģu âyetlere yaklaĢımını da örnek olarak 

vermek istiyoruz: 

 َٞ ٦ ًُ يي ِٕ ٍْ ُٝ ْ٘ ْٛ خ ْٛ ٤ُيي َٟ  ؤاََل ِب٠م٥ُيي يي َٜ ييد آ َٝ َٔ  ُٟ ِٜ ييد٧ُ٘خ ؤ٠َُييْا َِ  ُْ َٟ خ١٘مييد يي َٜ ييد آ َٝ َٔ ١ُيي٧خ  ِٜ ْٛ آ ٥َُ٘يي  َٗ ييي ِِ خ  ٌَ َٞ ٦َِب ٦ ُُ ييُم ْٙ ْٟ اَل َي يي
ِٕ َ٘ ٦َ

 َٞ ٧ ُٝ َٙ ْٟ اَل َيْم ِٕ َ٘ ٥َدُء ٦َ ٍَ ُّٕ ْٛ خ٘ ٤ُ ْٛ ٥َدُء ؤاََل ِب٠م٥ُ ٍَ ُّٕ  .خ٘

“Ġyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. 

Onlara, „insanların inandıkları gibi siz de inanın‟ denildiğinde ise, „biz de akılsızlar 

gibi iman mı edelim?‟ derler. Ġyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat 

bilmezler.”
627 

 Molla Sadrâ, yukarıdaki âyet ile bir önceki âyetin fezlekesinde geçen  َٞ ي٧ ُٝ َٙ  اَل َيْم

ile  َٞ ٦ ُُ ُم ْٙ   :kelimeleri arasındaki münasebeti Ģöyle anlatmaktadır اَل َي

يٝدٞ ،  ٞ خ٧ِ٧٘ي ل٩ٙ ؤٞ ؼُيُ خع)ال يٙم٦ُٞ(، ٦ٌيٝد ِس٥ٙد: )ال يم٧ٝٙٞ(٦ب٠ٝد ِدٖ ٌي ٢ٍ٤ خآليص: 

٦ٜد ٌي٣ ٜٟ خ٘سىي ٦خٍٕ٘دي ٌي خ َض، ٌإُٜ لُ ٦ؼُيُ خٍُٕ٘ زدؼٗ، ؤُٜ لّٙي ٌؽُي، ٦ؤٜد خ٧ِ٧٘ي ل٩ٙ خ١ٍ٘دَ 

ع٣- يٙد٤ً ٜٟ ؤ٧ِخ٥٘ٛ ٦ؤٌمد٥٘ٛ، ٦ ٞ ٌُٔ خ٣ٍٕ٘  ظ٦َُي يفُي ٜف٨ُ خ٘ٝم٧ْٕ  ٣٠ ٍّ  -٧٤٦ ٠ّٛ خ٘مّٗ ٦و

 ٜٕدٞ ٌُٔ خ٘مٙٛ ؤلٕٟ ؼسدِد ٜٟ ٜٕدٞ ٌُٔ خ٘ٙم٧َ.

“Bu âyette  اَل  َٞ ي٧ ُٝ َٙ َيْم  önceki âyette ise  اَل  َٞ ٦ ُُ يُم ْٙ َي  demesinin sebebi, iman yolunun 

gerçek, küfür yolunun ise batıl bir yol olarak bilinmesinin, aklî-fıtrî bir husûs 

olmasındandır. Nifak ve kendisinin kapsamında bulunan yeryüzünde azgınlık ve 

bozgunculuk yolunda bulunmak ise hissedilen zarurî bir Ģeydir. Zira o, bunların 

(fasıkların) sözleri ve eylemlerinden müĢahede edilir. Ayrıca, aklın noksanlığı ve 

hafifliği demek olan sefihliğin, ilmin yerine zikredilmesi, uyumluluk bakımından 

Ģuûrun yerine zikredilmesinden daha güzeldir.”
628

  

Böylece o, söz konusu iki ifadenin âyet içinde insicamlı bir Ģekilde 

kullanımlarının, mantıkî bir uyumluluğun sonucu olduğunu belirtmektedir.  

                                                           
627

 Bakara, 2/12-13. 
628

 Sadrâ, Tefsîr, II, 316. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 47. 



137 

 

Molla Sadrâ, âyetlerin birbirleriyle olan uyumundan bahsederken bazen diğer 

tefsîrlerden alıntı yapmakta ve yapmıĢ olduğu bu alıntıya dair açıklamalarda 

bulunmaktadır.  

O, Bakara sûresinin ilk âyetleri arasındaki tenâsübü göstermek için 

KeĢĢaf‟tan yararlanmaktadır:  

ّٙص ز٥ٍٕ١د، ٦ )خ٘ٛ( ال َير (ـٝٙص ؼد٠يص، ٦ )ٌ٘ٓ خٕ٘عدذ(ـٝٙص زُؤ٥ٔد ؤ٦ ؼدجٍص ٜٟ ل٦ُي خ٘ٝمفٛ ٜٕعّ

ء زإَزك ـٝٗ  َخزمص، ِدجال: ب٣ّ٠ ؤَٔه لُِد ٌي خ٘سالوص ٧ٜ٦ـر لٕٟ خ١٘فٛ ليػ ـي )٨ً٤ ٘ٙٝعّيٟ(ؼد٘ؽص، ٦ )ٌي٣

ِ خ٘اللّص ٥١ٜد خٕ٘دزّص. ّّ  ٜع١دّٔص ٤ٍٕخ ٜٟ ويُ لُي ٠ُٕ، ٦ٌ٘ٓ ٘ٝفيح٥د ٜعإّويص آوٍخ زمع٥د زم١ُ زمط ظم

 ya kendi baĢına bir cümledir veya bağımsız mu‟cem harflerden oluĢan خ٘يٛ“ 

bir topluluktur. 

َعدُذ  ِٕ ْ٘ َٓ خ ِ٘ ٌَ  ikinci cümledir. 

ي٣ِ  ٌِ ْيَر  ََ  .üçüncü cümledir اَل 

 َٟ ي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘  ٨ ًً ٤ُ dördüncü cümledir. 

(ZemahĢerî (v. 538/1144)) bunun belâğat konusunda kök bakımından derin 

olduğunu belirtip nazmın güzelliğinin, nesk (atıf) harfleri olmaksızın dört uyumlu 

cümleyle ve bu cümlelerin, birinin diğerinin boynuna sarılarak kardeĢçe gelmelerini 

gerektirdiğini, sonraki âyetin önceki âyete güç verdiğini söylemektedir.” 

Molla Sadrâ, ZamahĢerî‟nin yapmıĢ olduğu bu yorumu, birkaç maddede 

beyân etmektedir: 

٨ ]ز٣ ًّ ّٛ  زيد٣٠: ؤ٣٠ّ ٠ّس٣ ؤ٦ال ل٩ٙ ؤ٣ّ٠ خٕ٘الٚ خ٘ٝعم ٠ ّٛ ّٛ ؤ٘يُ ب٘ي٣ زإ٣ّ٠ خٕ٘عدذ خ١ٝ٘م٧ض زىديص خٕ٘ٝدٖ، ؼ [ ؼ

ُّ ل٩ٙ ٔٝد٣٘ ز١ٍي خُ٘ير ل٣١، بٌ  د ٘ٙسدؼٗ ٦خ٘ٙس٥ص. ال ٔٝدٖ ؤل٩ٙ ٜٝد ٘ٙم ّٝ ّٛ  ٦خ٘يّيٟ، ٦ال ٠ّٛ ؤ٠ّٛ ٜ ًّ ؤؼ ٔ

د ال يإظي٣ خ٘سدؼٗ ٜٟ زيٟ يًي٣ ٦ال ٜٟ و٣ٍٙ زإ٣ّ٠ ٨ً٤ ٘ٙٝعّيٟ، ٦زمً ؤٞ  ّّ ّٓ ل٣٘٧، ٦ل ٣٠٧ٔ يّي١د ال يم٧ٚ خ٘ٙ

ّٗ ٦خلًش ٥١ٜد ٜ د يٙي٥د خٔععسدق خً٘٘يٗ َظّسط ٤ٍخ خ٘عُظير خ ٠يُ، ٠٦فٝط ٤ٍخ خ١٘فٛ خ٧ّٕ٘ي، ليػ ظٕععسك ٔ

ّٗ ٦خلًش ٜٟ خ َزك ٜٟ ٠ٕعص ـّيٙص:   ٧ًٖ٘ٝٙ٘، ٘ٛ يىٗ ٔ
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٦ٌي  ٦ٌي خ٘ؽد٠يص: ٜد ٌي خ٘عمُيً ٜٟ خٍ٘ىدٜص. ٌٍي خال٩٘٦: خ٘مٍي ٦خُّٜ٘ ب٩٘ خ٘ىُض زإ٘ؽً ٦ـ٣.

٘ىص ٌي خُ٘خزمص: خ٘مٍي ٦خ٘ع٧ يً ٘ٙٝسد٦ خ٘ؽد٘ؽص: ظًّيٛ خُ٘ير ل٩ٙ خ٘فُي لٍَخ لٟ بي٥دٚ والي خّ٘ٝص٧ي.

ُّٕخ ٘ٙعمفيٛ ٦ظى  يفدِخ.بظٕٝيص خ٘ٝٙدَي زد٘ع٨٧ّ ّٜعّيد صيص٣ زدّ٘ٝعّيٟ زدلعسدَ خ٘ىديص ٦زد٘ٝصًَ، ٦بيُخي٢ ١ٜ

“Açıklaması Ģöyledir: (ZemahĢeri) Ģu husûslara dikkat çekmiĢtir: 

a) Kur‟ân‟ın kendisiyle meydan okunan bir kelâm oluĢu.  

b) Bu kitabın son derece kâmil olduğuna iĢaret edilmesi.  

c) Kendisinde hiçbir Ģüphe bulunmadığının kesin olarak belirtilmesi. Çünkü 

hak ve yakînin üzerinde hiçbir kemâlât yoktur. Bâtıl ve Ģüphenin aĢağısında da hiçbir 

noksanlık yoktur. 

d) Kendisi yakin olup etrafında (en ufak bir) Ģüphenin olamayacağını 

pekiĢtirmesi;  َٟ يي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘  ٨ ًً  Müttekilere kılavuz” olması nedeniyle ona, önünden ve“ ٤ُي

arkasından bâtılın yaklaĢamaması. 

e) Bu uygun olan tertibin ve düzgün olan nazmın düzenlenmesi, Ģöyle ki, 

delilin medlûle tabi olması gibi her birinin kendisinden sonra geleni takib etmesi.  

f) Her dört cümlenin, birçok nüktelerden hali olmaması. 

Birincisinde; hazf ve en latîf yönle amaca iĢaret etme, 

Ġkincisinde; ta‟rîf [ ْٖ  ,ile zikredilmesin]de ta‟zim خ

Üçüncüsünde; yanlıĢ amacı göstermesi endiĢesinden uzaklaĢmak için  ْيييٍر ََ  

kelimesinin zarf[car-mecrûr]dan önce gelmesi,
629

 

Dördüncüsünde; hazf ve mubâlağanın mastarla nitelenmesi, ta‟zimi 

belirlemek için nekire gelmesi, sonuç itibarıyla hidâyetin sırf muttakilere tahsisi ve 

vecîz bir Ģekilde takva ile Ģereflenenlerin muttaki olarak isimlendirilmesi vardır.”
630

  

3) Sûreler Arasındaki Tenâsüb  

Molla Sadrâ‟nın bazı sûreler arasında tenâsüpten bahsettiği de görülmektedir. 

Meselâ, Bakara sûresi ile A‟raf sûresi arasındaki âyetlerde geçen bazı ifadeleri 

karĢılaĢtırarak onlar arasındaki irtibatı belirlemeye çalıĢmıĢtır: 

                                                           
629

 ġayet car ve mecrûr mukaddem olsaydı manası Ģöyle olacaktı: Kur‟ân‟da kuĢku yok, diğer kutsal 

kitaplarda ise kuĢku vardır. 
630

 Sadrâ, Tefsîr, II, 73. Ayrıca bkz; a.m., Tefsîr, II, 216, 258, 259, III, 517, 602. KrĢ., ZamahĢerî, 

KeĢĢâf, I, 37. 
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ّٞ ِدجٗ ٤ٍخ خ٧ّٖ٘ ٧٤ خهلّل بِخ٘ص ٘إلز٥دٚ، ٦ ٣ّ٠ ٌُٔ ٌي ؤ٦ّٖ خٕ٘الٚ:  ق ٌي ؤ٦ّٖ خُّ٘آٞ زإ ُّ ّٞ خهلّل ظمد٩٘   ب

ُط ( ْٝ ِعَي خ٘مِعي ؤ٠ََْم َٝ ٦خ ٠ِْم ُُ ُٔ ٌْ ْٛ خ ُٕ ْي َٙ د ٌي خ لُخي ٌال يس٩ّ بز٥دٚ  )٦بٌ ١ِٙد(ٌد١ٝ٘دٔر ز٥ٍخ خّ٘ٝدٚ ؤٞ ي٧ّٖ:   ،)َل ّٜ ٦ؤ

.ٚ ًّ  ١٤دْ زمً خ٘عصُيك خّ٘ٝ

“ġüphesiz Allah, Kur‟ân‟ın baĢında (Bakara sûresinde) belirsizliliği izale 

etmek için bu sözü söyleyenin Allah olduğunu açıklamaktadır. Çünkü sözün baĢında 

Ģöyle buyurmaktadır: „Size verdiğim nimetleri hatırlayın.‟ Bu makamda  ٦ بٌ ١ِٙيد „hani 

demiĢtik ki‟ sözünün söylenmesi münâsib olmaktadır. A‟raf sûresinde ise önceki 

açıklamadan sonra belirsizlik kalmamaktadır.”  

Molla Sadrâ, Bakara sûresinde, ١َييد ْٙ ُِ  ٌْ ٦َ631ِب
 A‟raf sûresinde ise   َٗ ييي ِِ  ٌْ ٦َ632ِب

 

denmesinin sebebinin, Allahu Teâlâ‟nın Bakara sûresinin baĢında belirttiği gibi, 

belirsizliği izale etmek için, bu sözü söyleyenin Allah olduğu açık bir Ģekilde 

görüldüğünü ifade etmektedir. Çünkü sözün baĢında, يُط  َيد ْٝ ِعيي خ٘مِعيي ؤ٠ََْم َٝ ٦خ ٠ِْم ُُ ُٔ ٌْ َٗ خ خِجي َُ ْٔ َز١ِي ِب

 ْٛ ُٕ يْي َٙ ١َيد geçmektedir. O halde bu makama  633َل ْٙ ُِ  ٌْ  ifadesi münasip olmaktadır.  A‟raf ٦َِب

sûresinde ise açıklamadan sonra belirsizlik bulunmamaktadır. 

ًّ ٣١ٜ، ٌٍُٔب ٚ ل٩ٙ خ٧ٕٕ٘ٞ ٦ال ز ًّ ٜص ٦ “خً٘و٧ٖ”ّٞ خً٘و٧ٖ ّٜ ًّ ٌي  “خ٧ٕٕ٘ٞ”ٌي خ٧َٕ٘ش خ٘ٝعّ

 خ٘ٝعإّوُش.

“Duhûlun (cennete girmenin), sükûnden (oraya yerleĢmeden) önce olması 

gerekmektedir. Bundan dolayı önceki sûrede duhûl, sonraki sûrede ise sükûn 

zikredilmiĢtir.” 

Görüldüğü gibi o, Bakara sûresinde 
634 ْيُوٙي٧ُخخ  (giriniz), A‟raf‟ta ise 

635 ٧ُ١ُٕخخ ي ْٔ  

(yerleĢiniz) Ģeklinde gelmesinin sebebini, girmenin yerleĢmeden önce olmasına 

bağlamaktadır. Çünkü önceki sûrede duhûl, sonraki sûrede ise sükûn zikredilmiĢtir. 

ّٞ خع٠ّخٖ يٍيً ل٦ًؼ٣ ٌي ؤ٦ّٖ خ ُٜ يٌمص، ٦خعَٔدٖ يٍيً خ٦ً٘خٚ ٦خالٔعُٝخَ   .ب

                                                           
631

 Bkz., Bakara, 2/58. 
632 Bkz., A‟raf, 7/161. 
633

 Bkz., Bakara, 2/122. 
634

 Bkz., Bakara, 2/58. 
635

 Bkz., A‟raf, 7/161. 
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“Ġnzâl, iĢin baĢında bir kere hudûsu (meydana geliĢi), irsâl ise devam ve 

sürekliliği ifade etmektedir.”
 636 

Bakara sûresinde 
637 ٧خ  ُٝ َٙ ـَ  َٟ ي ٍِ ٩َٙ خ٘م ١َد َل ْ٘ َّ إ٠َ دءِ ٌَ َٝ ٕم ْٟ خ٘ ِٜ خ  ًّ ـْ َِ  A‟raf‟ta ise, 

638 ْٛ يْي٥ِ َٙ ١َد َل ْٙ َٔ َْ إَ ٌَ  

Ģeklinde gelmesinin sebebini, inzalin; azabın aniden meydana geliĢini ve irsalin ise 

devam ve sürekliliği ifade etmesine bağlamaktadır. 

Böylece Molla Sadrâ, iki sûre arasında geçen farklı ifadelerin birbiriyle olan 

uyumuna dikkat çekmektedir. 

4) Bir sûrenin Tüm Âyetleri Arasında Tenâsüb  

Molla Sadrâ, Hadîd sûresinin tüm âyetleri arasında tenâsüb olduğunu 

söyleyip bunları âyet âyet açıklamıĢtır. 

Konuyu fazla uzatmamak için bu husûsu bir misal vererek anlatmak istiyoruz: 

ِض يُْمِي ٦َ  َْ د٦َخِض ٦َخْ َ َٝ ٕم ُٓ خ٘ ْٙ ُٜ  ٣َُ٘  ُٛ ي ِٕ َم ْ٘ ُّ خ ي ِّ َم ْ٘ ِض ٧َ٤ُ٦َ خ َْ د٦َخِض ٦َخْ َ َٝ ٕم ٌِي خ٘ د  َٜ  ِ سمَك هلِلم يُط ٧َ٤ُ٦َ َٔ ِٝ ُي
 ٧َ٤ُ٦َ ُٟ َسدِؼ ْ٘ ُُ ٦َخ ُُ ٦َخ٘فمد٤ِ ُٖ ٦َخآْلِو ٌُ ٧َ٤ُ خْ ٦َم ي

ًِ َِ ْيٍء  َ٘  ِ ّٗ ُٔ  ٩َٙ ٌٛ َل ي ِٙ ْيٍء َل َ٘  ِ ّٗ ُٕ  .ِز

 
 “Göklerde ve yerde bulunan her Ģey Allah‟ı tesbih etmektedirler. O, Azîz‟dir, 

Hakîm‟dir. Göklerin ve yerin mülkü O‟nundur. O, diriltir ve öldürür. O, her Ģeye 

gücü yetendir. O, Evvel‟dir (ilktir), Âhir‟dir(sondur), Zâhir‟dir, Bâtın‟dır. O, her Ģeyi 

bilendir.”
639

 

ٔٗ ٜٟ ٌي  ٔٝدض خ٘مديؼدض، زٕٙدٞخ١ّ٘دجٛ ٦ ٍدض خ١ٕٝٝ٘دض ٦ٌدٌععمط خ٧َٕ٘ش زعًّيٓ خهلّل لٟ 
ظمط ك ٜد ٦ِك لٙي٣ خٔٛ خ٧٘ـ٧ي ٣ٕٜٙ ٦زٍُٔ ؤٞ ـٝي٧ٝٔخض لد٘ٛ خ٧ٕٙٝ٘ض، ٦ٜد ٌي ؤَض لد٘ٛ خ٘ٝٙٓ، ٦

 خعٜدظص.ؤ٢ُٜ يص٣ٌُ ٔيً يٙدء زدعليدء ٦ ظٕىي٢ُ، ـدَ لٙي٣ ٔٙؽد٣٠، ٠دٌٍ ٌي٣ ل٣ٕٝ، ٔدَ ٌي٣

ٜٕٝٙص خ٧ٕٝ٘خض ٦خ َض ٦زد٠ي٥د ٜك ظٝدي٨ ؤ١ِٜص زّدج٥د ٦خظّٕدق ؤ١ٕٜص ؤَظ٥د ٞ ١ٜٙث ؤؼٛ ٌُٔ  
خّٜ٘د٠يدض ، زٗ ـٝيك خ ١ِٜص ٦يلٟ ٜٕد٠ يٜٕد٠ال ي٧ٍض ً٘ي٣ ٦ يلٟ ِٜد٠ يٜٝد ال يىير ل٢ً١ ِٜد٠ٔٝدج٥د ٦
خٕ٘دج١دض زعٝدٜيص خع٥٘يص ٌي لٕٛ ٠ّؽص ٌي خ٘مع٧َ ً٘ي٣، ٦ٔدٌص خ ١ٕٜص ٦ي لٕٛ آٞ ٦خلً لدؼع٣ خّ٘ي٧ٜيص ٌع

 ُٝ ّّ ٦ظٕؽُّ ٌي  ٍدظ٣، ٦ؽُ ٦خلًش ٌي خ٘ ي ٦ظىّيُ ٌي ٌخظ٣ ؤ٦ خلعٝدٖ ظف ًّ  ٣٠ ٧٤ ٌ٘ٓ ٗ زيٟ يًي٣، ٜٟ ويُ ظؽَُ ظف
٘ٝد ٔدٞ ٤ٍخ ٜٕعّٜٙد ٧ٖٝٙ٘ ل٣ٝٙ زفٝيك خ٧ٝ٘ـ٧يخض خ ٦ٖ ٌي ليٟ آوُيّع٣، ٧٤٦ خ٘فد٤ُ ٌي ليٟ زدؼ١ّيع٣، ٦

ْي ( :زفٝٙص خٕ٘دج١دض ٌُٔ لّيس٣ بلدؼص ٧٥٘ي٦٢ َ٘  ِ ّٗ ُٕ ٌٛ  ٧َ٤ُ٦َ ِز ي ِٙ  .)ٍء َل
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1343. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, I, 134, 207, III, 530, V, 1364, VI, 409. 
637

 Bkz., Bakara, 2/59. 
638

 Bkz., A‟raf, 7/162. 
639

 Hadîd, 57/1-3. 
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“Sûre, melekût âleminin semasında ve mülk âleminin arzında bulunan tüm 

varlıkların lisanıyla, Allah‟ı; kusûrlardan, mümkin varlıkların niteliklerinden ve 

hâdis olanların belirtilerinden takdis etmekle baĢlamıĢtır. Ayrıca sûre, üzerinde varlık 

ismi bulunan tüm varlıkların, Allah‟ın mülkü ve emrine amade, kendilerine 

otoritesinin câri, hükmünün geçerli ve emrinin yürürlükte olduğundan ve istediği 

Ģekilde diriltip öldürmekle tasarruf ettiğinden bahsetmekle baĢlamıĢtır.”
640

 

Sonra, zamansal olanın zamansal olandan gizlenmediğinden, mekânsal olanın 

mekânsal olandan geçmediği için, kalan zamanların uzaması, yer ve gök alanlarının 

geniĢliğiyle beraber gökler ve yer ülkesinin yaratıcısı ve inĢa edenini zikretmiĢtir. 

Aksine, tüm zamanlar ve zamanla ilgili olanlar koruyucu kuĢatması altında 

olduğundan, O‟nun huzûrunda tek bir lahza hükmündedir. Tüm mekânlar ve mekânla 

ilgili olanlar, zatında yenilik ve değiĢim veya sıfatlarında bölünme/parçalanma ve 

çoğalma olmaksızın mükemmel ulûhiyetinden dolayı huzurundaki müsüllerde
641

 tek 

bir nokta hükmündedir. Tüm bunlar Ģundan dolayıdır: Âhir olmasının özünde O, 

Evvel‟dir. Bâtın olmasının özünde O, Zâhir‟dir. Bu, tüm varlıklarla ilgili ilminin 

geniĢ olmasını ve Ģahitliğinin tüm evreni kuĢatmasını gerektirdiğinden dolayı 

ardından “O, her Ģeyi bilendir” âyetini zikretti.
642

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, bir sürenin bütün ayetleri arasındaki tenasübü de 

göstermeye çalıĢmıĢtır. 

Böylece, tüm âyetleri arasında tenâsüb ile ilgili olarak incelediği Hadîd 

sûresinde Molla Sadrâ‟nın değinmiĢ olduğu ilk üç âyetin birbiriyle olan irtibatı 

görülmektedir.  

3.5.12. EMSÂLU’L-KUR’ÂN (DARB-I MESEL) 

“Emsâl”, “mesel” kelimesinin çoğulu olup sözlükte benzer, benzeyen, sıfat, 

söz, ibret, kıssa gibi anlamlara gelmektedir. Arap dili ve edebiyatında mesel, 

                                                           
640 Sadrâ, Tefsîr, VI, 409. 
641

 Sözlükte “örnek” anlamına gelen misâl kelimesinin çoğulu olan müsül kelimesi, Eflâtun 

felsefesinden bahseden çeĢitli metinlerin Ġslâm dünyasında Arapça‟ya tercümesinin ardından hem 

tekil hem çoğul olarak “fizikî objelerin asılları, ilk örnekleri” anlamında kullanılmıĢtır. Genellikle 

Eflâtun‟un ideler kavramı karĢılığında kullanılan felsefe terimidir. (GeniĢ bilgi için bkz., Ġlhan 

Kutluer, “Müsül”, DĠA, Ġstanbul, 2006, XXXII, 149). 
642 Sadrâ, Tefsîr, VI, 410. 
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atalardan gelen ve onların yüzyıllar içindeki deneyim ve gözlemlerine dayalı 

düĢüncelerini değiĢmez kalıplar Ģeklinde özlü sözlerle öğüt ve hüküm içerecek 

biçimde yansıtan, lafzı ve anlamı beğenilerek nesilden nesile aktarılan, örneklemek 

amacıyla kullanılan müĢterek özdeyiĢtir.
643

 Bunlara Türkçe‟de atasözleri ve bunların 

irad edilip söylenmesine de darb-ı mesel veya emsâl denir.
644

 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟da geçen darb-ı mesellerle ilgili bazı müfessirlerden 

nakillerde bulunup sonra kendi yorumunu aktarmaktadır. O, müfessirlerin Ģöyle 

dediklerini nakletmektedir:  

ي٣ِ ب ِٕ ٍْ يي ٠َ ٌِ يْيِء  ٙم ًُ خ٘ ٢ُ ٦َْ ي ُُ
يد اَل يُيَاؼِّ َٜ ُٙي٧ِذ  ُّ ْ٘ يي خ ٌِ  ُُ

ِٖ ؤ٠َم٥َيد ظُيَاؼِّ َؽيد ْٜ ِذ خْ َ ُْ ْٟ َظي ي
ِٜ ُصي٧َي  ّْ َٝ ْ٘ ٞم ٞم خ َ ِ َٓ يي ِ٘ ٌَ ٦َ ،

 ًِ ييد٤ِ ٙم َىدِجييِر ِزد٘ ْ٘ ، ٦َخ ّيِ ِٙ َف ْ٘ ييّيِ ِزييد ٍِ َى ْ٘ ييِسي٣ُ خ ْٙ ِٗ َظ َؽيي َٝ ْ٘ َٟ خ يي ِٜ َض  َُ َىيي ْ٘ ييد خ ًّ َؽدِز ُٜ  ُّٓ ِميي ْ٘ ُُ خ ِعيي٣ِ، ٦ََيِصييي د٤ِيم َٜ يي٩  َٙ ُِيي٧ُي َل ٧ُ ْ٘ ًُ خ يي ٔم َيَعإَ ٌَ  ،

يَعييدِق  ييي ٥َ٠ِدَيييِص خْعِ ٌِ  َٓ يي ِ٘ ٌَ ٦َ ِٗ يي ّْ َم ْٙ ييٟ لييٟ ظييُذ خ٘ٝؽييٗ ؤِ٘ ُّ ّٞ خ٘عُوييير زدعيٝييدٞ ٦خ٘ع٤ٍيييً لييٟ خٍٕ٘ييُ ٜفيي ال ظيي٨ُ ؤ

ّٔييً ظإؼي٤ُٝييد ٌييي خّ٘ٙيير ٦بٌخ ٜؽّييٗ خعيٝييدٞ زييد٧١َ٘ ٦خٍٕ٘ييُ زد٘فٙ ّٔييً ظييإؼيُ لٕييٟ خعيٝييدٞ ٦ِييسك خٍٕ٘ييُ ٌييي اليعإ ٝييص يعإ

ُُٔعِس٣ِ  .خّ٘ٙر   ُِ دِج َٔ ٌِي  ٦َ ِٟ ِسي ُٝ ْ٘ َعدِز٣ِ خ ِٔ ٌِي   ٩َ٘ ُ َظَمد َُ خهللم َؽ ْٔ خ ؤَ ٍَ ٥َ
ِ٘ ٦َ  ُْ َؽدٖخ َذ ظ ْٜ  . 

“Darb-ı meselden maksad; zâtında tesir etmeyen bir Ģeyin vasfının kalplerde 

tesir etmesidir. Çünkü darb-ı meseldeki amaç, gizli olanın açık olana ve 

görünmeyenin görünene benzetilmesidir. Böylece bir Ģeyin mahiyetine vakıf olma 

te‟yîd edilmiĢ olur ve his akla uygun hale gelir. Bu da, izah etmek konusunda en son 

derece olmaktadır. ġunu görmez misin? Ġmana teĢvik etme ve küfürden uzaklaĢtırma 

iĢi, darb-ı meselden soyutlanarak yapılırsa, onların (yani imana teĢvik ve küfürden 

uzaklaĢtırma faaliyetinin) kalpteki tesirleri etkili olmaz. Ġmana nûr ile küfüre de 

zulmet ile misal verildiğinde, imanın güzelliğinin ve küfrün çirkinliğinin kalpteki 

tesiri artar. ĠĢte bu sebeplerden dolayı Allahu Teâlâ, mübin olan kitabında ve diğer 

(semâvî) kitaplarda darb-ı meselleri çok zikretmiĢtir.”
645

  

Molla Sadrâ, yukarıdaki açıklamaları aktardıktan sonra kendi 

değerlendirmelerini yapmaktadır. Ona göre darb-ı mesel getirmekte amaç; sadece 

tesir etmek ve nefse yerleĢtirmek değildir. Aksine, amaç, hakikâtın özünü ve ruhunu 

açıklamaktır. Kur‟ân-ı Kerîm‟de zikredilen ateĢ yakma, aydınlatma, nûr, zehab 
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(gitme), zulümat gibi lafızların tümü
646

 basiret gözüyle görülen ve hakîkî anlama 

hamledilen lafızlardır. Dünyada olan misaller, ahirette olan misaller içindir. Ayrıca 

ona göre, darb-ı meselleri, her iki taraf (mecaz-hakikât) için kullanmak caizdir.
647

  

 

3.5.13. MÜCMEL-MÜBEYYEN 

Mücmel, sözlükte kendisinden ne murat edildiği anlaĢılmayan mübhem bir 

lafızdır. Mübeyyen ise açıklamak ve beyan etme manasında olup âyetlerdeki 

müĢtereklik, müĢkil, mücmel, hafî gibi husûsları açıklayan âyetlere de mübeyyen 

âyetler denir.
648

 

Molla Sadrâ, manası kapalı olan âyetleri açık olan âyetlerle izah edip bunların 

mücmel veya mübeyyen olduklarını belirtmiĢtir. 

د٦َخٍض ٧َ٤ُ٦َ  َٝ َٔ ْسَك  َٔ ٟم  خ٤ُ ٧م َٕ ٌَ دِء  َٝ ٕم ٩َ٘ خ٘ َع٨٧َ ِب ْٔ ٛم خ يًمد ؼُ
ِٝ ـَ ِض  َْ ٌِي خْ َ د  َٜ  ْٛ ُٕ َ٘  َُ َٙ ي َو ٍِ ٌٛ ٧َ٤ُ خ٘م ي ِٙ ْيٍء َل َ٘  ِ ّٗ ُٕ  .ِز

“O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip 

onları yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, her Ģeyi hakkıyla bilendir.”
649

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen  ٌٛ يي ِٙ يْيٍء َل َ٘  ِ ّٗ ي ُٕ ي  ifadesi ile ٤ُ٦َي٧َ ِز ٌِ  ِ ّٗ ي ُٔ  ََ ي٧ْ ٌَ ٦َ

 ٌٛ ييي ِٙ ٍٛ َل يي ْٙ ”her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır“ ِل
650

 âyetine istinâden 

Mu„tezile‟nin, Allah‟ın kendi zâtını da bildiği görüĢünde olduğunu söylemektedir. 

Onlara göre, Allah‟ın  ٌٛ ييي ِٙ ٍٛ َل يي ْٙ ي ِل ٌِ  ِ ّٗ يي ُٔ  ََ يي٧ْ ٌَ ٦َ sözü âmmdır.  َييْٙ مِ زِ  ٣ُ َ٘ييَّ ٠ْ ؤ ِٝ ِ٣  “Onu ilmiyle 

indirdi”
651

 ifadesi hâsstır. Hâss ise, âmm‟dan sonra gelmektedir.  

Molla Sadrâ, Mu„tezilenin yukarıdaki görüĢünü kabul etmediğini, aksine bu 

âyetlerin mübeyyen ve mücmel kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Konuya iliĢkin olarak Ģöyle demektedir: 

ّٞ ٌي خ٧٘ـ٧ي لٙيٝد ي٧ٍَ ل٩ٙ ٔدجُ خ٘مٙٝدء ٦ي٧ٕٞ ل٣ٝٙ ليٟ ٌخظ٣، بٌ  ؤ٧ِٖ: خ ٦ٖ ٜسّيٟ، ً٘ال٘ع٣ ل٩ٙ ؤ

٦خ٘ؽد٠ي ٜفٝٗ، اللعٝد٣٘ ؤ٣٠ّ ؤ٣ّ٘٠  ٕ٘دٞ ٣ِ٧ٌ لٙيٛ آوُ ٌيّٙٚ خ٘عٕٕٙٗ. -ؤي لد٘ٝد زمٙٛ ِخجً-٧٘ ٔدٞ ٌخ لٙٛ 

ٚ ل٩ٙ خ٘ٝفٝٗ.زم٣ٝٙ خٍ٘ي ٧٤ ٠ٍٓ ٌخظ٣، ؤ٦ زم٣ٝٙ خٍ٘ي ٧٤ ِخجً لٙي٣، ٦ خ٘ ًم  ٝسّيٟ ّٜ
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“Ben Ģöyle derim ki; birinci âyet, (Ģu anlama delâlet etmesi nedeniyle) 

mübeyyendir: Varlıkta tüm diğer âlimlerin üstünden daha çok bilen bir âlim vardır.  
O‟nun ilmi, zâtının aynısıdır. ġayet ilim sahibi ise yani, zâid bir ilimle âlimse ondan 

daha üstün baĢka bir âlim olur. Böylece teselsül gerekli olur. Ġkinci âyet mücmeldir. 

Çünkü bu durum onu, zâtının kendisi olan ilmi veya kendisine zâid (sonradan ilave) 

olan ilmi ile indirdi, manasına gelmesi muhtemeldir. Mübeyyen, mücmelden sonra 

gelmektedir.”
652

  
Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, baĢka müfessirlerin âmm ve hâss kapsamında 

değerlendirdiği bu âyetleri mücmel ve mübeyyen olarak izah etmeye çalıĢmıĢtır. 

 

3.6. RĠVÂYET TEFSÎRĠ AÇISINDAN ÖZELLĠKLERĠ 

Molla Sadrâ‟nın tefsîrini, bilinen tefsir metotlarından herhangi birine nispet 

edilmek pek mümkün görünmemektedir. Bunun sebebi, müfessirin sahip olduğu özel 

bazı ayrıcalıklar olmalıdır. Bu tefsîr sadece irfânî, Ģuhûdî, felsefî, rivâî ve edebî tefsîr 

olarak da değerlendirilememektedir. Zira bu tefsirde bütün tefsîr metotları ile ilgili 

örnekler görmek mümkündür. Bazı özellikleri ihtiva etmemesi nedeniyle bu tefsîrin 

tüm tefsîr metotlarını kapsadığını söyleme imkânı da yoktur. 

Her ne kadar bu tefsîr, ağırlıklı olarak irfânî konulara değinmekte ise de aynı 

zamanda edebî inceliklere, kelâmî ve felsefî konulara ve faydalandığı rivâyetlere de 

yer vermektedir. 

Müfessir ve filozofun tefsîr metodu ve düĢüncesine bakıldığında onun iki 

husûsa önem verdiği görülmektedir: 

1- Âyetlerin anlaĢılması konusunda rivâyetlere dayanıp onlardan istifade 

etmede dikkatli davranması,  

2- Âyetlerin anlaĢılmasında keĢfin önemi. 

Müfessirin kendi tefsîr metodunu, keĢf ve nakle dayandırdığı gibi, âyetlerin 

bâtınını keĢfeden ince düĢüncelere de dayandırmıĢtır. Kendi kurmuĢ olduğu 

Hikmetu‟l-müteâliye adlı felsefî ekolün prensiplerini, âyetlerin tefsîri için 

kullanmıĢtır.
653
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Molla Sadrâ tefsîrini, irfânî, remzî ve manevî bir metotla yazmıĢtır. O, 

lafızları bâtınî manalara iĢaret için kullanmıĢtır. ġöyle ki, onun yorumu, âyetlerin 

zâhîrine genellikle aykırı değildir. 

O, uyguladığı tefsîr metodunu Ģu sözleriyle özetlemektedir:  

ٜسد٠ي٥د، ؼٛ ؤظسمع٥د خ٧ٍَٔٝ٘ش ٌي ٜمد٠ي٥د، ٦ ّ٘ىصط ٔالٚ خٍُٕ٘ٝيٟ خ١٘دـُيٟ ٌي  ٌُٔض ٌي٥د ّ٘ر خ٘عٍدٔيُ

 .ز٦ّخجً ٘ؽيٍص يّععي٥د خ٘مدٖ ٦خّ٘ٝدٚ، ٦ؤَيٌع٥د ز٧ٍخجً ُ٘يٍص يٍيع٥د خٍ٘ٝعٗ خ١ٝ٘مدٚ

“Tefsîrimde mezkûr tefsîrlerin özünde geçen manaların özünü zikrettim. 

Onda kelimelerin yapısını inceleyen müfessirlerin sözlerini özetledim. Sonra onlara, 

hal ve makamın gerektirdiği birçok latîfe ekledim, Fazilet ve Nimet Sahibinin akıttığı 

önemli faydaları ilave ettim.”
654

 

Bu tefsirin en önemli ayırt edici özelliği, remzî tefsîre önem vermesidir. 

Çünkü birçok âyetin tefsîrinde, edebî kurallara uygun olarak zâhirî açıklamalardan 

sonra, irfânî ve felsefî yorumlar yapılmıĢtır. Ġsrailî rivâyetlere az yer vermektedir. 

Genellikle Kur‟ân‟la çeliĢmeyen isrâiliyâtı almaktadır. Eğer almıĢ olduğu israilî 

rivâyet zayıfsa onu da belirtmektedir.
655 

Onun yaptığı bâtinî yorumlar genellikle zâhirî mana ile çeliĢmemektedir. Ona 

göre Kur‟ân; zorlaĢtırmak ve iĢkillendirmek için değil, kulları hidâyet etmek, 

eğitmek ve imkânlar ölçüsünde iĢi kolaylaĢtırmak için inmiĢtir. Bundan dolayı 

lafızlar, iltibasa sebep olmasın diye insanlar arasında bilinen vaz‟î manalarına 

hamledilmelidirler.
656

 

Biz burada Molla Sadrâ‟nın tefsîrinde uyguladığı bazı medotlarından 

bahsetmeye çalıĢacağız. 

 

3.6.1. KUR’ÂN’I KUR’ÂN’LA TEFSÎRĠ 

Kur‟ân‟ı, yine Kur‟ân ile tefsîr etmek, tefsîr metotları arasında en sağlıklı ve 

en isabetli olanıdır. Kur‟ân‟ın bir âyeti, bir yerde umûmî iken baĢka bir yerde husûsî; 

bir yerde mücmel olan bir âyet, baĢka bir yerde mufassal olabilmektedir. 

Resûlullah (s.a.v.) Kur‟ân‟ı tefsîr ederken zaman zaman âyeti âyetle tefsîr 

etme yoluna gitmiĢtir. Hz. Ali de “Kur‟ân âyetlerinden bazıları diğerleriyle konuĢur 
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(destekler) ve birbirlerine Ģâhitlik ederler”
657

 diyerek sözkonusu yöntemin önemine 

iĢaret etmiĢtir.  
Müfessirimiz Molla Sadrâ da bu yönteme büyük önem vermiĢtir.   
ġimdi Molla Sadrâ‟nın konuyu ele alıĢ tarzını ortaya koymaya çalıĢalım. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla o, âyetleri tefsir ederken, asıl tefsirini yaptığı âyetlerin 

dıĢındaki diğer âyetleri Ģu maksatlarla zikretmiĢtir: 

a) Yapılan tefsîrin doğruluğunu teyid etmek maksadıyla:  

1. Örnek: 

٨ ًَ ٥ٌََ َْ َظدالًّ  ًَ ـَ ٦َ٦َ. 

“Seni yolunu kaybetmiĢ olarak bulup da yola iletmedi mi?”
 658
  

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyeti tefsîr ederken Hz. Resûlullah‟ın Ģeriat ve 

hükümleri kaybettiği, yani Ģeriat ve hükümlerden habersiz olduğu anlamına geldiğini 

belirtmektedir.
659

  

Yukarıdaki âyeti, bazı müfessirlerin, Resûlullah‟ın küçük yaĢta iken 

Mekke‟de kaybolduğu, Ebu Cehil‟in onu bulup Abdulmuttalîb‟e getirdiği, bazılarının 

ise, Resûlullah‟ın Ebu Talip ile ġam‟a giderken kaybolduğu Ģeklindeki tefsîrlerini 

zayıf bulmuĢ, söz konusu âyetin, onun hak yoldan meylettiği ve isyanda bulunduğu 

anlamına delâlet etmediğini ifade etmiĢtir.
660

 

Yaptığı tefsîri teyid etmek için Ģu âyeti zikretmiĢtir: 

د َو٨٧َ َٜ ٦َ ْٛ ُٕ ٗم َ دِلُس د َظ َٜ. 

“ArkadaĢınız (Muhammed) sapmadı ve azmadı.”
661 

Kısaca Molla Sadrâ‟nın –âyetlerle de destekleyerek- tercih ettiği görüĢ, 

Resûlullah‟ın bisetten önce vahiyden habersiz olduğu Ģeklindedir. Zira peygamberler 

masum oldukları için onları sapkınlık ve küfür içinde görmek muhaldir. Bazı 

müfessirlerin dalâlet kelimesine, hakikî anlamda kaybolma manası vererek yukarıda 

anlatılan olaylarla açıklamaya çalıĢmaları doğruyu yansıtmamaktadır. 

2. Örnek: 
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 َٟ ي ٍِ ٧خ خ٘م ُّ َ٘ خ  ٌَ َٞ ٦ِب ج٧ُ ِّ َع٥ْ ْٕ ُٜ  ُٟ د ٠َْم َٝ ْٛ ِب٠م ُٕ َم َٜ َِد٧ُ٘خ ِب٠مد   ْٛ َيدِؼي٥ِ١ِ َ٘  ٩َ٘ ٧ْخ ِب َٙ خ َو ٌَ ١مد ٦َِب َٜ َِد٧ُ٘خ آ ٧ُ١خ  َٜ  .آ

“Ġman edenlerle karĢılaĢtıkları zaman, „inandık‟ derler. Fakat Ģeytanlarıyla 

(münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, „Ģüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz 

ancak onlarla alay ediyoruz‟ derler.”
662

  

Molla Sadrâ, Yüce Allah‟ın yukarıdaki âyette, münafıkların eylemlerinde ve 

sözlerindeki genel karakteristik özelliklerini anlattığını söylemektedir. 

O, âyette geçen münafıkların çirkinliklerini ortaya çıkarmak konusunda 

mezkûr âyetin tefsîrini teyit etmek için baĢka birçok âyet zikretmektedir: 

  َٞ ٦ ُّ َٜ ْٛ َيَعَىد ٦خ ِز٥ِ ُُّ َٜ خ  ٌَ  .٦َِب

“Onlar (mü‟minler) yanlarından geçtiğinde, birbirlerine kaĢ göz ederek 

onlarla alay ediyorlardı.”
663

 

 ِ ّٗ ُٕ ِ٘  ٌٗ شٍ  ٦َْي َّ َٝ ٍش ُ٘ َّ َٝ ٤ُ. 

“Arkadan çekiĢtirip duran, kaĢ göz hareketleriyle alay eden herkesin vay 

haline!”
664

 

َٞ خ٘ َٔد  ٧َْ٘ ْي٣ِ آَزدَء٠َد ؤ٦ََ َٙ ٠َد َل ًْ ـَ د ٦َ َٜ ْٗ ٠َعمِسُك  َِد٧ُ٘خ َز  ُ َٖ خهللم َّ د ؤ٠َ َٜ ْٛ خظمِسُم٧خ  ٥َُ٘  َٗ ي ِِ خ  ٌَ َ٘ي٦َ٩ِب ْٛ ِب ُل٤ُ٧ ًْ ُٞ َيي يْيَؽد خِذ  ٙم ٍَ َلي

 ُِ ِمي ٕم  .خ٘

“Kendilerine, „Allah‟ın indirdiğine uyun‟ denildiği zaman, „hayır, biz 

babalarımızı üzerinde bulduğumuz Ģeye uyarız‟ derler. ġeytan, kendilerini cehennem 

azabına çağırıyor olsa da mı?”
665

 

مِ  ْ٘ ْظ٣ُ خ ٍَ َ ؤََو ُِ خهللم ٣َُ٘ خظم  َٗ ي ِِ خ  ٌَ ٥َديُ ٦َِب ِٝ ْ٘ َٓ خ َِ٘سْح ٦َ ُٛ ١٥َم ـَ ُس٣ُ  ْٕ َم ٌَ  ِٛ ْؼ ُش ِزدْعِ  .ّم

“Ona: „Allah‟tan kork‟ denildiğinde, büyüklük gururu onu günaha sürükler, 

kuĢatır. Böylesine cehennem yeter; ne kötü bir yataktır orası.”
666

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ yukarıdaki âyetin, münafıkların kötü hasletlerini 

ortaya koyduğunu belirtmiĢ ve yaptığı bu tefsirin doğrulunu, birçok âyet-i kerîmeyi 

zikrederek teyid etmeye çalıĢmıĢtır.
667

 Yani tefsîrini yaptığı âyette geçen alay 

konusunun, diğer âyetlerde değiĢik biçimlerde anlatıldığını belirtmiĢtir. 
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3. Örnek: 

ِٖ ٦َخْ َ  ٧َخ ْٜ ٌِي خْ َ  ٌُ َٕدؼُ ْٛ ٦ََظ ُٕ ٌُ َزْي١َ دُو ٍَ ي١ٌَص ٦ََظ ِِ ٧ٌ٥َْ٘ ٦َ َِ٘مٌر ٦َ ٠َْيد  ًُّ َمَيدُش خ٘ ْ٘ د خ َٝ ٧خ ؤ٠َم ُٝ َٙ ِٗ َوْييٍػ ؤَْلَفيَر خْل َؽ َٝ َٔ ٦ْاَلِي 

ُٞ لُ  ٧ُٕ ٛم َي خً ؼُ ُّ ٍَ ْص ُٜ خ٢ُ  َُ َع ٌَ ٛم َي٥ِيُؿ  ََ ٠ََسدظ٣ُُ ؼُ د ٍم ُٕ ْ٘ َمَييدُش خ ْ٘ يد خ َٜ ٦َ ٌٞ ْظي٧َخ َِ ٦َ ِ َٟ خهللم ي ِّٜ شٌ  َُ ي
ٍِ ْى َٜ ٦َ ًٌ ي ًِ ي َ٘ خٌذ  ٍَ ِش َلي َُ يي خآْلِوي

ٌِ َؽدٜيدً ٦َ

 َِ ٦ ُُ ُى ْ٘ َعدُق خ َٜ ٠َْيد ِبالم  ًُّ   .خ٘

“Bilin ki, dünya hayatı oyun, oyalanma, bir süs, aranızda övünme ve daha 

çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu, yağmurun bitirdiği, ekicilerin de 

hoĢuna giden bir bitkiye benzer; sonra kurur, sapsarı olduğu görülür, sonra çerçöp 

olur. Ahirette çetin azap da vardır. Yine orada Allah‟ın hoĢnutluğu ve bağıĢlaması 

da vardır; dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir.”
668

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyeti tefsîr ederken, Allah‟ın, insanların bu dünya 

hayatına meyl etmeyi terk etmelerini istediğini, aĢırı bir Ģekilde onun lezzetlerine 

dalmayı yasakladığını söylemektedir. Çünkü onun hakîr ve kısıtlı lezzetleri gerçekte 

yoktur. Evliya‟nın nazarında oyun, eğlence, zinet, iftihar ve çoğalmadan ibaret olan 

bu Ģeyler ancak vehmî, bâtıl ve geçici Ģeylerdir. O, bu lezzetleri aldatıcı geçimlikler 

Ģeklinde yorumladıktan sonra Ģu âyeti zikrederek yaptığı tefsirin doğruluğunu 

ıspatlamaya çalıĢmıĢtır:
669

 

يْيحدً ٦َ  َ٘  ٢ُ ًْ ْٛ َيِفي َ٘ي يدء٢ُ  ـَ خ  ٌَ يدء َلعمي٩ ِب َٜ  ُٞ يأ ْٝ يُس٣ُ خ٘فم َٕ يَميٍص َيْم ِّ خٍذ ِز َُ ي َٕ َٔ  ْٛ يد٥ُُ٘ َٝ ٦خ ؤَْل ُُ ي ٍَ َٔ  َٟ ي
ٍِ ٢ُ ٦َخ٘م ًَ َ ِل١ي ًَ خهللم ي ـَ ٦َ

دِذ  َٕ ِم ْ٘ يُك خ ُِ َٔ  ُ دَز٣ُ ٦َخهللم َٕ ٌمد٢ُ ِل ٧َ ٌَ. 

“Ġnkâr edenlerin iĢleri engin çöllerdeki serap gibidir. Susayan kimse onu su 

zanneder, fakat oraya geldiğinde hiçbir Ģey bulamaz. Orada Allah‟ı bulur ve O da 

hesabını görür. Allah hesabı çabuk görendir.”
670

 

Yani, dünya iĢleri vehm ve hayalden, ahiret iĢleri ise büyük ve yok olmayan 

(dâimî) iĢlerden ibarettir.
671

 

b) Âyetlerde geçen bazı kelimeleri izah etmek için: 

1. Örnek: 

 َٟ ي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘  ٨ ًً ي٣ِ ٤ُ ٌِ ْيَر  ََ َعدُذ اَل  ِٕ ْ٘ َٓ خ ِ٘ ٌَ. 
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“Bu, kendisinde Ģüphe olmayan kitaptır. Allah‟a karĢı gelmekten sakınanlar 

için yol göstericidir.”
672

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen takva kelimesinin Kur‟ân-ı Kerîm‟de 

birkaç manaya geldiğini ifade etmektedir. 

1- Takvânın „iman‟ ve „kelime-i tevhîd‟ manasında kullanıldığını izah etmek 

için Ģu iki örneği vermektedir: 

 ْٛ ُٙي٧ِز٥ِ ُِ يي  ٌِ ٦خ  ُُ ٍَ َٔ  َٟ ي
ٍِ َٗ خ٘م َم ـَ  ٌْ َٟ  ِب ١ِي ِٜ يْا ُٝ ْ٘ َٙي٩ خ ٣ِِ٘ ٦ََل ي٧ ُٔ ََ َٙي٩  ي١ََع٣ُ َل ِٕ ي َٔ  ُ َٖ خهللم َّ يإ٠َْ ٌَ يميِص 

ِٙ َفد٤ِ ْ٘ يميَص خ
ِٝ يميَص َل

ِٝ َم ْ٘ خ

د ًٝ ي ِٙ ْيٍء َل َ٘  ِ ّٗ ُٕ ُ ِز َٞ خهللم َٔد ٥َد ٦َ َٙ ُم ِز٥َد ٦َؤ٤َْ َٔد٧ُ٠خ ؤََل ٨٧َ ٦َ ّْ َص خ٘عم َٝ ِٙ َٔ  ْٛ ٥ُ َٜ َّ ْ٘  .٦َؤَ

“O vakit ki, o kâfirler kalblerinde hamiyyeti, hamiyyet-i cahiliyyeyi 

yerleĢtirmiĢler idi. Allah Teâlâ da Peygamberinin ve müminlerin üzerine sekîneti 

indirdi ve onlara takvâ (tevhîd) kelimesini ilzam buyurdu. Onlar da buna hakkıyla 

layık ve bunun ehli bulunuyorlardı. Allah da her Ģeyi bilendir.”
673

 

يي٧َ  ّْ ِ٘ٙعم  ْٛ ُٙيي٧َز٥ُ ُِ  ُ َٟ خهللم ييَعَم ْٜ َٟ خ ي ٍِ َٓ خ٘ميي َِ٘حيي  ؤ٦ُْ
ِ ِٖ خهللم يي٧ ُٔ ََ  ًَ ْٛ ِل١ْيي َٞ ؤَْ يي٧َخَظ٥ُ يي٧ َٟ َيُىعُّ ي ٍِ ٞم خ٘ميي ٌُ ِب يي ـْ شٌ ٦َؤَ َُ يي

ٍِ ْى َٜ  ْٛ ٥َُ٘يي  ٨

 ٌٛ  .َلِفي

“Allah‟ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Ģüphesiz Allah‟ın kalplerini 

takvâ (iman) ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfaat 

vardır.”
674

 

2- Takvâ kelimesinin „haĢyet‟ (korku) manası ifade ettiğini belirtmek için Ģu 

âyeti zikretmektedir:  

 ٍْ ٠َ ْٟ ِٜ  ْٛ ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ْٛ خ٘م ُٕ زم ََ ٧خ  ُّ ُْ خظم يدًء َيدؤَي٥َُّد خ١٘مد َٕ خ ٠ِ٦َ ًُ ِؽيي َٔ يداًل  ـَ َِ د  َٝ ٥ُ١ْ
ِٜ ٥َد ٦ََزػم  ـَ ٦ْ َِ ٥َ١ْد  ِٜ  َُ َٙ ٍش ٦ََو ًَ ٍٓ ٦َخِل

يًسد ِِ ََ  ْٛ ُٕ ْي َٙ َٞ َل د َٔ  َ ٞم خهللم َٚ ِب َلد َْ َٞ ِز٣ِ ٦َخْ َ دَء٧ُ٘ َٕ ي َظَع ٍِ َ خ٘م ٧خ خهللم ُّ  .٦َخظم

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eĢini yaratan; 

ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinizden takva ediniz. 

Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah‟a karĢı gelmekten ve 

akrabalık bağlarını koparmaktan takva ediniz. ġüphesiz Allah, üzerinizde bir 

gözetleyendir.”
675
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Ona göre “takvâ ediniz” cümlesinden maksad, “Allah‟tan korkunuz”  

demektir.  

3- Takvâ kelimesinin aynı zamanda “tevbe” manasına geldiğini Ģu âyetle 

açıklamaktadır: 

 ْٟ ي ِٜ يدٍض  َٔ َُ ْٛ َز يْي٥ِ َٙ َعْم١َيد َل ٍَ َ٘ ي٧ْخ  َّ ١ُي٧خ ٦َخظم َٜ ٨ آ َُ ي ُّ ْ٘ َٗ خ ٞم ؤ٤َْي ٧َْ٘ ؤَ يد ٦َ َٝ ْٛ ِز ٠َد٤ُ ٍْ إََوي ٌَ ز٧ُخ  ٍم ي َٔ  ْٟ ي ِٕ َ٘ ِض ٦َ َْ دِء ٦َخْ َ َٝ ي ٕم خ٘

 َٞ ُس٧ ِٕ ْٕ  .َٔد٧ُ٠خ َي

“Eğer o memleketlerin halkları inansalar ve Allah‟a takvâ etseydiler, elbette 

onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler(in kapılarını) açardık. Fakat onlar 

yalanladılar, Biz de kendilerini iĢledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik.”
676

 

Molla sadrâ, takva etseydiler ifadesinin “tevbe etselerdi” anlamına geldiğini 

belirtmektedir. 

4- Takvâ kelimesinin „masiyeti terk etmek‟ anlamında olduğunu izah etmek 

için Ģu âyeti delil getirmektedir: 

ْٟ ؤَْز٧َخ ي ِٜ ُسُيي٧َض  ْ٘ ي٩ ٦َْؤظُي٧خ خ َّ ْٟ خظم ي َٜ ُم  ِسي ْ٘ ٟم خ ي
ِٕ َ٘ ٤َيد ٦َ َِ ْٟ ـ٧٥ُُ ِٜ ُسُي٧َض  ْ٘ ْٞ َظْإظ٧ُخ خ ُُّ ِزإَ ِس ْ٘ َٓ خ َْ٘ي ٦َ ْٛ ي ُٕ ٙم ََ٘م  َ ي٧خ خهللم ُّ ِز٥َيد ٦َخظم

 َٞ ُِٙم٧ ٍْ   .ظُ

“Ġyilik (birr), evlere arkalarından gelmeniz değildir, fakat iyilik takva eden(in 

tutumudur). Evlere kapılarından girin. Allah‟tan takva edin, umulur ki kurtuluĢa 

erersiniz.”
677

  

O, takva eden ifadesinin, „isyan etmeyen‟ anlamında kullanıldığını 

söylemektedir. 

5- Takvânın „ihlas‟ manasında kullanıldığını izah etmek için Ģu âyeti 

zikretmektedir: 

٧ُٙذ ُّ ْ٘ ٨٧َ خ ّْ ْٟ َظ ِٜ ِة٠م٥َد  ٌَ  ِ َُ خهللم َمدِج َ٘  ْٛ
ْٟ يَُمفِّ َٜ ٦َ َٓ ِ٘ ٌَ. 

“ĠĢte böyle; kim Allah‟ın Ģiarlarını yüceltirse, Ģüphesiz bu, 

takvasındandır.”
678

 

Yani, kalblerin takvasındandır demek, „kalplerin samimiyetindendir‟ 

demektir. 
679
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2. Örnek: 

 ٍٟ ِسي ُٜ  ٍٚ د َٜ ٌِي ِب ْيٍء ؤْلَصْي١َد٢ُ  َ٘ ٗم  ُٔ ٦َ ْٛ ٤ُ ََ ٧خ ٦َآَؼد ُٜ ًم َِ د  َٜ ُعُر  ْٕ ٧َْظ٩ ٠َ٦َ َٝ ْ٘ ُٟ ٠ُْمِي خ  .ِب٠مد ٠َْم

“ġüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları 

eserlerini yazarız. Biz, her Ģeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfûz‟da) 

kaydetmiĢizdir.”
680

 

Yani onların önceden yapıp gönderdikleri salih amelleri ve bıraktıkları güzel 

ve kötü eserleri (âdetleri) yazarız. 

Molla Sadrâ güzel ve kötü âdetlerin ne olduğunu zikrettikten sonra, bu 

kelimeyi ( َآَؼد ) Ģu âyette geçen  َُ  :kelimesiyle ile izah etmektedir ؤَوم

 َُ َٚ ٦َؤَوم ًم َِ د  َٝ ٍٍ ِز ِح َٜ ُٞ َي٧ْ د َٕ ٠ إُ خْعِ  .ي١َُسم

“O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı Ģeyler 

haber verilir.”
681

 

Molla Sadrâ  ََ  kelimesinin ne anlama geldiğini izah etmek için yukarıdaki آَؼيد

âyette geçen  َُ يي  kelimesini zikretmiĢtir. Bu kelime ona göre „geriye bıraktığı ؤَوم

eserleri‟ manasına gelmektedir.
682

 Böylece Kur‟ân‟ın bir âyetinde geçen kelimeyi, 

baĢka bir âyette zikredilen bir kelimeyle açıklamıĢtır. 

c) Edebî sanatlar konusundaki izahlarını te‟yid etmek için: 

Molla Sadrâ‟ya göre, 

٧ُِخ ٦ ٍُ د ٌَ َٝ ْٛ  ِز يُع ِٕ دءَ  ٠َ َّ ِ٘  ْٛ ُٕ ِٜ خ َي٧ْ ٍَ ْٛ  ِب٠مد ٤َ ُٔ ي١َد ِٕ ٧ُِخ ٠َ ٦ ٌُ خَذ  ٦َ ٍَ ًِ  َل ْٙ ُى ْ٘ د خ َٝ ْٛ  ِز ١ُْع ُٔ ٞ٧ُٙ َٝ  .َظْم

“(Onlara Ģöyle denilecek:) “O hâlde, bu gününüze kavuĢmayı unutmanıza 

karĢılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karĢılık ebedî azabı 

tadın”
683

 âyetinde Allah‟a nisyanın isnad edilmesi, Ģu âyette görüldüğü gibi 

müĢâkele sanatının olması nedeniyledir: 

خءُ  َّ ـَ َحصٍ  ٦َ ّيِ َحصٌ  َٔ ّيِ ٥َُٙد َٔ ْؽ ِٜ  ْٟ َٝ د ٌَ ٍَ َٙكَ  َل ٢ُ  ٦َؤَْ  ُُ ـْ إَ ٌَ ٩َٙ َٟ  يُِمرُّ  اَل  ِب٠م٣ُ  خهللمِ  َل ي ِٝ ِ٘  .خ٘فمد
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“Bir kötülüğün karĢılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezâdır). 

Kim affeder ve (arayı) düzeltirse, onun mükâfatı Allah‟a aittir. ġüphesiz O, zâlimleri 

sevmez.”
684

   

Yani, Yüce Allah‟ta kesinlikle unutma söz konusu değildir. Ġnsanlar dünya 

hayatında yaratıcılarını unutukları için Yüce Allah da âhiret hayatında onlara rahmet 

nazarıyla bakmayacaktır.
685

  

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette müĢâkele sanatının yapıldığını belirtmek için 

ikinci âyeti delil olarak zikretmiĢtir. 

d) Bu husûsların dıĢında âyetlerde geçen bazı özellikleri izah etmek için: 

Molla Sadrâ,  

َٖ ؤ٠َِْسح٠ِ٧ُي ِزإَ  د َّ ٌَ ِص  َٕ اَلِج َٝ ْ٘ ٩َٙ خ ْٛ َل َظ٥ُ َُ ٛم َل ٙم٥َد ؼُ ُٔ دَء  َٝ ْٔ َٚ خْ َ َٛ آَي ٙم َٟ ٦ََل ي ِِ ْٛ َ دِي ١ُُٔع  ْٞ دِء ٤َُااَلء ِب َٝ ْٔ. 

“Allah, Âdem‟e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, 

„Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin‟ dedi”
686

 

âyetinde geçen يي ّٙ ٛل  ifadesine dayanarak peygamberlere verilen birkaç özellikten 

bahsetmektedir. Bu özelliklerden bahsederken ilgili âyetleri de zikretmektedir: 

1- Hz. Âdem‟e eĢyanın isimlerini öğretmesi (yukarıdaki âyette geçmiĢtir). 

2- Hz. Hızır‟a ferâset ilmini öğretmesi: 

د ًٝ ْٙ ٠مد ِل ًُ َ٘  ْٟ ِٜ ١َد٢ُ  ْٝ ٙم ٠َد ٦ََل ًِ ْٟ ِل١ْ ِٜ ًص  َٝ ْل ََ ْٟ ِلَسدِي٠َد آَظْي١َد٢ُ  ِٜ خ  ًً خ َلْس ًَ ـَ ٧َ ٌَ.   

“Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet 

vermiĢ, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiĢtik.”
687

 

3- Hz. Yusuf‟a rüya tabirini öğretmesi: 

ي ِ٘ ِض ؤ٠َْيَط ٦َ َْ د٦َخِض ٦َخْ َ َٝ ي ٕم َُ خ٘ يدِؼ ٌَ ِٗ خْ ََلدِيييِػ  ْٟ َظْإ٦ِيي ي
ِٜ َع١ِيي  ْٝ ٙم ِٓ ٦ََل ي ْٙ ُٝ ْ٘ ْٟ خ ِٜ ًْ آَظْيَع١ِي  َِ ّذِ  ٠َْيد ََ ًُّ يي خ٘ي ٌِ ّيِ 

 َٟ ِِ٘مي د ١ِي ِزد٘صم ّْ ِم ْ٘ د ٦َؤَ ًٝ ِٙ ْٕ ُٜ ٌم١ِي  ِش َظ٧َ َُ  .٦َخآْلِو

“Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu (rüya 

tabirini) öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve âhirette Sen benim 

velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kavuĢtur.”
688

 

4- Hz. Davud‟a zırh yapımını öğretmesi: 
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١َد٢ُ َ ١َْمَص  ْٝ ٙم َٞ ٦ََل ٦ ُُ
ِٔ د َ٘  ْٛ ْٗ ؤ٠َُْع ٥َ ٌَ  ْٛ ُٕ ِٔ ْٟ َزْإ ِٜ  ْٛ ُٕ ُِ٘عْمِص١َ  ْٛ ُٕ َ٘  ٍْ  .َُ٘س٧

“Ve Davud‟a, sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaĢlarınızda sizi 

korusun. ġimdi siz Ģükrediyor musunuz?”
689

 

5- Hz. Süleyman‟a kuĢlarla konuĢmayı öğretmesi: 

 َٝ ْي َٙ يي ُٔ َغ  َِ ٦َ٦َ ٍَ ْ٘ ٥َُ٘يي٧َ خ خ  ٍَ ٞم ٤َيي ييْيٍء ِب َ٘  ِ ّٗ يي ُٔ  ْٟ يي ِٜ ُِ ٦َؤ٦ُِظي١َييد  َُ خ٘ؽمْييي ١ِؽيي َٜ ١َييد  ْٝ ِّٙ ُْ ُل َٖ َيدؤَي٥َُّييد خ١٘مييد ييد َِ ُٞ َيخ٦٦َُي ٦َ ُٗ د ْعيي

 ُٟ ِسي ُٝ ْ٘  .خ

“Süleyman, Davud‟a varis oldu ve „ey insanlar, bize kuĢdili öğretildi ve bize 

her Ģey verildi. ġüphesiz bu, apaçık bir lütuftur‟ dedi.” 
690

 

6- Hz. Ġsa‟ya Tevrât‟ı öğretmesi: 

 َٗ ٠ِفي خَش ٦َخْعِ ََ َص ٦َخ٘عم٧ْ َٝ ْٕ ِم ْ٘ َعدَذ ٦َخ ِٕ ْ٘ ٣ُ خ ُٝ ِّٙ  .٦َيَُم

“Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrât ve Ġncîl‟i öğretecek.”
691

 

7- Hz. Muhammed‟e (s.a.s) Ģeriat ve tevhîdi öğretmesi: 

َٖ خ َّ د٦َؤ٠َ ًٝ َٓ َلِفي ْي َٙ ِ َل ُٗ خهللم ٌَْع  َٞ د َٔ ٦َ ُٛ َٙ ْٟ َظْم ُٕ ْٛ َظ َ٘ د  َٜ  َٓ َٝ ٙم َص ٦ََل َٝ ْٕ ِم ْ٘ َعدَذ ٦َخ ِٕ ْ٘ َٓ خ ْي َٙ ُ َل  .هللم

“Allah, sana kitabı (Kur‟ân‟ı) ve hikmeti indirmiĢ ve sana bilmediğin Ģeyleri 

öğretmiĢtir. Allah‟ın sana lütfu büyüktür.”
692

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen özelliklerden Ģu neticeleri çıkarmıĢtır: 

-Hz. Âdem‟e öğretmesi, secde ve tahiyyatta sebep olmuĢtur. 

-Hz. Hızır‟a öğretmesi, Musa ve YûĢa‟ gibi talebelerin olmasına sebep 

olmuĢtur. 

-Hz. Yusuf‟a öğretmesi, ailesi ve memleketini bulmasına vesile olmuĢtur. 

-Hz. Davut‟a öğretmesi, reislik ve makama sebep olmuĢtur. 

-Hz. Süleyman‟a öğretmesi, Belkıs‟ı bulmasına ve cinleri kendi emrinde 

çalıĢtırmasına sebep olmuĢtur. 

-Hz. Ġsa‟ya öğretmesi, annesinden töhmetin kalmasına sebep olmuĢtur.  

-Hz. Muhammed‟e (s.a.s) öğretmesi, Ģefâatin meydana gelmesine sebep 

olmuĢtur.
693

 

                                                           
689 Enbiyâ, 21/80. 
690 Neml, 27/16. 
691 Âl-i Ġmran, 3/48. 
692 Nisâ, 4/113. 
693

 Sadrâ, Tefsîr, III, 787-788. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 403-404. 
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3.6.2. KUR’ÂN’I SÜNNETLE TEFSÎRĠ 

Hiç Ģüphesiz Kur‟ân‟ın ilk müfessiri Hz. Peygamber‟dir. Ancak o, bütün 

âyetleri tefsîr etmemiĢ, açıklanması gereken âyetleri gereği kadar açıklamıĢtır. 

ġia, Resûlullah‟ın sözlerini Kur‟ân âyetlerini açıklamada hüccet 

saymaktadır.
694

 Dolayısı ile onlar, Kur‟ân‟ın Sünnetle tefsîri konusunda Ehl-i 

Sünnetle aynı görüĢtedirler. Molla Sadrâ da tefsirinde çeĢitli maksatlarla bazen 

senedleri zikrederek bazen de senedsiz olarak hadisleri kullanmıĢtır. 

Meselâ; 

 ْٚ َٞ  ؤَ ٧ُ٘٧ ُّ خ٢ُ  َي َُ َع ٌْ ْٗ  خ ُُّ  ٧٤َُ  َز َم ْ٘ ْٟ  خ ِٜ  َٓ زِّ ََ  ََ ٍِ د ُِ٘ع١ ًٜ ٧ْ د َِ َٜ  ْٛ ْٟ  ؤََظد٤ُ ِٜ  ٍُ ي ٍِ ٠َ  ْٟ ِٜ  َٓ ِٙ ْس َِ  ْٛ ٙم٥ُ َٞ  ََ٘م ٦ ًُ  .َي٥َْع

“Yoksa “Onu Muhammed uydurdu” mu diyorlar? Hayır, o, kendilerine 

senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiĢ olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu 

bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiĢ gerçektir”
695

  âyetinin tefsirini yaparken 

Ģu hadisi senediyle birlikte zikretmiĢtir: 

 ليٟ ؼيُخ٢ ؼيدذ خٕ٘ٙي١يي يمّي٧ذ زيٟ ٜمٝيً ـمٍيُ ؤزي٧ خعٔيالٚ ؼّص خ٘فٙيٗ خ٘ٙيه خٕ٘دٌي  دلر ٦َخ٢ ٜد

خؾ زٟ ـٝيٗ لٟ لٝيُ ؤزي لٟ ٔميً زٟ لٕيٟ لٟ لي٩ٕ زٟ ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ َّ  خهلل لسيً ؤزيي ليٟ خ٘ؽييدَ ؤزيي ليٟ ي

٥ٌٛ آظد٤ٛ زٝد خ١٘دْ ل٩ٙ خلعؿّ  خهلل بٞ :ِدٖ ُّ  .٦ل

“Kafîye‟nin sahibi büyük Ģeyh sikatu‟l-Ġslam Ebu Cafer Muhammed b. 

Yakup el- Kuleynî (v. 329/941), -Allah toprağını temiz kılsın- Ahmed b. Muhammed 

b. Ġsa b. Huseyn b. Said‟den, o da Ebu Umeyr‟den, o da Cemil b. Derrac‟tan, o da 

Ebu Tayyar‟dan, O da Ebu Abdillah‟tan rivâyetine göre Ģöyle dedi: 

“Allah, insanlara verdiği ve tanıttığı Ģeyle delil getirdi.”
696

  

ي ًِ ُ  َي٥ْ ٢ِ  خهللم َِ ٧ُ١ِ٘  ْٟ دءُ  َٜ َٙ  .َي

“Allah, dilediği kimseyi nûruna iletir”
697

 âyetini tefsir ederken de Ģu hadisleri 

senedsiz olarak almıĢtır: 

 .٧٠َي وُٙ ٜد ؤ٦ّٖ

“Ġlk yaratılan benim nûrumdur.” 
698

 

                                                           
694

 Seyyid Muhammed Hüseyin et-Tabatabaî, Ġslam‟da Kur‟an, Spehr Matbaası, Tahran, 1987, s. 76. 
695

 Secde, 32/3. 
696 Ebû Cafer Muhammed b. Yakub b. Ġshak Kuleynî, Usûlu‟l-Kâfi, Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġslâmiyye, 

Tahran, 1365 Ģ. I, 163. 
697

 Nûr, 24/35. 
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 .خُ٘لٝدٞ  ٧َش لٙي آيٚ وُٙ خهلل بٞ

 “Allah, Âdem‟i Rahmân‟ın sûretinde yarattı.”
699

  

 .٦يُّٕي١ي يؽم١ٝي َزي ل١ً ؤزيط ٔإلًٔٛ ٕ٘ط

“Ben, sizden biriniz gibi değilim. Rabbim‟in yanında gecelerim, O bana 

yedirir ve içirir.”
700

  

 Bu kısa bilgilerden sonra Ģimdi Molla Sadrâ‟nın, Kur‟ân‟ı tefsîr ederken 

hadislere hangi maksatlarla yer verdiğini görmeye çalıĢalım:  

a) Âyete verilen manayı te‟yid etmek maksadıyla: 

1.Örnek: 

 َ٦ ْٛ ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ْٛ خ٘م ُٕ زم ََ ٦خ  ًُ ُْ خْلُس يد َيدؤَي٥َُّد خ١٘مد ً٘ خ َُ
ٌِ َض  َْ ْٛ خْ َ ي ُٕ َ٘  َٗ َمي ـَ ي  ٍِ َٞ خ٘مي ي٧ ُّ ْٛ َظعم ي ُٕ ٙم ََ٘م  ْٛ ُٕ ِٙ يْس َِ  ْٟ ي ِٜ  َٟ ي ٍِ خ٘م

ٌَاَل   ْٛ ُٕ َ٘ ًِد  ِْ َِ خِض  َُ َٝ ْٟ خ٘ؽم
ِٜ َؾ ِز٣ِ  َُ إَْو ٌَ دًء  َٜ دِء  َٝ ٕم ْٟ خ٘

ِٜ  َٖ َّ دَء ِز١َدًء ٦َؤ٠َْ َٝ ٕم َٞ  ٦َخ٘ ٧ ُٝ َٙ ْٛ َظْم خًيخ ٦َؤ٠َُْع ًَ  ؤ٠َ
ِ ٧ُٙخ هلِلم  .َظْفَم

 “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, 

Allah‟a karĢı gelmekten sakınasınız. O, yeri sizin için döĢek, göğü de bina yapan, 

gökten su indirip onunla size rızık olarak çeĢitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de 

bile bile Allah‟a ortaklar koĢmayın.”
701 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyeti Ģu hadîsle teyid edip desteklemektedir: 

 ٍٟ ِٟ ُلَصْي َٞ ْز خ َُ ْٝ ِم
ِ٘  َٖ د َِ  َٛ ٙم َٔ ْي٣ِ ٦َ َٙ ُ َل ٙم٩ خهللم ٞم خ١٘مِسيم َ  ٣ٍَ٘ ”ِب ْٟ ِب ِٜ  َٓ َ٘  ْٛ َٖ  “ ؟َٔ َٖ  :َِد يد َِ شٌ،  َُ ْٙ َٓ ” :َل ي ّٝ ْٟ ٠َم ي َٝ ٌَ

؟ ْٛ ْٟ ـ٥ع٥ِ ِٜ  َٓ َٖ ِز َّ خ ٠َ ٌَ َٛ ِب َمِفي ْ٘ َُ خ ْٜ َٓ ٦ََيٌك خْ َ ٜ ُم َٔ ٦َ “ َٖ :  :َِد ُٚ اَل ٕم ْي٣ِ خ٘ َٙ َٖ َل َِد  ،ُ ُ  ”خهللم ٣ٍَ٘ ِبالم خهللم ْٟ ِب ِٜ  “ .ٜد٘ٓ 

“Peygamberimiz (s.a.s) Ġmran b. Huseyn‟e Ģöyle buyurdu: „Kaç tane ilahın 

var?‟ Ġmran: „On tane‟ dedi. Bunun üzerine Resûlullah: „Sana nimet veren, seni 

Ģereflendiren ve kendi taraflarından sana gelen büyük Ģeyi (belayı) defeden kim?‟ O 

da: „Allah Tebareke ve Teâlâ‟ dedi. Nebi: „Allah‟tan baĢka ilahın yok‟ buyurdu.”
702

 

                                                                                                                                                                     
698

 Aclûnî, KeĢfu‟l-Hafâ, I, 265. Sadrâ‟nın naklettiği hadisi Aclûnî,  ُيد ـدز ِٓ َُ ٠ِسي ؤ٦ٖ ٜد وُٙ خهللُ ٧٠ “Ey 

Câbir! Allah‟ın ilk yarattığı Ģey, Peygamberinin nûrudur” Ģeklinde geçmektedir.   
699

 Buhârî, Ġsti‟zân, 1; Müslim, Birr, 115. Bu hadis, Buhârî ve Müslim‟de Ģu Ģekilde rivayet 

edilmiĢtir:  ٞ٧َظ٣ لٙي آيٚ وُٙ خهلل ب  “Allah, Âdem‟i kendi sûretinde yarattı.” 
700

 Ebû Zekeriyya Muhyiddin Yahya b. ġeref en-Nevevî, el-Minhâc ġerhu Sahihî Müslim b. Haccâc, 

Dâru Ġhyai‟t-Turasi‟l-Arabî, Beyrût, 1393 h., VIII, 50. 
701

 Bakara, 2/21-22. 
702

 Sadrâ, Tefsîr, II, 465. Yukarıdaki ifadenin aynısı Kerrâfî‟nin kitabında geçmektedir. Ancak 

müfessirimiz Râzî‟den alıntı yaptığı ortaya çıkmaktadır. Bkz., Kerrâfî, Ebû‟l-Abbâs ġihâbu‟d-Din 

Ahmed b. Ġdrîs b. Abdi‟r-Rahmân el-Mâlikî, el-Furûk (Envâru‟l-Burûk fi Envâi‟l-Furûk), Alemu‟l-

Kutub, tsz. y.y., III, 41). KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 333. Tefsîru‟l-Kebîr‟de biraz değiĢik 
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Molla Sadrâ, Yüce Allah‟ın birliğine dair bir âyetin manasını desteklemek 

için, aynı husûsları ihtiva eden bir hadis zikretmiĢtir.  

2. Örnek: 

يُيؽَ  َٔ  ْٛ ٥َُ٘ي  ٌُّ ي َ٘ ْٗ ٤ُي٧َ  ْٛ َزي ٥َُ٘ي خ  ًُ ٣ِ ٤ُي٧َ َوْيي
ِٙ ٌَْع  ْٟ ِٜ  ُ ْٛ خهللم د آَظد٤ُ َٝ َٞ ِز ٧ُٙ َٟ َيْسَى ي ٍِ ٟم خ٘م َس َٕ يد ٦َاَل َيْم َٜ  َٞ ٧ُِ ُٙي٧خ ِزي٣ِ ٧م َزِى

 ٌُ َٞ َوِسي ٧ُٙ َٝ د َظْم َٝ ُ ِز ِض ٦َخهللم َْ د٦َخِض ٦َخْ َ َٝ ٕم خُغ خ٘ َُ ي
ِٜ  ِ ِص ٦َهلِلم َٜ َيد ِّ ْ٘ َٚ خ  .َي٧ْ

“Allah‟ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, 

kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir Ģerdir. 

Cimrilik ettikleri Ģey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin 

mirası Allah‟ındır. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”
703

 

Molla Sadrâ, bu âyeti zikrettikten sonra onun manasını te‟yid eden Ģu hadisi 

zikretmiĢtir: 

ّٛ يإويٍ  ب٣ّ٠ ِدٖ: ٜٟ ؤظيد٢ خهلّل ]ٜيدال[ ٌٙيٛ يياّي ِٔدظي٣ ٜؽّيٗ ٘ي٣ يي٧ٚ خّ٘يدٜيص ٘يفدلد ؤِيُق. ٘ي٣ ِزيسعيدٞ يؽ٧ِّي٣، ؼي

ّٛ يّي٧ٖ: ؤ٠يد ٜد٘يٓ. ؤ٠يد ١ٔيّْ. -يم١ي ًِ٘ي٣- ز٥ّٜٙعي٣ ّٛ ظيال- ؼ ْٟ (:  -ؼي ي ِٜ  ُ ُٛ خهللم َٞ ِزٝيد آظيد٤ُ ُٙي٧ َٟ َيْسَى ي ٍِ ٟم خ٘مي يَس َٕ ٦َال َيْم

 ِ٣ِٙ  .)ٌَْع

“Ebu Hureyre (r.a) Ģöyle dedi: Resûlullah (s.a.s) : „Allah bir kimseye mal 

verir de, bu kimse zekâtını vermez ise kıyamet günü bu malı o kimseye (iki gözünde 

iki nokta olan) azgın zehirli bir yılan haline getirilir, sahibinin boynuna dolanıp 

ağzının iki avurdundan yakalar ve „ben senin malınım, senin saklayıp istif ettiğin 

Ģeyim, der‟ buyurdu ve „Allah‟ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik 

edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar…‟ âyetini 

okumuĢtur.”
704

 

Böylece Molla Sadrâ, cimrilik yapanların hayırlı bir iĢ yapmadıklarını haber 

veren âyeti, zekâtını vermeyeni bekleyen tehlikeyi haber veren hadîsle destekleyerek 

açıklamıĢtır.
 705

 

                                                                                                                                                                     

lafızlarla geçmektedir. أ ُ ٙم٩ خهللم ٍٟ  ٞم خ١٘مِسيم َ  ِٟ ُلَصْي َٞ ْز خ َُ ْٝ ِم
ِ٘  َٖ د َِ  َٛ ٙم َٔ ْي٣ِ ٦َ َٙ ٣ٍَ٘ »َل ْٟ ِب ِٜ  َٓ َ٘  ْٛ َٔ » َٓ ِّٝ َِ٘ى  ْٟ َٝ ٌَ  َٖ د َِ شٌ،  َُ ْٙ َٖ َل د َِ

: ٜد٘ٓ  ُٚ اَل ٕم ْي٣ِ خ٘ َٙ َٖ َل د َِ  ،ُ َٖ خهللم د َِ ؟  ْٛ ِع٥ِ َٙ ْٝ ـُ  ْٟ ِٜ  َٓ َٖ ِز َّ خ ٠َ ٌَ ِٛ ِب َمِفي ْ٘ ُِ خ ْٜ ِك خْ َ ٌْ َٓ ٦ََي ِز ُْ َٔ ٣ٍَ٘ ِبالم ٦َ ْٟ ِب ِٜ ُ   خهللم
703

 Âl-i Ġmran, 3/180. 
704

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1135. Ayrıca bkz: a.m., Tefsîr, I, 132, III, 389. VII, 341, VIII, 283. 
705

 Buhârî, Zekât, 3; Dâremî,  Ebû Muhammed Abdullah  b. Abdirrahmân b. el-Fazl b. Behrâm B. 

Abdi‟s-Samed et-Temîmî es-Semerkandî, (Thk., Hüseyn Selîm Esed ed-Dârânî), Sünenu Dâremî, 

Dâru‟l-Muğni, Suûdi Arabistan, 2000,  Zekât, 3; Mâlik b. Enes, Ebû Abdillâh b. Mâlik b. Ebî Âmir 

el-Asbahî el-Yemenî, (Thk., Muhammed Fuâd Abdu‟l-Bâkî), Muvatta, Dâru Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî, 

Beyrût, 1985, Zekât, 33. 
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b) Âyette geçen bazı kavram ve kelimelerin anlamlarını izah etmek 

maksadıyla:  

1. Örnek: 

ٞم خهللمَ  َٞ ؤ٠َم٣ُ خْ٘ ِب ٧ ُٝ َٙ َيْم ٌَ ٧ُ١خ  َٜ َٟ آ ي ٍِ د خ٘م ٜم إَ ٌَ ٥َد  َِ ٧ْ ٌَ د  َٝ ٌَ د َزُم٧َظًص  َٜ َؽاًل  َٜ َذ  ُِ ْٞ َيْع َعْمِيي ؤَ ْٕ يد  اَل َي ٜم ْٛ ٦َؤَ ٥ِي زِّ ََ  ْٟ ي ِٜ  ُُّ َمي

 ًِ خ ٦ََي٥ْ ًُ ِؽي َٔ ُّٗ ِز٣ِ  َؽاًل يُِع َٜ خ  ٍَ ُ ِز٥َ خَي خهللم ََ خ ؤَ ٌَ د َٜ  َٞ ٧ُ٘٧ ُّ َي ٌَ ٦خ  ُُ ٍَ َٔ  َٟ ي
ٍِ َٟ خ٘م ي ِّ ِٔ د ٍَ ْ٘ ُّٗ ِز٣ِ ِبالم خ د يُِع َٜ خ ٦َ ًُ ِؽي َٔ  .ي ِز٣ِ 

“Allah, bir sivrisineği, ondan daha üstününü örnek olarak vermekten 

çekinmez. Ġman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. 

Küfre saplananlar ise „Allah, misal olarak bununla neyi kastetmiĢtir?‟ derler. (Allah) 

onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları 

saptırır.”
706 

Molla Sadrâ, âyette geçen لييدء    kelimesine açıklık kazandırmak için Ģu iki 

hadîsi zikreder: 

بٌخ ٌَك خ٘مسً يًي٣ ؤٞ يُي٤ٝد  يٍُخ لعي٩  ييٕعمي ،بٞ خهلل لي ُٔيٛ :٦ِٔٙٛدٖ ٧َٖٔ خهلل  ٩ٙ خهلل لٙي٣ 

 .يعك ٌي٥ٝد ويُخ

Resûlullah (s.a.v) Ģöyle buyurdu: “Allah diri ve cömerttir. Bir kul ellerini 

kaldırınca, ellerine hayır koymadan onları boĢ çevirmekten hayâ eder.”
 707
 

َعمي ْٕ َ َي ٞم خهللم َز٣ يب ٍِّ ْٞ يم ٙٛ ؤَ ْٕ ُٝ يسِص خ٘ ٙم ي خ٘ ٌِ  ٟ ِٜ. 

“ġüphesiz Allah, ihtiyar Müslümana azap etmekten hayâ eder.”
708

 

Ayrıca o, âyette zikredilen hayâ kelimesini Ģöyle açıklar:  

:لدَظص ٘إل٠ٕدٞ، ٦ٕٟ٘ ٥٘د ٜسًؤ ٦ لد٘ص ٦ ٍص ٌد٘ميدء ًّ د خ٘ٝسًؤ ٧٥ٌ خ٘عىّيُ  ١ٜع٩٥ ٦ظ ّٜ خ١ٍٕ٘د٠ي ؤ

ب٩٘ خّ٘سيك؛ ٦ؤٜد خ٥١٘ديص: ٥ٌي ؤٞ يعُْ خٍ٘مٗ خ٧١ٝ٘غ ز٣؛   ٦خال٠ٍمدٖ خ٘فٕٝد٠ي خٍ٘ي يمعُي٣ ٜٟ و٧ي ؤٞ ي١ٕر

: ٧٥ٌ خ٧ِ٘دلص ؤ٦ خ٘ىفٗ. ًّ ُّ خهلّل ٌٙيٓ خُ٘ٝخي ٌ٘ٓ خ٘ى٧ي خٍ٘ي ٧٤ ٜسًؤ خ٘ميدء  ٦ؤٜد خ٘ع ٌةٌخ ٦َي خ٘ميدء ٌي ل

د ٠ٍي ظ٢ً خٍ٘ي ٧٤ ّٜ ٢، زٗ ب ًّ ٜع٣ ٦ٜم ًّ ال (خ٧ِ٘دلص ؤ٦ ؼس٧ض وديع٣ خٍ٘ي ٧٤ ظُْ خٍ٘مٗ خ٧١ٝ٘غ ز٣، ٣٘٧ٌّ:  ٦ّٜ

َعْمِيي ْٕ  ء ظ٣ُٔ ٦خٜع١ك ٜٟ ٌم٣ٙ. ؤي: ال يًق ٦ال يٝع١ك ال ٔإل٠ًد بٌخ خٔعمي٩ ٜٟ ٘ي ) َي
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 ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 112; Ebû Muhammed Mahmûd b. Ahmed b. Mûsa b. Ahmed b. Hüseyn el- 
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 Muhammed b. Muhammed b. Abdi‟r-Rezzak el-Huseyni ez-Zebîdî, Tâcu‟l-A‟rûs min Cevâhiri‟l- 

Kâmûs, “Hay” md., Dâru‟l-Hidâye, XXXVII, 529.  
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“Hayâ duygusu insanda sonradan oluĢan bir durum ve özelliktir. Lakin onun 

baĢlangıcı, sonu ve zıddı vardır. Hayânın baĢlangıcı; çirkinliğe nisbet edilmekten 

korktuğu için meydana gelen nefsânî değiĢim ve cismânî tepkidir. Sonu; kendisine 

bağlı olan eylemi terk etmesidir. Zıddı ise, utanmazlık ve rüsvalıktır. ġâyet hayâ, 

Allah hakkında vârid olursa, bu korkudan kasıt hayânın kaynağı, baĢlangıcı ve bitiĢi 

olan hayâ değildir. Bilakis ya utanmazlık olan zıddının nefyi veya kendisine bağlı 

eylemin terki olan sonun sabit olmasıdır. يَعْمِيي ْٕ  ‟sözü, „terketmez ve kaçınmaz اَل َي

anlamındadır. Yoksa bizde olduğu gibi birinin bir Ģeyden utandığı zaman o Ģeyi terk 

etmesi veya o eylemden vazgeçmesi demek değildir.”
709

 

Molla Sadrâ‟ya göre Allah‟ın hayâ etmesi, korkması sonucunda oluĢan 

tepkiden dolayı utanması demek değildir. Çünkü Allah bu durumdan münezzehtir.  

2. Örnek: 

ٌٖ ٦َاَل  ًْ ٥َ١ْد َل ِٜ  ٍُ دَلٌص ٦َاَل يُْاَو ٍَ َ٘ ٥َ١ْد  ِٜ  ُٗ َس ّْ ْيًحد ٦َاَل يُ َ٘  ٍٓ ٍْ ٠َ ْٟ ٌٓ َل ٍْ ي ٠َ ِّ د اَل َظْف ًٜ ٧خ َي٧ْ ُّ َٞ ٦َخظم ٦ ُُ ْٛ ي١َُص ٤ُ . 

“Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir baĢkası adına bir Ģey 

ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir Ģefâat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara 

yardım da edilmez.”
710

 

Molla Sadrâ, âyette yer alan ي ِّ  kelimesini açıklamak için Ģu hadisleri َظْفي

zikretmiĢtir: 

Resûlullah (s.a.s) Ebu Burde‟ye, kurban olarak vermesini emrettiği bir 

yaĢındaki koyun için Ģöyle buyurmuĢtur:  

 .٦ال ظفّي لٟ ؤلً زمًْ 

“Senden baĢka (sonra) hiç kimseye kâfi olmaz.”
711

 

Ayrıca Resûlullah (s.a.s) Ģöyle buyurmuĢtur:  

 .ظفّي لٟ ٔسمص شخ٘سُّ

“Bir inek (sığır), yedi kiĢiye kâfidir.”
712
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710
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 Ebû Süleyman Hamd b. Mahammed b. Ġbrahim b. Hatâb,  el- Bestî, (Thk., Abdulkerim Ġbrahim el-
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 Ahmed b. Ali b. Hacer Ebu‟l-Fadl el-Askalânî, Fethu‟l-Bârî ġerhu Sahîhi‟l-Buhârî, Dâru‟l-

Ma‟rifet, Beyrût, 1379 h, X, 14. 
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Molla Sadrâ, âyette geçen ي ِّ  kelimesini, aynı kelimenin yer aldığı hadisleri َظْفي

naklederek izah etmiĢtir.
713

 

3. Örnek: 

 Molla Sadrâ, istiâzenin tefsîrini yaparken mücmel olan bu ifadeyi hadîsle 

beyan etmektedir. Ona göre, emir ȃleminin aksine, halk (yaratma) ȃleminde cisimler; 

afet ve Ģerlere maruz kaldığı için yaratılmıĢların Ģerrinden Allah‟a sığınmak vacip 

olmaktadır. O, istiâze ile ilgili yapmıĢ olduğu yorumunu Ģu hadîse dayandırmaktadır: 

 “Allah‟ın tam (mükemmel) olan
714

 kelimelerine
715

sığınırım.”
716

 

Bu söz, beĢerî ruhların, ulvî ruhlardan yardım dilemek suretiyle habîs ruhların 

Ģerlerini defetme çabasını ifade etmektedir.
717

 ĠĢte Molla Sadrâ, yukarıdaki hadîste 

geçen dua ile Yüce Allah‟a sığınmanın gerektiğini söylemektedir.
718

 Tüm mevcûdat 

birçok hayır ve bazı zamanlarda Ģerri içermektedir. Bundan dolayı insanın, bunların 

hepsinden Allah‟a sığınması gerekir. Resûlullah‟tan gelen hadîs buna iĢaret 

etmektedir. Resûlullah (s.a.v) Miraç gecesinde Cebrail‟in (a.s) öğretmiĢ olduğu Ģu 

kelimeleri okurdu: 

ُّ ٜد ي١ّٖ ٜيٟ خٕ٘يٝدء ٦ٜيد يميُؾ  ُّ ٦ال ٌدـُ ٜٟ ٘ ّٟ َز ؤل٧ٌ ز٧ـ٣ خهلل خُٕ٘يٛ ٦زٕٙٝدض خهلل خ٘عي ال يفد٤ِ٦

ُّ ؼي٧خََ خ٘ٙييٗ ٦خ٥١٘يدَ بال ؼدَِيد  ُّ ٌعٟ خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘يدَ ٦ٜيٟ ٘ي ُّ ٜد ي١ّٖ ٜٟ خ َض ٦ٜد يىُؾ ٥١ٜد ٦ٜٟ ٘ ٌي٥د ٦٘

 يؽَُ زىيُ.

“Gökten inen ve yerden yükselen kötülüklerin, yerden inen ve ondan 

çıkanların, gece ve gündüzün fitnelerinin, hayırlı Ģeylerin dıĢında, gece-gündüz 

aniden ortaya çıkan her türlü halin Ģerrinden, Kerim olan Yüce Allah‟a ve hiçbir 

iyinin ve kötünün ulaĢamayacağı Allah‟ın yüce kelimelerine sığınırım.”
719

  

Böylece o, “kovulmuĢ olan Ģeytandan Allah‟a sığınırım” cümlesini hadîsle 

açıklamıĢtır.  
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c) Âyet ve sûrelerin faziletini göstermek maksadıyla: 

Biz, sûreler hakkında Molla Sadrâ‟nın düĢüncelerini ele alırken sûrelerin 

faziletinden bahsetmiĢtik. Yeri gelmiĢken burada da konuya kısaca değinmek 

istiyoruz. Molla Sadrâ, Fatiha sûresinin faziletiyle ilgili olarak Ģu iki hadîsi 

zikretmektedir:  

 .ٛ ُِؤ ٌدظمص خٕ٘عدذ ؤلؽي ٜٟ خ ـُ ٔإ٠ّٝد ُِؤ ؼٙؽي خُّ٘آٞؤيّٝد ٜٕٙ

“Her hangi bir Müslüman, Fatiha sûresini okursa, Kur‟ân‟ın üçte ikisini 

okumuĢ gibi kendisine sevap verilir.”
720

  

BaĢka bir rivâyete göre, ٞٔإ٠ّٝييد ِييُؤ خّ٘ييُآ “Kur‟ân‟ı (bütünüyle) okumuĢ gibi 

olur.”
721

 

Molla Sadrâ, sûrelerin faziletiyle ilgili birçok rivayete tefsîrinde yer 

vermektedir. O, Fatiha sûresi, mebde ve meâd ile insanın Rabbine doğru yol gösteren 

sülûk ilmini kapsaması nedeniyle onun hakkında birçok hadîsin vârid olduğunu 

belirtmiĢtir. Ona göre Fatiha sûresi Kur‟ân‟ın tümüne denktir. Çünkü o, ulûhiyet ve 

ulûhiyetle ilgili husûsları içerdiğinden onun fazilet ve mertebesi yüksek olmuĢtur.
722

 

 

3.6.3. KUR’ÂN’I SAHABE VE TABĠÎN SÖZLERĠYLE TEFSÎRĠ 

Sahabe, vahyin nüzulüne Ģâhid olduklarından âyetlerin neye delalet ettiklerini 

anlamıĢlar, bilmedikleri bir husûs olunca da Resûlullah‟a arz edip Kur‟ân‟ı anlamaya 

çalıĢmıĢlardır. Bundan dolayı sahabe sözü tefsîr kaynaklarından biri sayılmıĢtır. 

Tabiun da sahabeye tabi olmuĢ, onlardan çok istifade etmiĢlerdir. Onlar da âyetleri 

anlama konusunda çaba harcamıĢlardır.  

Sahabe ile tabiunun yapmıĢ oldukları tefsirler bazı husûslarda farklılık arz 

etmektedir. Vahyin iniĢ yerleri olan Mekke ve Medine‟ye yakınlık ve uzaklığa göre, 

Tabiunun yorumunda diğer kültürlerin etkisi az veya çok olarak görülmektedir. 

Onların Kur‟ân anlamaları vahyin nuzûl yerlerine yakınlık ve uzaklıklarına göre 
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rivâyet veya dirâyet hüviyeti kazanmaktadır.
723

 Bundan dolayı Kur‟ân âyetlerini 

yorumlama konusunda onlardan gelen bilgilere de önem verilmiĢtir. 

ġia, Sahabe ve Tabiun sözlerinin Ģer‟î bir delil olduğunu kabul etmezler. 

Resûlullah‟tan naklederek bir Ģey söylerlerse o zaman o sözü Resûlullah‟a ait olduğu 

için delil sayarlar.
724

  

Molla Sadrâ da Ehl-i Sünnet müfessirleri gibi tefsîrini yazarken onların 

yorumlarından faydalanmıĢtır.  

Molla Sadrâ, Sahabe veya Tabiun sözlerine Ģu maksatlarla yer vermiĢtir: 

a) Âyette verilen mananın doğruluğunu teyid maksadıyla:  

1. Örnek: 

 َٞ ُم٧ ـَ ُْ َْ٘ي٣ِ ظُ ٛم ِب ْٛ ؼُ ُٕ ٛم يُْمِيي ْٛ ؼُ ُٕ يُع
ِٝ ٛم يُ ْٛ ؼُ ُٔ إَْلَيد ٌَ ٧َخًظد  ْٜ ْٛ ؤَ ١ُُٔع ٦َ 

ِ َٞ ِزدهللم ٦ ُُ ٍُ ْٕ ًَ َظ ْي َٔ. 

“Siz ölü (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah‟ı nasıl inkâr 

ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O‟na 

döndürüleceksiniz.”
725

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette yer alan iki ölüm ve iki hayatla ilgili olarak 

sahâbe ve tâbiundan nakiller yapmaktadır: 

Ġbn Mesud (v. 32/652) ve Ġbn Abbas (v. 68/687) Ģöyle demiĢtir: 

ْيحد ٌىّٕٙٛ  َ٘ ٧ُ٠٧ُٕخ  ْٛ (٘ٛ َظ ُٕ ٛم يُْمِيي ٛم يٝيعٕٛ ؼ ص )ؼ َٜ َيد ِّ ْ٘  .َي٧ْٚ خ

“Siz hiçbir Ģey değilken (ortada yok iken) O sizi yarattı. Sonra öldürür ve 

daha sonra kıyamet gününde sizi diriltir.”
726

 

Katâde (v. 118/736) ise Ģöyle demiĢtir: 

٧َخًظد  ْٜ ٛم ؤليد٤ٛ ٘ٙسمػ َٔد٧ُ٠خ ؤَ ٥َ١ْد ؼ
ِٜ ٛم ؤٜدظ٥ٛ خ٧ٝ٘ظص خ٘مِعي الزً  ْٛ ؼ ٌَإْوُـ٥ُ ي ؤ الذ آَزدِج٥ِٛ ٌإليد٤ٛ خهلل 

ٌِ

ص َٜ َيد ِّ ْ٘  .َي٧ْٚ خ

“Onlar babalarının sulbünde (nütfe olarak) ölü idiler. Sonra Yüce Allah, 

(dünyada) onları dirilttip çıkardı. Sonra kaçınılması mümkün olmayan ölümle 
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öldürdü. Daha sonra kıyamet gününde, öldükten sonra ba‟s (dirilmeleri) için onlara 

hayat verdi.”
727

  

2. Örnek: 

 ٌٟ ِسي ُٜ  ٌٞ آ ُْ ُِ ٦َ ٌُ ْٔ
ٌِ ْٞ ٧َ٤ُ ِبالم  ٣َُ٘ ِب د َي١َْسِىي  َٜ ٦َ َُ ْم

ِّٙ ١َد٢ُ خ٘ ْٝ ٙم د َل َٜ ٦َ. 

“Biz, o Peygamber‟e Ģiir öğretmedik. Bu, ona yakıĢmaz da. O, ancak bir öğüt 

ve apaçık bir Kur‟ân‟dır.”
728

 

Molla Sadrâ, “Bu (Ģiir), ona yakıĢmaz” ifadesini Ģöyle açıklamaktadır: 

٣َُ٘ ٦(٦ٌي ٣٘٧ِ:  ّٗ ٦ُٜظسع٣ ؤل٩ٙ ٜٟ ؤٞ يعص٧َ ٣١ٜ ٌ٘ٓ، ال ؤ٣٠ ال يعٕي٥ٗ ٘ي٣  )ٜد َي١َْسِىي  ب٘مدَ زإٞ ٘إ٣٠ ؤـ

ٌٓ٘. 

 “Bu (Ģiir), ona yakıĢmaz, sözü Ģunu göstermektedir: Resûlullah‟ın konumu 

ve derecesi, bunun (Ģiir yakıĢtırmanın) kendisinden tasavvur edilmesinden daha 

yücedir. Yoksa bu, onun Ģiir söylemesinin kendisine zor geldiğini göstermez.”  

 Molla Sadrâ, yukarıdaki âyetin anlamını pekiĢtirmek için Ģu sahabe sözlerini 

zikretmektedir: 
Hasan‟dan (v. 110/728)

729
 rivâyet edildiğine göre, Resûlullah Ģu beyti misal 

getirmiĢti: 

 .٠د٤ًيد ءخعٔالٚ ٦خ٘ٙير ُ٘ٙٝ ٩ٍٔ 

“Ġslam ve ihtiyarlık kiĢi için nehyedici olarak yeterlidir.” 

Hz. Ebûbekir (v. 13/634), “Ya Resûlullah! ġüphesiz Ģair Ģöyle demiĢtir: 

 .٠د٤ًيد ءخ٘ٙير ٦خعٔالٚ ُ٘ٙٝ ٩ٍٔ  

“Ġhtiyarlık ve Ġslam kiĢi için nehyedici olarak yeterlidir.” 

ġiirin aslını okuyan Hz. Ebûbekir: “Ben senin Allah‟ın elçisi olduğuna 

Ģahitlik ederim. Sana Ģiiri öğretmedi ve Ģiir söylemek sana yaraĢmaz” dedi.
730

 

Ayrıca Molla Sadrâ, Hz. AiĢe‟den (v. 58/677) gelen rivayete göre, 

Resûlullah‟ın (s.a.s) Beni Kays‟ın kardeĢinin beytiyle misal getirdiğini söylemiĢtir:  

 د ١ٔط ـد٤اًل ٔعسًي ٘ٓ خ يدٚ ٜ

 .٦يإظيٓ زد وسدَ ٜٟ ٘ٛ ظ٦ّّي
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“Günler bilmediğin Ģeyi senin için ortaya çıkaracaktır. 

Ve tedarik etmediğin haberleri sana getirecektir.” 

Resûlullah‟ın yukarıdaki beyti -takdîm-te‟hîr yaparak- Ģu Ģekilde söylediğini 

aktarmıĢtır: 

  .ظ٦ّّي زد وسد٦َيإظيٓ ٜٟ ٘ٛ 

Bunun üzerine; 

ِظي خهلل َل٣١ُ  ََ ٣َُ٘ ؤَز٧ُ زُٕ   َٖ د َّ د ؤ٠َد زٙدلُ  :ٌَ َٜ ْي٣ِ ٦َٔٙٛ: ِب٠ِّي ٦َخهلل  َٙ ٧ٖ خهلل  ٩ٙ خهلل َل ُٔ ََ  َٖ د َّ ٌَ خ  ٍَ َٕ ٤َ َٓ َْ٘ي

 .٦َاَل َي١َْسِىي ٘ي

Hz. Ebûbekir: “Ya Resûlullah! Bu Ģiir bu Ģekilde değildi” demiĢti.  

Resûlullah (cevaben);  

“Ben Ģair değilim ve bu bana yakıĢmaz” buyurdu. 

Yani, Resûlullah (s.a.s) bir Ģiir söylediğinde o Ģiiri tam olarak 

aktarmamıĢtır.
731

 

Böylece Molla Sadrâ, Caferî mezhebine müntesip olmakla birlikte Hz. 

Ebûbekir ve Hz. AiĢe‟den gelen rivâyetleri tefsîrine almıĢ ve manaların doğruluğunu 

teyid etmek için delil olarak kullanmıĢtır. 

b) Âyetlerde geçen bazı kelimelerin manalarını izah etmek maksadıyla: 

1. Örnek:  

 ُ٤ ْٗ ًٍ َز ي ًِ ـَ  ٍُ ْٙ ي َو ٍِ َ٘ ِض ؤَِج١مد  َْ ٌِي خْ َ ١َد  ْٙ َٙ خ َظ ٍَ َِد٧ُ٘خ ؤَِج ٦َ َٞ ٦ ُُ
ٌِ د َٔ  ْٛ ٥ِ زِّ ََ دِء  َّ ِٙ  .ْٛ ِز

“(Kâfirler dediler ki:) “Biz toprakta helak olup gittikten sonra mı, biz yeni 

bir diriliĢle yaratılacakmıĢız? Hayır, onlar Rablerine kavuĢmayı inkâr 

etmektedirler.”
732

 

Âyette geçen ظي١ٙٙد kelimesinin manasını izah etmek için Hz. Ali (v. 40/660), 

Mücâhid (v. 103/721) ile Katâde‟nin (v. 118/736)  sözlerini Ģöyle aktarmaktadır:  

 .)١ٕٙ٤د(: )ظ١ٙٙد(٦لٟ ِعديش ٦ٜفد٤ً: بٞ ٜم٩١ 

Katâde ve Mücâhid‟den rivâyet edildiğine göre, “dalâlete düĢtük (cümlesinin) 

manası, helâk olduk” demektir.
733

 

2. Örnek:  

                                                           
731

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 447. KrĢ., Suyûtî, Dürrü‟l-Mensûr, VII, 71. 
732

 Secde, 32/10. 
733

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 80. KrĢ., Suyûtî, Dürrü‟l-Mensûr, VI, 540. 
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 َٞ ٧ ُٝ َل ُْ ْٛ ظُ ُٕ ٙم ََ٘م  ْٛ ُٕ ٍَ ْٙ د َو َٜ ٦َ ْٛ ُٕ ي
ًِ َٟ ؤَْي د َزْي َٜ ٧خ  ُّ ْٛ خظم ٥َُ٘  َٗ ي ِِ خ  ٌَ  .٦َِب

“Onlara, „önünüzde ve arkanızda olan Ģeylerden (dünya ve ahirette 

göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin‟ denildiğinde (yüz 

çevirirler).”
734

 

Âyetin, ْٛ ي ُٕ ٍَ ْٙ يد َو َٜ ٦َ ْٛ ُٕ ي ًِ َٟ ؤَْيي يد َزيْي َٜ  kısmını açıklamak için Mücâhid‟in Ģu sözlerine 

yer vermektedir: 

٧ُ٠ذ ٍُّ د يإظي ٜٟ خ٘ َٜ ٧ُ٠ذ ٦َ ٍُّ د ٜع٩ ٜٟ خ٘ َٜ. 

“GeçmiĢ ve gelecek günahlar(dan ötürü korkunuz).”
735

   

 Konuya iliĢkin olarak Katâde de Ģöyle demektedir: 

 .ظ٧ّّخ خ٘مٍخذ خ١ّٖٝ٘ ل٩ٙ خ ٜٛ خ٘ٝدظيص ٦ٜد وٍٕٙٛ ٜٟ لٍخذ خآلوُشخ

“GeçmiĢ ümmetlere inen azaptan ve arkanızdan gelecek olan âhiret 

azabından korkunuz.”
736

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, Kur‟ân‟da geçen bir kelimenin manasını 

açıklamak için tabiunun görüĢüne yer vermiĢtir. 

c) Fıkhî bir hükmü açıklamak maksadıyla: 

1. Örnek:  

ٙم٥ْي٧ِ  ْٟ خ٘ ي ِٜ  ٌُ  َوْيي
ِ ًَ خهللم يد ِل١ْي َٜ  ْٗ ُِ د  ًٝ َِدِج  َْ ٧ُٔ َُ َْ٘ي٥َد ٦ََظ ٧خ ِب عُّ ٍَ ٧ً٥َْ٘خ خ٠ ًش ؤ٦َْ  ََ ؤ٦َْخ ِظَفد ََ خ  ٌَ ْٟ  ٦َِب ي ِٜ ٦َ ُُ ُ َوْيي ِش ٦َخهللم ََ َفيد

خّ٘عِ

 َٟ ي ِِ ِِ خ ُم  .خ٘

“Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp oraya giderler 

ve seni ayakta iken terk ederler. De ki: „Allah‟ın yanında bulunan, eğlenceden ve 

ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.‟”
737

 

Molla Sadrâ, Resûlullah‟ın (s.a.s) cuma günü hutbe okurken sahâbenin, 

ġam‟dan gelen ticaret kervanıyla ticaret yapmak için dıĢarı çıkma olayı dolayısıyla 

Cuma hutbesinin ayakta okunmasının gereğine dair Ģu sahabe sözlerini aktarmıĢtır: 

Cabir b. Sümrete ise Ģöyle demiĢtir: 

ز٣بٜد َؤيط ٧َٖٔ خهلل )ٚ( وؽر  ٍّ ؼٓ ؤ٣ّ٠ وؽر ٧٤٦ ـد٘ٓ ٌٕ ًّ  .اّل ٧٤٦ ِدجٛ ٌٟٝ ل

                                                           
734

 Yâsîn, 36/45. 
735 Sadrâ, Tefsîr, VII, 219.  KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, IV, 19; Suyûtî, Dürrü‟l-Mensûr, VII, 61. 
736

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 219.  KrĢ., Suyûtî, Dürrü‟l-Mensûr, VII, 60. 
737

 Cuma, 62/11. 
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“Resûlullah‟ın (s.a.s) sadece ayakta iken hutbe okuduğunu gördüm. Kim, 

Resûlullah‟ın otururken hutbe okuduğunu söylerse onu yalanlamıĢtır.”
738

 

Abdullâh b. Mesud‟a (v. 32/652) Ģöyle sorulmuĢtur: 

ؤ  َُ ّْ : ؤٜد ظ َٖ َِد َِدِلًخ  َِدِجٝد ؤ٦َ  ْي٣ِ ٦َٔٙٛ يْىؽر  َٙ َٞ خ١٘مِسي  ٩ٙ خهلل َل َٔد َِدِجٝد(ؤَ  ْ٧ُٔ َُ  .)٦ََظ

“Nebi, hutbeyi ayakta iken mi ya da otururken mi okuyordu? O da Allah‟ın Ģu 

sözünü okumuyor musun?: (Seni ayakta iken terk ettiler).”
739

 

ĠĢte Molla Sadrâ‟nın, hutbenin ayakta okunmasının vacip olduğuna dair 

hükmü, sahabelerin sözlerine dayanarak ortaya koymaya çalıĢtığı görülmektedir. 

d) Kelâmî konuları açıklamak maksadıyla: 

1. Örnek:  

 ُٖ ٌٛ ٧َ٤ُ خْ ٦َم ي ِٙ ْيٍء َل َ٘  ِ ّٗ ُٕ ُٟ ٧َ٤ُ٦َ ِز َسدِؼ ْ٘ ُُ ٦َخ ُُ ٦َخ٘فمد٤ِ  .٦َخآْلِو

“O, Evvel (ilk) ve Ahir‟dir (sondur). Zâhir ve Bâtın‟dır. O, her Ģeyi hakkıyla 

bilendir.”
740

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyet bağlamında kelâmî bir konu olan Allah‟ın 

sıfatlarıyla ilgili Ġbn Abbas‟ın (v. 68/687) Ģu sözünü zikreder: 

ء زال خ٠ع٥دء، ٧٥ٌ خٕ٘دجٟ ٘ٛ يّٖ، ٦خ٘سدِي ال  خآلوُ زمً ١ٌدء ٔٗ ٘يء زال خزعًخء، ٦ خ ٦ٖ ِسٗ ٔٗ ٘ي

 ء ٌال ؤلً ؤلٙٛ ٣١ٜ. خ٘سدؼٟ خ٘مد٘ٛ زٕٗ ٘يء ي٣٠٦. ٦ ء ٌٕٗ ٘ي ٘ي ل٩ٙ ٔٗ ٘ييّخٖ، ٦خ٘فد٤ُ خ٘ىد٘ر خ٘مد

“Her Ģeyden önce baĢlangıcı olmayan Evvel‟dir. Her Ģey fena olduktan sonra 

sonu olmayan Âhir‟dir. O, fani olmayan varlıktır. Bâki ve dâimdir/süreklidir. Her 

Ģeye galip ve yüce olan Zâhir‟dir. Her Ģey O‟ndan aĢağı[da]dır. Her Ģeyi bilen 

Bâtın‟dır. Ondan daha iyi bilen yoktur.”
741

 

                                                           
738

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 417. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, X, 11. Mezkûr iki hadîs de Mecmeu‟l-

Beyân‟da geçmektedir. 
739

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 417. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, X, 10; Suyûtî, Dürrü‟l-Mensûr, VIII, 

167.  
740

 Hadîd, 57/3. 
741

 Ġbn Abbâs‟a nisbet edilen tefsîrde biraz farklı târiklerle yorumunun Ģu Ģekilde olduğu 

görülmektedir: 

ْيء  )٧َ٤ُ خ ٦ٖ( َ٘ ْيء  )٦َخآْلوُ(ِسٗ ٔٗ  َ٘ ْيء ) ٦َخ٘فمد٤ُِ(زمً ٔٗ  َ٘ َْ٘سدِؼٟ(ل٩ٙ ٔٗ  ْيء  )٦َخ َ٘  ُٕٗ ٌٛ ٧َ٤ُ٦َ (ِز ي ِٙ ْيٍء َل َ٘  ِ ّٗ ُٕ ْم١َد٢ُ ٧َ٤ُ خ ٦ٖ  )ِز َٜ
دَظ٣ُ ٦َ  َٜ خِجٛ ي٧ٕٞ زمً ٔٗ َلّي ؤَ ًم َْ٘مّي خ٘سدَ خ٘ َٞ ِسٗ ٔٗ َلّي ؤَْلَيد٢ُ خهلل ٦َخآْلوُ ٧َ٤ُ خ د َٔ يٛ خ ِ٘ي  ًِ َّ ْ٘ َْ٘مّي خ ْيء خ َ٘ ِ٘ر ل٩ٙ ٔٗ  َْ٘ىد خ٘فمد٤ُِ خ

ْيء  َ٘  ُٕٗ َمد٘ٛ ِز ْ٘ َسدِؼٟ ٧َ٤ُ خ ْ٘ دٖ ٧َ٤ُ …٦َخ َّ دٖ ٧َ٤ُ خ ٦ٖ ٦َيُ َّ خ ٦ٖ ِسٗ ٔٗ ؤ٦ٖ ِزاَل َودَيص خ ٦٘يص ٦َخآْلوُ زمً ٔٗ آوُ ِزاَل َودَيص خآلوُيص ٦َيُ
خِجٛ ِزاَل  ًم ِِي خ٘ َسد ْ٘ َْ٘مّي خ ْيء ؤ١ٌد٢ ٧َ٤ُ٦َ خ َ٘ ْيء و٣ّٙ ٦َي٧ٕٞ زمً ٔٗ  َ٘ َٞ ِسٗ ٔٗ  د َٔ اوُ ٔٗ آوُ  ُٜ ٧ٜض ٦َاَل ١ٌَدء ٜا٦ٖ ٔٗ ؤ٦ٖ ٦َخآْلوُ 

٦َخٖ ٤٦َُ  َِ ْيء ٜٟ خ ٦ٖ ٦َخآْلوُ ٦َخ٘فمد٤ُِ لٙي٦َٛاَل  َ٘  ُٕٗ  .٧َ ِز

(Ġbn Abbâs, Tefsîru Ġbni Abbâs, s. 456). 
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Molla Sadrâ, daha sonra Allah‟ın yukarıda zikredilen bu sıfatlarını Ģöyle 

yorumlamaktadır: 

خُ٘لٝص، ٌي خ٘ف٧ي ٦زد٘ٝصٙمص ٣٠٧ٔ٦ ظٝدٜد ء ٣١ٜ ٧٤ ل٣ٝٙ  ٦زٝم٩١ ؤٞ خ٘ىُض ٌي لص٧ٖ ٌ٘ٓ خ٘ٙي

 ء زٝم٩١ ؤ٣٠ خ٘ىديص خ٘عي ظؽٙس٣ خ ٘يدء ٦ظّص٢ً ؼسمد ٦بَخيش. ٌّيدظد ل٩ٙ خ ٘يدء زال ل٧ض، ٦آوُ ٔٗ ٘ي

“(Allah‟ın bir Ģeyin evveli olması, varlığın kendisinden hâsıl olması 

demektir). Yani, kendisinden bu Ģeyin hâsıl olmasında gaye; maslahatı bilmesi ve 

kendisinin cömertlikte ve Ģefkatte kâmil olması, hiçbir ivez (bedel/karĢılık) olmadan 

tüm eĢyaya bol bol veren olmasıdır. Her Ģeyin âhiri olması, eĢyanın kendisinden 

istediği gaye olması, tabiî ve iradî olarak da eĢyanın kendisini kastetmesi 

demektir.”
742

 

٦ؤٜد ٣٠٧ٔ ـد٤ُخ: ٣٠٧ٌٕٙ ٧٠َ خ٧ٕٝ٘خض ٦خ َض، ٦خ٧١َ٘ لّيّع٣ خ٘ف٧٥َ،  ٞ ٜد ٘يٕط لّيّع٣ خ٧١َ٘ 

. ّٗ : ًٌٙٙش ـ٢َ٧٥ ٦وديص ٦ظ٧ل٣ -ؤي ٜىعٍيد- ٦ؤٜد ٣٠٧ٔ زدؼ١د ٌة٠ٝد يف٥ُ زد٧١َ٘، ٦خ٧١َ٘ ز٣ٍٕ١ ـد٤ُ ٦زٍخظ٣ ٜعف

 ل٩ٙ خ٘عٝدجُ ٦خ ٠فدَ ٦يمعفر لٟ خ٘م٧ّٖ ٦خ زصدَ. ي٦ ـٗ ٌ٘ٓ يىعٍ

“Allah‟ın Zâhir olması, O‟nun yerin ve göğün nûru olmasıdır. Nûrun hakikâtı 

ise zuhûrdur. Zira hakikâtı nûr olmayan, ancak nûr ile ortaya çıkar. Nûr nefsiyle 

zâhir, zâtıyla mütecellidir. Onun Bâtın -yani gizli- olması, çok zâhir ve son derece 

açık olmasındandır. Bundan dolayı kalplerden ve gözlerden gizli, akıl ve gözlerden 

de perdelenmiĢtir.”
743

 

Molla Sadrâ‟ya göre, Allah (c.c) zâhirî ve bâtinî olarak mekândan, evvel ve 

ahir olarak da zamandan münezzehtir. Çünkü O, varken ne zaman ve ne de mekân 

vardı.  

2. Örnek: 

 ُٟ يد ٠َْمي َٝ ْٛ ِب٠م ُٕ َم َٜ َِد٧ُ٘خ ِب٠مد   ْٛ َيدِؼي٥ِ١ِ َ٘  ٩َ٘ ٧ْخ ِب َٙ خ َو ٌَ ١مد ٦َِب َٜ َِد٧ُ٘خ آ ٧ُ١خ  َٜ َٟ آ ي ٍِ ٧خ خ٘م ُّ َ٘ خ  ٌَ ُت  ٦َِب ِّ يَع٥ْ ْٕ ُ َي َٞ خهللم ج٧ُ ِّ يَع٥ْ ْٕ ُٜ

 ْٛ ٌِي ؼُْىَيد٥ِ٠ِ  ْٛ ٤ُ ًُّ ُٝ ْٛ ٦ََي َٞ  ِز٥ِ ٧٥ُ َٝ  .َيْم

“Ġman edenlerle karĢılaĢtıkları zaman, „inandık‟ derler. Fakat Ģeytanlarıyla 

(münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, „Ģüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz 

ancak onlarla alay ediyoruz‟ derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından 

                                                           
742

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 201-202. 
743

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 205. 
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dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet 

verir.”
744 
Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette zikredilenlerin âhiretteki durumunu, Ġbn 

Abbas‟ın Ģu sözleriyle ortaya koymaya çalıĢmaktadır: 

خ٘ف١ص ٦خٕ٘د٦ٌُٞ خ١٘دَ، ٌعك خهلّل ظمد٩٘ ٜٟ خ٘ف١ص زدزد ب٩٘ خ٘فميٛ زٟ لسدْ: بٌخ يوٗ خ٘ٝا٧١ٜٞ خٌّدٖ 

٧٥ٞ ب٩٘ خ٘ف١ص  ـّ خٍ٘ي ٧٤ ٜٕٕٟ خ١ٝ٘دٌّيٟ ٌةٌخ َؤ٨ خ١ٝ٘د٧ٌّٞ خ٘سدذ خٍ٘ٝع٧ق ؤو٦ٍخ يىُـ٧ٞ ٜٟ خ٘فميٛ ٦يع٧

َٟ ٌَ (  :٦ؤ٤ٗ خ٘ف١ص ي١ف٦ُٞ ب٘ي٥ٛ، ٌةٌخ ٦ ٧ٙخ ب٩٘ زدذ خ٘ف١ص ١٥ٌدْ يىُٙ ي٥٠٦ٛ خ٘سدذ ٌٍخْ ٣٘٧ِ ظمد٩٘ ي ٍِ َٚ خ٘م َي٧ْ ْ٘ د

 َٞ ٧ُٕ َِ َيْعَم د ٍم ُٕ ْ٘ َٟ خ ِٜ ٧ُ١خ  َٜ  ٔع٥ّخء.٤٦ٍخ ٧٤ خال ) آ

Ġbn Abbas (v. 68/687) Ģöyle demektedir: 
 “Müminler cennete, kâfirler de cehenneme girdikleri zaman Yüce Allah, 

cennetten, münafıkların meskeni olan cehenneme doğru bir kapı açar. Münafıklar 

açık olan kapıyı gördüklerinde, cehennemden çıkmaya baĢlarlar ve cennete 

yönelirler. Cennet ehli onlara bakar. Münafıklar cennetin kapısına ulaĢtıklarında 

üzerlerine kapı kapanır. ĠĢte bu, Allah‟ın Ģu sözüdür:  َٞ ٧ُٕ َِ َيْعيَم يد ٍم ُٕ ْ٘ ْٟ خ ي ِٜ ١ُي٧خ  َٜ َٟ آ ي ٍِ َٚ خ٘مي َي٧ْ ْ٘ يد ٌَ  

(Bugün de mü‟minler kâfirlere gülerler).
 745

 ĠĢte istihzâ budur.”
746

 

Molla Sadrâ, yukarıda zikredilen,“Ģüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak 

onlarla alay ediyoruz” derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder” âyetinde atıf 

olmamasının sebebini Yüce Allah‟ın, müminlerin lehine onlardan intikam alarak 

istihzâ etmeyi üstlenmesine bağlamaktadır. Ayrıca bu, onların müminleri alaya 

almalarının, Allah‟ın, kendilerine yaptıklarına karĢı önemsiz olduğunu 

göstermektedir.
747

 

Molla Sadrâ tefsirinde sahâbe ve tâbiun görüĢlerine yer verirken bazen bunlar 

arasında tercih yapmıĢtır: 

                                                           
744

 Bakara, 2/14-15. 
745

 Mutaffifin, 83/34. 
746

 Suyûtî, Dürrü‟l-Mensûr,  I, 78. Lafızlarla arasında farklılıklar bulunmaktadır. Dürrü‟l-Mensûr‟daki 

rivayet Ģöyledir: 

٧ٖ خهلل  ُّ ٌِي خ١٘مدَ ٦خ٘ٝا٧١ٜٞ لٙ )خهلل يٕع٥ّت ز٥ٛ(َي ٧َْ٘خ ٌيّس٧ٙٞ يٕسم٧ٞ  ٥َُ٘ٛ: َظَمد دٖ  َّ ٛم يُ ْ٘ف١مص ؼ ١٥َمٛ ٜٟ خ ـَ ي 
ٌِ ٥َُ٘ٛ َزدزد  ش يٍعك  َُ ي خآْلِو

ٌِ ٩
َ٘يْ  َٞ ِب ٦ ُُ ي خ٘مفدٖ ي١ف

ٌِ ٧َِٖ خهلل خ َخجٓ ٤ِ٦َي خَُٕ٘   ِٓ٘ ٍَ ٌَ  ٛ٥ُ١ْ ِٜ  َٞ ٧ُ١ ِٜ ْا ُٝ ْ٘ ٌََعِمٓ خ َْ٘سدذ ًٔ َل٥ُ١ْٛ  ٩َ٘ خ ِةٌخ خ٠َْع٧٥خ ِب ٌَ خهلل يٕع٥ّت (٥ِٛ 
دَ َيْع  )ز٥ٛ ٍم ْٕ٘ ٣٘٧ْ )ٌد٘ي٧ٚ ٌخٍ٘يٟ آ٧ُ١ٜخ ٜٟ خ َِ  ِٓ٘ ٍَ ٌَ ٥ُ١ْٛ ِليٟ وّٙط ي٥٠٦ٛ خْ َْز٧َخذ  ِٜ  َٞ ٧ُ١ ِٜ ْا ُٝ ْ٘ ش ٦يعمٓ خ َُ ي خآْلِو

ٌِ) َٞ ٧ُٕ  .َم
747

 Sadrâ, Tefsîr, II, 329-330. KrĢ., Ġbn Abbâs, Tefsîri Ġbn Abbâs, s. 4. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, III, 

587; II, 353. 
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٧ُ١خ  َٜ َٟ آ ي ٍِ ُْ خ٘م
ِّٙ ٍش ٦ََز َُ ي َٝ ْٟ َؼ ي

ِٜ ٥َ١ْيد  ِٜ ُِي٧خ  ِِ َُ يد  َٝ ٙم ُٔ  َُ ْٟ َظْمِع٥َيد خْ ٥َ٠َْيد ي ِٜ ي  ُِ ١مدٍض َظْف ـَ  ْٛ ٥َُ٘ ٞم  َِ٘مدِض ؤَ د ٧ُٙخ خ٘صم ِٝ ٦ََل

 ٌِ ْٛ شٌ ٤ُ٦َ َُ َؽ٥م ُٜ ٦َخٌؾ  ِْ ي٥َد ؤَ
ٌِ  ْٛ ٥َُ٘ دِز٥ًد ٦َ َٙ َع ُٜ ُٗ ٦َؤُظ٧ُخ ِز٣ِ  ْس َِ  ْٟ ِٜ ١َد  ِْ ِِ َُ ي  ٍِ خ خ٘م ٍَ َِد٧ُ٘خ ٤َ ًِد  ِْ َٞ ي٥َد وَ َِ ٦ ًُ ِ٘  .د

“Ġman edip salih ameller iĢleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan 

cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık 

veriliĢinde, „bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!‟ diyecekler. 

Hâlbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiĢtir. Onlar için orada 

tertemiz eĢler de vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır.”
748

 

Molla Sadrâ âyetin tefsirine dair ihtilafları Ģöyle aktarmıĢtır: 

ّٞ خّ٘ٝعمً ز٣ ؤ٦ خّ٘ٝٙس٣ ز٣ خٍ٘ي ٔدٞ ّٛ خوع٧ٍٙخ ٌي ؤ ٤ٗ ٧٤ ٜٟ ؤَِخَ خ٠ً٘يد ؤٚ ٜٟ  “ِسٗ ٌ٘ٓ ٥َِِٛ ”ؼ

زٟ ٜٕم٧ي ٦ خ٘ؽد٠ي لٟ خ٘مٕٟ ٦٦خ ٗ ٦ؤزي لسيًش ٦يمي٩ زٟ خزٟ لسدْ ٦خؤَِخَ خ٘ف١ّص؟ ٦خ٧ّٖ٘ خ ٦ٖ ٧٤ لٟ 

ّٞ ٜم١د٤د: ٤ٍخ خٍ٘ي ١َِِد٢ ٜٟ ِسٗ ٌي خ٘ف١ّص ٔدٍ٘ي ١َِِد؛ ٤٦ٛ  ٔؽيُ، ٥د خآليص زإ ـّ ّٞ خ٘مٕٟ ٦خ٧٘خ ٗ ٦ بال ؤ

ّٞ ؼٝدَ خ٘ف١ّص بٌخ ـ١يط  ٥ّ١ٕ٘٦ٛ ّ٘س٢٧٥ ز٣ ٌي ؼم٣ٝ ٣٠٧٘٦ ٦ؼيس٣ ٦ـ٧يظ٣.يم٧ٝٙٞ ؤ٣٠ّ وي٢ُ،  ٥د٤د زإ ـّ ٦ؤٞ خ٘ؽد٠ييٟ ٦

لٙي٣ ٦آ٣٘  ٨٦َ ؤ٣٠ّ ، ٔٝد)٤ٍخ خٍ٘ي ١َِِد ٜٟ ِسٗ(ٜٟ ؤ٘فد٤َد لدي ٜٕد٥٠د ٜؽ٥ٙد ٌيٙعس٣ خ ُٜ لٙي٥ٛ ٌي٧٘٧ّٞ: 

٘يع١د٦ٖ خ٘ؽُٝش ٘يإ٥ٙٔد ٌٝد ٤ي ٦خ ٙص ب٩٘ ٌي٣ لّع٩ ٦خٍ٘ي ٠ٍٓ ٜمًٝ زي٢ً ؤٞ خُ٘ـٗ ٜٟ ؤ٤ٗ خ٘ف١ّص  ”: خٕ٘الٚ ِدٖ

ٖ خهلّل ٜٕد٥٠د ٜؽ٥ٙد ًّ  “ .يس

 (Sahabe) bundan önce rızıklandıkları Ģeyin aynı veya benzer olması 

husûsunda, bu dünya rızıklarından mıdır, yoksa cennetin rızıklarından mı? diye 

ihtilaf etmiĢlerdir.  

Birinci görüĢ Ġbn Mesud (v. 32/652) ve Ġbn Abbas‟ın (v. 68/687) görüĢüdür. 

(Yani onlara göre cennette rızıklanacakları rızk, dünyadaki rızkın aynısıdır).  

Ġkinci görüĢ ise Hasan (v. 110/728), Vâsıl (v. 131/748), Yahya b. Kesir (v. 

132/749) ve Ebû Ubeyde‟nin (v. 209/824 [?])  görüĢüdür. (Onlar cennetteki rızkın 

benzeri olduğunu belirtmiĢlerdir). 

Lakin Hasan ve Vasıl, âyetin manasının Ģöyle olduğu Ģeklinde görüĢ beyan 

etmiĢlerdir: 

“Daha öncesinde cennette rızıklandığımız rızık, bu rızıklandığımız rızık 

gibidir.”
749

  

                                                           
748

 Bakara, 2/ 25. 
749 Suyûtî, Dürrü‟l-Mensûr, I, 96. 
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Onlar bu rızkın baĢka rızık olduğunu biliyorlar[dı]. Lakin onlar tadında, 

renginde, güzelliğinde ve kalitesinde önceki rızka benzetmiĢlerdir. 

Ġkinci görüĢe sahip olanlar âyete, cennet yemiĢleri ağaçlarında koparıldığında 

yerlerine benzerlerinin dönmesi manası vermiĢlerdir. Bundan dolayı bu iĢ onlara 

Ģüpheli (karıĢık) gelmiĢtir. Dolayısı ile Ģöyle demiĢlerdir: “Bu daha önce 

rızıklandığımız Ģeydir.”
750

 Nitekim Resûlullah‟tan Ģöyle rivayet edilmiĢtir: 

“Muhammed‟in nefsi kudretinde olan Allah‟a hamd olsun ki, cennet ehlinden 

bir adam, yemek için bir yemiĢe el uzattığında, o daha ağzına ulaĢtırmadan, Allah 

onun yerine benzerini koyar.”
751

 

Molla Sadrâ, bu iki görüĢ arasında Ġbn Abbas ile Ġbn Mesud‟un görüĢlerinin 

daha isabetli olduğunu belirtmiĢtir. Bu isabetli görüĢ; onların, dünya rızıklarından 

rızıklanmıĢ oldukları rızıklar olduğu Ģeklindeki görüĢtür.
752

 

 

3.6.4. KUR’ÂN’I EHL-Ġ BEYT ÂLĠMLERĠNĠN SÖZLERĠYLE 

TEFSĠRĠ 

ġia, „sakaleyn hadîsi‟
753

 gereğince, Ehl-i Beyt‟in sözlerini de Resûlullah‟ın 

sözü gibi kesin Ģer‟i bir delil olarak kabul eder.
754

 Dolayısi ile ġia, Ehl-i Beyt‟in 

sözlerini hadîs kapsamında değerlendirdikleri için Ģiî müfessirler eserlerinde Ehl-i 

Beyt‟in yorumlarına geniĢ yer vermektedirler.  

Bu kısa bilgilerden sonra Ģimdi Molla Sadrâ‟nın âyetlerin yorumunda Ehl-i 

Beyt‟in sözlerine nasıl yer verdiğini örneklerle ortaya koymaya çalıĢalım. 

1. Örnek: 

 

خ َلْيي ًً َوي ََ ٥َ١ْيد  ِٜ ُٔياَل  َف١ميَص ٦َ ْ٘ َٓ خ ي ـُ ٦ْ َِ ْٟ ؤ٠َْيَط ٦َ ُٕ ي ْٔ ُٚ خ ١َد َيدآَي ْٙ ُِ ٦َ ْٟ ي ِٜ ٠َ٧ُٕيد  َع ٌَ َش  َُ يَف ٙم ٢ِ خ٘
ٍِ َزيد ٤َي َُ ّْ د ٦َاَل َظ َٝ يْحُع

ِ٘ ُػ 

 َٟ ي ِٝ ِ٘  .خ٘فمد

                                                           
750 Bakara, 2/ 25. 
751

 Sadrâ, Tefsîr, III, 589. KrĢ., Suyûtî, Dürrü‟l-Mensûr, I, 97. 
752

 Sadrâ, Tefsîr, III, 589. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, I, 92. 
753

 “Ey Ġnsanlar! Size iki Ģey bırakıyorum ki, onlara uyarsanız asla sapıtmazsınız, Allah‟ın kitabı ve 

Ġtretim Ehl-i Beytim.” (Ġbn Hanbel, 3, 14; Tirmîzî, Menâkib, 31).  
754 Tabatabaî, Ġslam‟da Kur‟an, s. 76. 
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“Dedik ki: Ey Âdem! Sen ve eĢin cennete yerleĢin. Orada dilediğiniz gibi bol 

bol yiyin, ama Ģu ağaca yaklaĢmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”
755

 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟da geçen zevcenin Bakara sûresinde ismi geçmese de 

Hz. Havva olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Hz. Havva‟nın Hz. Âdem‟den 

yaratıldığına iĢaret eden âyetler de vardır:  

 ٍٓ ٍْ ٠َ ْٟ ِٜ  ْٛ ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ْٛ خ٘م ُٕ زم ََ ٧خ  ُّ ُْ خظم يدءً  َيدؤَي٥َُّد خ١٘مد َٕ خ ٠ِ٦َ ًُ ِؽي َٔ داًل  ـَ َِ د  َٝ ٥ُ١ْ
ِٜ ٥َد ٦ََزػم  ـَ ٦ْ َِ ٥َ١ْد  ِٜ  َُ َٙ ٍش ٦ََو ًَ  ٦َخِل

يًسد ِِ ََ  ْٛ ُٕ ْي َٙ َٞ َل د َٔ  َ ٞم خهللم َٚ ِب َلد َْ َٞ ِز٣ِ ٦َخْ َ دَء٧ُ٘ َٕ ي َظَع ٍِ َ خ٘م ٧خ خهللم ُّ    .٦َخظم

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eĢini yaratan; 

ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karĢı gelmekten 

sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah‟a karĢı gelmekten ve 

akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. ġüphesiz Allah, üzerinizde bir 

gözetleyicidir.”
756

 

Molla sadrâ, yukarıdaki âyeti ehl-i beyt‟in Ģu rivayetiyle izah etmektedir: 

ي ّٝ ٦َخيص لٟ َِخَش زٟ ؤليٟ،  ٌي خٍّ٘ي٣ -َل٥ٝٝد خهللّ - ٌُٔ خ٘ٙيه خ٘فٙيٗ ٜمًٝ زٟ لّٙي زٟ زدز٧ي٣ خّ٘

الٚ لٟ وُٙ ل٧ّخء، ٦ِيٗ ٣٘: بٞ ؤ٠دٔد ل٠ً١د  ّٕ ّّ ٦ ـٗ وُٙ : ”ي٧٘٧ّٞب٣ّ٠ ِدٖ: ٔحٗ ؤز٧ لسً خهلّل لٙي٣ خ٘ بٞ خهلّل ل

ٔسمدٞ خهلّل ٦ظمد٩٘ لٟ ٌ٘ٓ ل٧ّٙخ ٔسيُخ ٜٟ ي٧ّٖ ٤ٍخ؟! بٞ خهلّل ظسدَْ  ”ٌّدٖ:.“ ل٧ّخء ٜٟ ظٙك آيٚ خ يُٕ خ ِص٩

٦ظمد٩٘ ٘ٛ يٕٟ ٣٘ خًَّ٘ش ٜد يىُٙ آليٚ ٦ِـص ٜٟ ويُ ظٙم٣؟ ٦يفمٗ ٘ٙٝعٕٙٛ ٜٟ ؤ٤ٗ خ٘ع١ٙيك ٔسيال ب٩٘ خٕ٘الٚ 

ّٞ آيٚ    “ .ٔدٞ ي١ٕك زمع٣ زمعد بٌخ ٔد٠ط ٜٟ ظٙم٣؟! ٜد ٥٘االء! لٕٛ خهلّل زي١١د ٦زي٥١ٛؤٞ ي٧ّٖ: ب

الٚ: ّٕ ّٛ ِدٖ لٙي٣ خ٘ د وُٙ آيٚ ٜٟ ؼيٟ، ٦ؤُٜ خ٘ٝالجٕص ٌٕف٦ًخ ٣٘ ؤ٩ّ٘ لٙي٣ خٕ٘سدض. ”ؼ ّٝ ّٞ خهلّل ظمد٩٘ ٘ ب

 ّٛ ٌإِسٙط  -ظسمد ُ٘ٙـٗ ٦ٌ٘ٓ ٕ٘ي ظ٧ٕٞ خُ٘ٝؤش- زعًق ٣٘ ل٧ّخء، ٌفم٥ٙد ٌي ٧ٜظك خ١ُّ٘ش خ٘عي زيٟ ٦َٔي٣.خؼ

٥ٔد ]ٌٙٝد خ٠عس٣ ُّ ّٙٝع٣  ظعمُْ، ٌد٠عس٣ ٘عم د ٠فُ ب٘ي٥د ٠فُ ب٩٘ وُٙ لٕٟ يٙس٣  ٧َظ٣. ٌٕ ّٝ [ ٧٠ييط ؤٞ ظ١ّمي ل٣١، ٌٙ

ّٞ ل٧ّخء وّٙط ٜٟ ظٙك آيٚ خ يُٕ  ميك، ٦ٜم١د٢  ”:-ٌي لًيػ ؼ٧يٗ ٌي آو٢ُ- “ زٙىع٣ ٦خ٘ىسُ خٍ٘ي ٦َي ؤ

 .“ُٕ. ٌٍٙ٘ٓ  دَض ؤظالق خُ٘ـٗ ؤ٠ّٛ ٜٟ ؤظالق خ١ٕ٘دءٜٟ خ٘ؽي١ص خ٘عي ٌعٙط ٜٟ ظٙم٣ خ ي

“ġeyh Muhammed b. Ali b. Bâbeveyhî el-Kummî (v. 381/991), Fakih isimli 

kitabında Zurarate b. A‟yun‟dan gelen Ģu rivâyeti zikretmektedir:  

                                                           
755

 Bakara, 2/35. 
756

 Nisâ, 4/1. 
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Zurarate Ģöyle demiĢtir: Ebu Abdillah‟a Havva‟nın yaratılması hakkında bir 

soru soruldu. Kendisine Ģöyle denildi: „Yanımızda bazı insanlar Ģöyle diyorlar: 

ġüphesiz ki Allah, Havva‟yı Âdem‟in en uzak sol kaburgasından yarattı.‟ Ebû 

Abdillah (v. 298/911)
757

 Ģöyle dedi: „Allah bundan yücedir. Bunu kim diyor?! Allahu 

Tebareke ve Teâlâ, Hz. Âdem‟in kaburgası olmadan ona bir eĢ yaratamaz mı? Ta ki, 

kötü insanlara bu konuda Ģöyle demelerine sebep olur: „ġâyet kendi kaburgasından 

yaratılmıĢsa, Âdem‟in bazısı bazısıyla evlendi! Bunlara ne oluyor? Allah bizimle 

onların arasında hüküm versin.‟ Daha sonra Ģöyle dedi: „Allahu Teâlâ, Âdem‟i 

çamurdan yaratıp meleklere secde emri verince derhal secdeye vardılar. Âdem‟i 

derin uykuya daldırdı. Sonra Havva‟yı Âdem için yarattı. Onun iki kalçası arasındaki 

çukur olan yere Havva‟yı koydu. Bunu, kadın erkeklere tabi olsun diye yaptı. Havva 

yönelip hareket etmeye baĢladı. Onun hareket etmesi nedeniyle Âdem uyandı. Âdem 

uyanınca (Havva‟ya) ondan uzaklaĢması (ayrılması) husûsunda çağrı yapıldı. Âdem, 

Havva‟ya bakınca kendi Ģekline benzeyen güzel bir yaratık gördü. Havva, kendisinin 

diliyle konuĢtu.‟ (Uzun bir hadîsin sonunda:) „Havva, Âdem‟in sol kaburgasından 

yaratılmıĢtır‟ Ģeklinde rivayet edilen hadîs sahîhtir.”  

Molla Sadrâ, bu rivâyetten sonra Ģöyle demektedir: „Bu hadîs sahih‟tir.‟ 

Bunun manası Ģöyledir: Âdem‟in sol kaburgasından arda kalan çamurdan, Havva 

yaratılmıĢtır. ĠĢte bundan dolayı erkeklerin kaburga kemikleri, kadınların kaburga 

kemiklerinden daha azdır.”
758

 

Böylece Molla Sadrâ, âyetin “ondan da eĢini yaratan” kısmını, Ehl-i Beyt 

âlimlerinin sözlerine dayanarak, Havva‟nın Âdem‟in kaburga kemiğinden 

yaratıldığını söylemektedir. 

2. Örnek:  

 َٞ ٧ُ١ ِٜ ْٛ اَل يُْا ٤ُ َْ ٍِ ْٛ ظ١ُ َ٘  ْٚ ْٛ ؤَ َظ٥ُ َْ ٍَ ْٛ ؤَؤ٠َ ْي٥ِ َٙ ٧َخٌء َل َٔ ٦خ  ُُ ٍَ َٔ  َٟ ي
ٍِ ٞم خ٘م  .ِب

“Ġnkâr edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, 

inanmazlar.”
759

  

                                                           
757 Ebû Abdillâh el-Hüseyn b. Ahmed b. Muhammed b. Zekeriyyâ (v. 298/911), Kuzey Afrika‟da 

Fâtımî hâkimiyetinin kurulmasını sağlayan Ġsmâilî dâîsidir. (Bkz. Ġsmail Öz, “Ebû Abdillâh eĢ-ġîî”, 

DĠA, Ġstanbul, 1994, X, 85). 
758

 Sadrâ, Tefsîr, III, 924-925. KrĢ., Suyûtî, Dürrü‟l-Mensûr, II, 423. 
759

 Bakara, 2/6. 
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Molla Sadrâ, yukarıdaki âyeti açıklarken ehl-i beyt âlimlerinden Musa el- 

Kazım ile Ebu Hanife arasında geçen Ģu konuĢmayı aktarmaktadır: 

ٟ؟ ٌّدٖ ٣٘ ّٞ ؤزد ل١يٍص خـعدِ ل٩ٙ ٩ٔ٧ٜ زٟ ـمٍُ خٕ٘دـٛ لٙي٥ٝد خٕ٘الٚ ٌّدٖ ٔدجال: خ٘ٝمبِ  ّٝ صيص ٜ

ًّ ؤٞ ي٧ٕٞ خ٘ٝمصيص ٜٟ خ ٩ٔ٧ٜ خٕ٘دـٛ لٙي٣ خٕ٘الٚ: ـٙٓ لّع٩ ؤوسُْ، ٌفٙٓ ؤز٧ ل١يٍص ٌّدٖ لٙي٣ خٕ٘الٚ: ال ز

ؤ٦ ٜٟ خهلّل ظمد٩٘ ؤ٦ ٥١ٜٝد ـٝيمد. ٌةٞ ٔد٠ط ٜٟ خهلّل ظمد٩٘ ٧٤٦ ؤلًٖ ٦ؤ٠صً ٜٟ ؤٞ يفٙٛ لس٢ً خ٘عميً،  خ٘مسً

خ٘ٝمصيص ٥١ٜٝد ٧٥ٌ ُ٘ي٣ٕ ٦خ٧ّّ٘ي ؤ٩٘٦ زة٠صدي لس٢ً خ٘عميً، ٦بٞ ٔد٠ط ٦ياخو٢ٍ زٝد٘ٛ يٍم٣ٙ، ٦بٞ ٔد٠ط 

ُّ خ٘ؽ٧خذ ٦خ٘مّدذ، ٦٦ـسط ٣٘ خ٘ف١ّص ٦خ١٘دَ ٣ خ٥١٘ي ٣٘٦ ل ـّ ،  خ٘ٝمصيص ٜٟ خ٘مسً ٦ل٢ً، ٌمٙي٣ ٦ِك خ ُٜ ٦ب٘ي٣ ظ٧

 )ٌَيّص زمع٥د ٜٟ زمط ٦خهلّل ٔٝيك لٙيٛ.(ٌّدٖ ؤز٧ ل١يٍص: 

Ebu Hanife (v. 150/767), Musa b. Cafer el-Kazım‟ın (v. 183/799) yanından 

geçti. ġunu sordu: “Masiyet kimdendir?” Musa el- Kazım ona Ģöyle dedi: “Otur, taki 

sana söyleyeyim.” Ebu Hanife oturdu. Musa el-Kazım dedi ki: Masiyetin ya 

Allah‟tan, ya kuldan veyahut her ikisinden olması gerekir. ġâyet Allah‟tan olursa, 

Allah, zayıf kuluna zulmetmekten ve yapmadığı bir Ģeyden dolayı kendisini sorumlu 

tutmaktan çok âdil ve insaflıdır. ġâyet masiyet her ikisinden ise, Allah da onun 

ortağıdır. Güçlü olanın zayıf kuluna insaflı olması daha evladır. Eğer masiyet sadece 

kuldansa iĢte kulun üzerine emir vaki olur, nehiy kendisine yönelir. O sevap ve ikabı 

hak eder. Böylece cennet ve cehennem kendisine vacip olur. Ebu Hanife bu cevap 

karĢısında  ٌٛ يي ِٙ يٌك َل ِٝ ي َٔ  ُ ْٟ َزْميٍط ٦َخهللم ي ِٜ يميًص َزْمُعي٥َد  َِّ ٌُ  „bazıları bazılarından türemiĢ bir soydur. 

Allah iĢiten ve bilendir‟
760

 âyetini okudu.”
761

   

Molla Sadrâ, yapmıĢ olduğu bu alıntı ile iman etmeyenlerin kendi 

tercihlerinden dolayı masiyet iĢlediklerini ve dolayısıyla da azaba müstehak 

olacaklarını ifade etmektedir. O, bu görüĢünü ehl-i beyt âlimlerinin sözleriyle 

desteklemektedir.  
3. Örnek:  

 ْٟ ِٜ  ِ ًَ خهللم َٞ َل٥ْ ُع٧ ُّ َٟ َي١ ي ٍِ ْٛ  خ٘م َٓ ٤ُي َِ٘حي ِض ؤ٦ُْ َْ يي خْ َ ٌِ  َٞ ٦ ًُ ِٕ ٍْ َٗ ٦َيُ ْٞ ي٧َُ  ُ ِز٣ِ ؤَ َُ خهللم َٜ د ؤَ َٜ  َٞ َؽُم٧ ّْ ٣ِ ٦ََي
ِِ يَؽد ِٜ  ًِ َزْم

 َٞ ٦ ُُ
ِٔ َىد ْ٘  .خ
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“Onlar, Allah‟a verdikleri sözü, pekiĢtirilmesinden sonra bozan, Allah‟ın 

korunmasını emrettiği bağları koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan 

kimselerdir. ĠĢte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.”
762

 

Molla Sadrâ, mezkûr âyeti delil göstererek zamanın imamsız/yöneticisiz 

kalamayacağını, bunun Allah‟ın bir sünneti olduğunu belirtmektedir. Hz. Âdem‟den 

Peygamberimiz‟e kadar bu sünnetullahın değiĢmeden devam ettiğini söylemektedir. 

Peygamberliğin, Resûlullah‟ın risaletiyle sona erdiği, ancak peygamberliğin batını 

olan velâyetin ise kıyamet gününe kadar süreceği Ģeklindeki düĢüncesini, Hz. Ali‟nin 

sözleriyle desteklemektedir. 

Kumeyl b. Ziyad en-Neha‟î‟nin (v. 82-83/701-703) Emiru‟l-Mü‟minin‟den 

rivâyet ettiği Ģu hadîs bu husûsa iĢaret etmektedir: 

خٞ خ ٧ٜخٖ ٦خ٘مٙٝدء زد٧ِٞ ٜد زّي خ٤ًُ٘، ؤليد٥٠ٛ ٧ٍّٜيش، ٦ؤٜؽد٥٘ٛ ٌي خ٧ّٙ٘ذ ” ّّ يد ٔٝيٗ ٜدض و

ّٞ ١٥٤د د ٧٘ ؤ سط ٣٘ لٝٙص، ز٩ٙ ؤ ير ٣٘  -ًْب٩٘  ٢ًَ خ٦ّٝ٘ؤ٘دَ زي٢ً خُ٘ٙيٍص - ٧ٜـ٧يش، آ٢ آ٢ ب ّٝ ٘مٙٝد ـ

د ويُ ٜإ٧ٜٞ، يٕعمٝٗ آ٘ص خً٘يٟ ٌي خ٠ً٘يد، ٦يٕعف٥ُ زمفؿ خهلّل ل٩ٙ و٣ّٙ، ٦ز١م٣ٝ ل٩ٙ لسدي٢، ؤ٦ ١ّٜديخ ٘ٙمُ ١ً ِّ َ٘ 

ٍٙخض ٔٙٓ ال زصيُش ٣٘ ٌي ؤل١دج٣، ي١ًّق خ٘ٙٓ ٌي ِٙس٣ زإ٦ٖ لدَض ٘س٥ص. ؤال ال ٌخ ٦ال ٌخْ، ؤ٦ ٧٥١ٜٜد زد٘

ء، ؤُِذ ٘س٥د ز٥ٝد خ ٠مدٚ خٕ٘دجٝص،  خّ٘يديش ٧٥ٙٙ٘خض، ؤ٦ ٜى٨ُ زد٘فٝك ٦خالّيودَ ٘يٕد ٜٟ يلدش خً٘يٟ ٌي ٘ي

 ٍٔ٘ٓ ي٧ٝض خ٘مٙٛ ز٧ٝض لدٜٙي٣.

خ٥ٙ٘ٛ ز٩ٙ، ال ظى٧ٙ خ َض ٜٟ ِدجٛ هلّل زمفص، ـد٤ُخ ٧٥َٜٙخ، ؤ٦ ٜٕععُخ ٜى٧َٝخ ٘حال ظسؽٗ لفؿ خهلّل  

٧ّٙٞ لًيخ، خ لف٧ٝٞ وؽُخ، ز٥ٛ يمٍؿ خهلّل لفع٣ ٦زّي١دظ٣ لع٩ ي٧يل٤٧د  ٦زّي١دظ٣ ٦ؤيٟ ؤ٦٘حٓ؟ ؤ٦٘حٓ ٦خهلّل خ ِ

٠فُخج٥ٛ، ٦يَّل٤٧د ٌي ٧ِٙذ ؤ٘سد٥٤ٛ، ٤فٛ ز٥ٛ خ٘مٙٛ ل٩ٙ لّدجُ خ ٧َٜ، ٦زد٦ُ٘خ ٦َق خ٘يّيٟ، ٦خٔعال٧٠خ ٜد 

ّّٙص زد٘ٝمٗ خ ل٩ٙ، خٔع٧ل٢ُ خ٘ٝع٧ٌُٞ، ٦ؤ٧ٕ٠خ زٝد خٔع٧لٗ ٣١ٜ خ٘فد٧ٙ٤ٞ، ٦ مس٧خ خ٠ً٘يد زإزًخٞ  ؤ٦َخل٥د ٜم

  .خ٘مًيػ ي٠ع٥خ“ ؤ٦٘حٓ وٍٙدء خهلّل ٌي ؤَظ٣ ٦خً٘لدش ب٩٘ يي٣١، آ٢ آ٢ ٧ِ٘د ب٩٘ َئيع٥ٛ.

“Ey Kumeyl! Mal biriktirenler helâk olmuĢlardır. Âlimler ise, dünya baki 

kaldıkça baki olacaklar. Bedenler yok olmuĢtur; hâlbuki söz ve eserleri gönüllerde 

mevcuttur. (Eliyle göğsüne iĢaret ederek) Ah! Ah! ĠĢte burada pek çok ilim vardır; 

keĢke onu taĢıyacak birini bulsaydım. Evet, çabuk anlayıp algılayan kimseleri 

buluyorum; fakat güvenilir değiller. Dini dünyaya alet ediyorlar. Allah‟ın 
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hüccetleriyle yaratıklarına, nimetleriyle de kullarına üstünlük taslıyorlar. Ya da 

hakka boyun eğen, fakat önünü ardını göremeyen basiretsiz ve daha baĢlangıçta kalbi 

Ģüpheye dalan kuĢkucu birini buluyorum. O halde ne bu, ne de diğeri! Veya dünya 

lezzetlerine düĢkün, Ģehvetlere kolaylıkla boyun eğen veyahut mal toplama ve 

yığmaya ihtiraslı olan birini buluyorum. Oysa her ikisi de herhangi bir konuda dine 

davet edenler değillerdir. Bu ikisi, otlayan hayvanlara daha çok benzemektedirler. 

ĠĢte böylece ilim, onları taĢıyanların ölümüyle ölüp (yok olup) gitmektedir.  

Evet, ey Allah‟ım! Ġlahi hüccet ve niĢanelerin yok olmaması için yeryüzü, 

Allah için hüccetle kıyam eden birinden boĢ kalmaz ki, o ister zâhir ve apaçık olsun, 

isterse korkup gizlensin. Onlar neredeler? Vallahi, onlar sayı bakımından çok 

azdırlar, fakat (onların) Allah katında makam açısından dereceleri pek büyüktür. 

Allah hüccet ve niĢanelerini onlara benzeyenlere tevdi‟ edinceye ve onları 

benzerlerinin kalplerine ekinceye kadar hüccet ve niĢanelerini onlar vesilesiyle 

korumaktadır. Ġlim, onları iĢlerin hakikâtine yönlendirmiĢtir. Onlar, yakînin ruhunu 

elde etmiĢlerdir. Refah içerinde (ĢımarmıĢ) olanların zor gördüğü Ģeyleri onlar kolay 

bulmuĢlardır. Cahillerin korkup kaçtıkları Ģeylere onlar sempati düĢmüĢlerdir. 

Ruhları en yüce makama (Allah‟ın rahmetine) asılı olduğu halde onlar, bedenleriyle 

dünyada yaĢamaktadırlar. ĠĢte bunlar, Allah‟ın yeryüzündeki halifeleri ve halkı 

O‟nun dinine davet edenlerdir. Âh! Âh! Onları görmeyi ne kadar da arzu ediyorum! 

Hadîs bitti”
763

   

Molla Sadrâ âyeti, Hz. Ali‟nin sözleriyle tefsîr etmektedir. Ayrıca onun, Hz. 

Ali‟den gelen rivayete hadîs demesi, Ehl-i Beyt‟ten gelen rivayetleri hadîs 

kapsamında değerlendirdiğini göstermektedir. 

4. Örnek:  

 ُْ َُ  َيدؤَي٥َُّد خ١٘مد ٌِ َض  َْ ْٛ خْ َ ي ُٕ َ٘  َٗ َمي ـَ ي  ٍِ َٞ خ٘مي ي٧ ُّ ْٛ َظعم ي ُٕ ٙم ََ٘م  ْٛ ُٕ ِٙ يْس َِ  ْٟ ي ِٜ  َٟ ي ٍِ ْٛ ٦َخ٘م ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ْٛ خ٘م ُٕ زم ََ ٦خ  ًُ يد خْلُس ً٘ خ

٧ُٙخ هلِلمِ  ٌَاَل َظْفَم  ْٛ ُٕ َ٘ ًِد  ِْ َِ خِض  َُ َٝ ْٟ خ٘ؽم
ِٜ َؾ ِز٣ِ  َُ إَْو ٌَ دًء  َٜ دِء  َٝ ٕم ْٟ خ٘

ِٜ  َٖ َّ دَء ِز١َدًء ٦َؤ٠َْ َٝ ٕم َٞ ٦َخ٘ ٧ ُٝ َٙ ْٛ َظْم خًيخ ٦َؤ٠َُْع ًَ  . ؤ٠َ

“Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki 

sakınasınız. O, yeri sizin için döĢek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla 
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size rızık olarak çeĢitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah‟a ortaklar 

koĢmayın.
764 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyetin tefsiri kapsamında Cafer Sadık‟ın (v. 

148/765) bir zındıkla yaptığı diyaloğu aktarmaktadır: 

بٞ زمط خ٠ّ٘ديِص ؤ٠ُٕ خ٘صد٠ك ل١ً ـمٍُ خ٘صديَ لٙي٣ خٕ٘الٚ ٌّدٖ: ٤ٗ َٔسط خ٘سمُ؟ ِدٖ: ٠مٛ. ِدٖ: 

ّّٙط زسمط ؤ٧٘خل٥د، ٤ٗ  َؤيط ؤ٧٤خ٣٘؟ ِدٖ: ز٩ٙ ٤دـط ي٧ٜد َيدق ٤دجٙص، ٌُٕٕض خٍٕٟ٘، ٦وُِط خ٘ٝاّلليٟ، ٌعم

٧ّٙق، ٌةٌخ ؤ٠د ٧ًٌٜق ٌي ظالؼٛ خ ٧ٜخؾ لّع٩ يٌمط ب٩٘ خٕ٘دلٗ. ّٛ ٤ٌر ل١ّي ٌ٘ٓ خ٘ الٚ: ًِ ٔدٞ  ؼ ّٕ ٌّدٖ لٙي٣ خ٘

٧ّٙق زإ٣٠ ي١فيٓ د ٤ٌسط ٢ٍ٤ خ ٘يدء ل١ٓ ٤ٗ ؤٔٙٝط ٠ٍٕٓ بلعٝديْ ِسٗ ل٩ٙ خٍٕ٘ي١ص ٦خ٘ٝاّلق ٦ل٩ٙ خ٘ ّٝ ٌٙ ،

ٟ ظُـ٤٧د؟ ٌٕٕط خُ٘ـٗ ٌإٔٙٛ ل٩ٙ ي٢ً ّٝ   .٥ٙ٘الْ، ؤٚ ١ٔط ظُـ٧ خٕ٘الٜص زمً؟ ِدٖ: زٗ َـ٧ض. ِدٖ: ٜ

“Zındıklardan biri Cafer-i Sadık‟ın yanında yaratıcıyı inkâr etti. Bunun 

üzerine Cafer-i Sadık ona Ģöyle dedi: „Denize (gemiye) bindin mi?‟  O, „evet‟ dedi. 

Cafer-i Sadık: „Korkunç hallerini gördün mü?‟ Zındık: „Evet, bir gün dehĢetli bir 

fırtına esti ve gemileri paramparça etti. Kaptanlar boğuldular. Geminin bir tahtasına 

tutundum. Sonra bu tahta (elimden kurtulup) gitti. Sahile gelinceye (atılıncaya) kadar 

kendimi, birbirleriyle çarpıĢan dalgaların arasında gördüm‟ dedi. Cafer-i Sadık Ģöyle 

dedi: „Daha önce seni kurtaracak diye gemi, kaptan ve tahtaya güvenmekteydin. Bu 

eĢyalar kaybolunca kendini ölüme terkettin mi? Yoksa bundan kurtulacağını mı 

umdun?‟ Zındık: „Bilakis ümit besledim‟ dedi. O, „kurtulmayı kimden ümit ettin?‟ 

Adam sustu. Sonra da onun eliyle Müslüman oldu.”
765

 

Molla Sadrâ bu âyeti, Ehl-i Beyt âlimlerinden Cafer Sadık‟ın bir anektoduyla 

açıklamıĢtır. 

 

3.6.5. NUZÛL SEBEPLERĠ 

Hz. Peygamber‟e sorulan bir soru veya meydana gelen bir hâdise dolayısıyla 

birkaç âyetin veyahut bir sûrenin tamamının inmesine âmil olan olaya sebeb-i nuzûl 

denir.
766
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Kur‟ân, yaklaĢık çeyrek asırda tamamlanan bir kitaptır. Ġnsanların 

ihtiyaçlarına göre âyet âyet inmiĢtir. Bazı âyetler bir takım olaylardan sonra nâzil 

olmuĢtur. Âyet ve sûrelerin çoğu, herhangi bir sebep ve hâdise olmadan inmiĢtir.  

Âyet ve sûrelerin nuzûlüne sebep olan soru veya olayların bilinmesi, onların 

anlaĢılmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  

Diğer müfessirler gibi Molla Sadrâ da âyetleri yorumlarken sebeb-i nuzûlden 

istifade etmiĢtir. Meselâ; 

 َٞ ز٧ُ ٍِّ َٕ ْٛ ظُ ُٕ ْٛ ؤ٠َم ُٕ َِ ِْ َِ  َٞ ٧ُٙ  .٦ََظْفَم

“Allah‟ın verdiği rızka O‟nu yalanlayarak mı Ģükrediyorsunuz?”
767

 âyetinin 

nuzûl sebebine dair Ġbn Abbas‟tan Ģöyle bir rivâyet geldiğini belirtmektedir: 

٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ ٌيًلد، ٌٕي٧ّخ. ٌٕيٝك َـيال يّي٧ٖ: ٜؽ٠ُيد ز١ي٧  ءؤ دذ خ١٘دْ لؽٗ ٌي زمط ؤٍٔد٢َ  

 .ٍٔخ، ١ٌّ٘ط خآليص

 “Ġnsanlar, Resûlullah‟ın (s.a.s) bir seferinde susamıĢlardı. Resûlullah dua 

etti, derhal yağmur yağdı. Bir adamın, „Ģu yıldızdan dolayı bize yağmur yağdı‟ 

sözünü iĢitti. Bundan dolayı âyet nazîl oldu.”
 768

  

Molla Sadrâ, bu rivâyeti aktardıktan sonra Ģöyle demektedir: Allah‟ın sizi 

yağmurla rızıklandırmanıza karĢılık teĢekkür etmeniz gerekirken, yıldızlara 

yağmurun yağdırılmasını nispet ederek yağmurun Allah‟tan rızık olarak geldiğini 

yalanlıyorsunuz.
769

  

Âyetlerin anlaĢılması için nuzûl sebeplerinden yararlanan Molla Sadrâ‟nın 

konuya yaklaĢımını örneklerle incelemeye devam edelim: 

a) Bir âyet için birden fazla nuzûl sebebi varsa onları aktarır: 

1. Örnek: 

َٞ ؤَ  ٧ ُٝ َٙ َيْم ٌَ ٧ُ١خ  َٜ َٟ آ ي ٍِ د خ٘م ٜم إَ ٌَ ٥َد  َِ ٧ْ ٌَ د  َٝ ٌَ د َزُم٧َظًص  َٜ َؽاًل  َٜ َذ  ُِ ْٞ َيْع َعْمِيي ؤَ ْٕ َ اَل َي ٞم خهللم يد ِب ٜم ْٛ ٦َؤَ ٥ِي زِّ ََ  ْٟ ي ِٜ  ُُّ َمي ْ٘ ٠م٣ُ خ

د يُ  َٜ خ ٦َ ًُ ِؽي َٔ ي ِز٣ِ 
ًِ خ ٦ََي٥ْ ًُ ِؽي َٔ ُّٗ ِز٣ِ  َؽاًل يُِع َٜ خ  ٍَ ُ ِز٥َ خَي خهللم ََ خ ؤَ ٌَ د َٜ  َٞ ٧ُ٘٧ ُّ َي ٌَ ٦خ  ُُ ٍَ َٔ  َٟ ي

ٍِ َٟ خ٘م ي ِّ ِٔ د ٍَ ْ٘ ُّٗ ِز٣ِ ِبالم خ  .ِع

“Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesini örnek olarak vermekten 

çekinmez. Ġman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. 
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Küfre saplananlar ise, „Allah, örnek olarak bununla neyi kastetmiĢtir?‟ derler. 

(Allah) onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak 

fasıkları saptırır.”
770

 

Molla Sadrâ, mezkûr âyetin sebeb-i nuzûlü ile ilgili birkaç görüĢü 

aktarmaktadır: 

Birincisi:  

٧ْ٘يي٣ خَلييٟ  َِ ٌِّيٟ  ١َييد ُٝ ْٙ ِ٘ ْيٟ خ٘ٝؽٙيييٟ  ٍَ ييد٧ُ٘خ: ٘ٝييد ظييُذ خهلل ٤يي َِ ييَمدَزص  ييُم٧ي ٠٦ييدْ ٜييٟ خ٘صم ْٕ َٜ ي (ْزييٟ  ٍِ َٔٝؽييٗ خ٘ميي

٣٘٧َِ  )خٔع٧ًِ ٠َدَخ دء(٦َ َٝ ٕم ّٗ  )ؤ٦َ ٔصير ٜٟ خ٘ ٩َٙ ٦َؤـ : خهلل ؤَل َٞ ٧ ُّ ٌِ ١َد ُٝ َٖ خ٘ َؽدٖ َِد ْٜ ٢ خْ َ ٍِ  .ٜٟ ؤَٞ يْعُذ ٤َ

Ġbn Mes‟ûd‟a ve sahabeden bazılarına göre, Allahu Teâlâ (bu âyeti 

indirmeden önce) münafıklara “onların misali, ateĢi yakanların misali gibidir”
771

 ve 

“semadan boĢanan bir yağmur hali gibidir”
772

 Ģeklinde- iki misal verince, 

münafıklar Ģöyle dediler: “Allah, bu misalleri vermekten münezzeh ve yücedir.”
773

 

Böylece bu âyet nazîl oldu.  

Molla Sadrâ, bu görüĢ doğrultusunda bazı değerlendirmelerde bulunur. Ona 

göre, Resûlullah‟ın dönemindeki münafıklar, kusurlu ve noksan akıllarının 

önermelerine uydukları ve Allah‟ın cüz‟iyyâtı bilmeyeceğini söyleyen filozoflar gibi 

düĢündükleri için bu cüzî (küçük) Ģeylerle temsilin (misal getirmenin) caiz ve 

mümkün olamayacağını sanmıĢlardır.
774

 

Bunlar vahyin alıĢ Ģekillerini bilmiyorlar. Bu âyet, sivrisinekle veya ondan 

daha aĢağısıyla temsilin (misal getirmenin) uygun olmadığı düĢüncesini yermektedir. 

Ġman eden, bunu kabul eder, mağrur ve cahil olan ise aklıyla sapıklığa düĢer. 

Ġkincisi: 

يإ٠ّْٖ خهلل ٘ٝد ٌُٔ خهلل خ٘م١ٕس٧ض ٌَ د َزيدٖ خ٘م١ٕسي٧ض ٦خ٘يٍزدذ يئٍُخٞ  َٜ  : َٞ ٧ُٔ ُ ْٙ ُٝ ْ٘ َٖ خ د َِ ِبٞ خهلل اَل ( :٦خٍ٘زدذ 

٥َِ٧ٌَْد د  َٝ ٌَ د زم٧ظص  َٜ  .) يٕعميي ؤَٞ يْعُذ ٜؽال 
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“Cenab-ı Hak, örümcek ve sineği zikrettiğinde müĢrikler Ģöyle dediler:  

Örümcek ve sineğin zikredilmesinin sebebi ne?! Bunun üzerine Allah, „Allah, bir 

sineği, ondan daha da ötesini örnek olarak vermekten çekinmez‟ âyetini indirdi.” 
775

  
Üçüncüsü:  

٣َُ٘ (لٟ خزٟ لسدْ ؤ٣٠ ٘ٝد ٠ّٖ:  ُم٧خ  ِٝ َع ْٔ د ٌَ  ٌٗ َؽ َٜ َذ  ُِ ُْ ُظ يسم٣َ ِلَسدَيَظ٥َيد   )َيد ؤَي٥َُّد خ١٘مد َ٘ ٛم  ْٛ ؼُي ٥ِ
ِٜ يي ؤَْ ي١َد ٌِ  َٟ َؽَمي ٌَ

 َٝ َٗ ِز٥ِ َؽ َٝ ْ٘ ُ خ َذ خهللم ُِ َُٕس٧ِض َلعم٩ َيْع َم١ْ ْ٘ َزدِذ ٦َخ ٍُّ ِٙ٘  ٍَ ًْ َِ َي٧٥ُُي ؤَيُّ  ْ٘ َِ٘ط خ َِد َُٕس٧ِض  َم١ْ ْ٘ ٢ِ خآْلَيُص.ِزَسْيِط خ ٍِ َْ٘ط ٤َ َّ ١َ ٌَ  د 

“Ġbn Abbas‟tan rivayet edildiğine göre: „Ey insanlar! Size bir örnek verildi. 

ġimdi ona iyi kulak verin‟
776

 (âyeti) indiği ve putları ayıplayıp, sonra onlara ibadet 

etmeyi örümceğin evine benzettiği zaman Yahûdîler Ģöyle dediler: „Sinek ve 

örümceğin ne değeri vardır ki, Allahu Teâlâ o ikisiyle temsil getirmektedir?‟ Bunun 

üzerine bu âyet indi.”
777

 

Molla Sadrâ, yukarıda belirtildiği gibi Yahûdîler, kâfirler ve münafıklar 

hakkında bu âyetin mümkün olabileceğini Kaffal‟dan yaptığı nakil ile 

pekiĢtirmektedir. Çünkü bu âyetin sonunda “onunla ancak fasıkları saptırır” âyeti 

Yahûdîlerin özelliklerini taĢımaktadır. Kâfir ve münafıklara gelince Cenab-ı Hak, 

Müddesir sûresinin, “Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. 

Onların sayısını inkâr edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap 

verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap 

verilenler ve mü‟minler Ģüpheye düĢmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile 

kâfirler, „Allah, örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi‟ desinler. ĠĢte böyle. 

Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak 

kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır”
778

 âyetinde ikisine de iĢaret 

etmiĢtir. Tüm bu gruplar, Allah Resûlüne eziyet etmiĢlerdir. Nitekim Bakara 

sûresinde bahsi geçen tüm grupların özellikleri geçmiĢtir. Bundan dolayı bu âyetin 

Yahûdî, kâfir ve münafıklar hakkında inmesi muhtemeldir.  

Ayrıca Molla Sadrâ, yine Kaffâl‟dan naklen söz konusu âyetin, hiçbir sebep 

olmadan inmesinin caiz olduğunu da belirtmiĢtir. Çünkü bu âyetin manası 

bağımsızdır.
779
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 2. Örnek: 

 ِٟ ي ًِّ ٌِي خ٘ خ٢َ  َُ ْٔ  …اَل ِب

“Dinde zorlama yoktur...”
780

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyet için Ģu nuzûl sebeblerini aktarmaktadır: 

Birincisi: Bu âyet sadece Ehl-i kitap hakkında inmiĢtir. Kendilerinden cizye 

alınırdı. Çünkü onlar cizye vermeyi kabul edince öldürülmekten kurtuldular. 

Mecûsîler de Yahudiler gibi muâmeleye tabi tutuldu. Çünkü onlar da Ehl-i kitaba 

benzerler. 

Ġkincisi: Bu âyetin, sadece Ensar‟dan Sabih adında biri hakkında indiği 

söylenmiĢtir. Ensar, bu adamı Müslüman olması için zorluyorlardı. Bu görüĢ 

Mücâhid‟e aittir.
781

 

Ayrıca âyetin, yine Ensar‟dan, Ebu‟l-Hüseyn adında bir adam hakkında indiği 

de söylenmiĢtir. Bu adamın iki oğlu vardı. ġam tüccârı Medine‟ye yağ getirmiĢlerdi. 

Tüccâr, Medine‟den dönmek istediklerinde Ebu‟l-Hüseyn‟in iki oğlu onların yanına 

gitti. Onları Hristiyanlığa davet ettiler. Bunlar Hristiyan olup ġam‟a gittiler. Ebu‟l- 

Hüseyn bu durumu, Resûlullah‟a haber verince bu âyet indi: “Dinde zorlama 

yoktur.” Resûlullah Ģöyle buyurdu: “Allah o ikisini, rahmetinden uzaklaĢtırsın. O 

ikisi inkâr edenlerin ilkidirler.”
782

 

BaĢka bir tarikten Ģöyle rivâyet edilmiĢtir: 

ْي٣ِ ٦َٔيٙٛ  َٙ ِٞ ظ١صُخ ِسٗ ؤَٞ يْسَمػ خ١٘مِسي  ٩ٙ خهلل َل ٣َُ٘ خْز١َد  َٞ د َٔ د٘ٛ زٟ َل٧ْي  َٔ ؤَٞ َـال ٜٟ خْ ٠ََْصدَ ٜٟ ز١ي 

: ٦َخهلل اَل ؤيل٥ٝيد َلعمي٩ يٕيٙٝد  َٖ يد َِ يد ٌد٠عّل٥ٝيد ٦َ َٝ ٌِي ٠ٍُ ٜٟ ؤ٤ٗ ييي٥١ٛ يمٝٙي٧ٞ خ٘ؽمَميدٚ ٌُآ٤ٝيد ؤَز٤ُ٧ ي١َص  ًِ َٝ ْ٘ ًٌَّٜد خ

يإ٠ّْٖ خٌإزيد ؤَٞ يٕ ٌَ ُٗ َزْمِعي خ١٘مدَ ٦َؤ٠َد ؤ٠فيُ  ُو ًْ ٧ٖ خهلل ؤََي ُٔ ََ : َيد  َٖ د َّ ٌَ ْي٣ِ ٦َٔٙٛ  َٙ ٩َ٘ خ١٘مِسي  ٩ٙ خهلل َل هلل ٙٝد ٌدوعص٧ٝخ ِب

يٟ( ًّ ٌِي خ٘ خ٢  َُ ْٔ   .خآْلَيص )اَل ِب

 “Ensâr‟dan (Salim b. Avf oğullarından) bir adamın iki oğlu vardı. Resûlullah 

peygamber olarak gönderilmeden önce bu iki oğul Hristiyan oldular. Daha sonra bu 

ikisi birkaç dindaĢıyla beraber Medine‟ye geldiler. Yemek taĢırlardı. Babalar onları 

gördü ve onları çekip Ģöyle dedi: „Allah‟a yemin olsun ki, Müslüman oluncaya kadar 

onları bırakmam.‟ O ikisi müslüman olmayı kabul etmediler. Davalarını Resûlullah‟a 
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sundular. Ensarî dedi ki: „Ya Resûlullah! Benim bir parçam cehenneme girecek de 

ben onu temaĢa mı edeceğim?‟ Bunun üzerine Allah „dinde zorlama yoktur‟ âyetini 

indirdi.”
783

  

Üçüncüsü: Bu âyet tüm kâfirler hakkında inmiĢtir. Bu da henüz Resûlullah, 

Ehl-i kitapla savaĢmakla emredilmediği bir dönemde nazil olmuĢtu. Daha sonraları 

Berâe sûresinde Ehl-i kitapla savaĢma emri verilince bu âyet nesh edildi. Bu görüĢ 

Süddî‟ye aittir. Ġbn Mesud ve Ġbn Zeyd‟ten nakledildiğine göre, mezkûr âyet seyf 

âyetiyle mensûh olmuĢtur. Diğer âlimler ise bu âyetin muhkem olduğunu 

belirtmiĢlerdir.
784

 

Böylece Molla Sadrâ, âyetlerin -varsa- birden fazla sebeb-i nuzûlünü 

aktarmıĢtır. 

b) Birden fazla âyet için bir nuzûl sebebi varsa onu aktarır: 

1. Örnek:  

 َٞ َع٦٧ُ ْٕ د اَل َي ًّ ِٔ د ٌَ  َٞ د َٔ  ْٟ َٝ َٔ ١ًد  ِٜ ْا ُٜ  َٞ د َٔ  ْٟ َٝ ٌَ  .ؤَ

“Hiç mümin, fasık gibi olur mu? Bunlar eĢit olamazlar.”
785

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyetin, Ġbn Ebi Leyla‟dan gelen rivâyete göre Ali b. 

Ebi Talip ve KureyĢli bir adam hakkında indiğini belirtmektedir. 
BaĢkaları da yukarıdaki âyet ile Secde (32) sûresinin 18-21 âyetlerine

786
 

kadar olan âyetlerin Hz. Ali ve Velid b. Ukbe hakkında indiğini söylerler. Âyette 

geçen mümin Hz. Ali, Fasık ise Velid‟tir. Söz konusu âyetlerin sebeb-i nuzûlü Ģudur: 

ًّ ١ٜٓ ١ٔد٠ًد”ِب٣٠ ِدٖ ٘مّٙي:  “ ٘يٓ ٔٝد ِٙط يد ٌدُٔ.”ٌّدٖ لّٙي: “ؤ٠د ؤزٕػ ١ٜٓ ٕ٘د٠د ٦ؤل

“Velid, Hz. Ali‟ye Ģöyle dedi: „Lisan bakımından senden daha fasih, kılıç 

olarak senden daha keskinim.‟ Hz. Ali ona: „Ey fasık! ĠĢ, senin dediğin gibi değildir‟ 

dedi.”
787
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Molla Sadrâ, bunu pekiĢtirmek için Katâde‟den (v. 118/736) Ģu naklî 

yapmaktadır: 

ش َُ ي خآْلِو
ٌِ ٧ْض ٦َاَل  َٝ ْ٘ ٠َْيد ٦اَل ِل١ًْ خ ًُّ ٌِي خ٘  .ال ٦خهلل ٜد خٔع٧يد اَل 

 “Allah‟a yemin olsun ki, ne dünyada, ne ölüm anında, ne de ahirette (o ikisi) 

eĢit değildirler.”
788

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, birden fazla âyet için bir nuzûl sebebi 

aktarmıĢtır. 

2. Örnek:  

ي٧ِ٘  ُٔ َُ ١ُي٧خ ِز
ِٜ َ ٦َآ ٧خ خهللم ُّ ٧ُ١خ خظم َٜ َٟ آ ي ٍِ ُْ َيدؤَي٥َُّد خ٘م ي

ٍِ َٞ ِزي٣ِ ٦ََيْى ي٧ ُٙ ْٝ خ َظ ًَ ْٛ ٠ُي٧ ي ُٕ َ٘  ْٗ ِعي٣ِ ٦ََيْفَمي َٝ ْل ََ  ْٟ ي ِٜ  ِٟ يْي َٙ ٍْ ِٔ  ْٛ ُٕ ٣ِ يُيْاِظ

 ٌٛ ِلي ََ  ٌَ ٧ ٍُ ُ َو ْٛ ٦َخهللم ُٕ َ٘. 

“Ey iman edenler! Allah‟a karĢı gelmekten sakının ve peygamberine iman 

edin ki, size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nûr 

versin ve sizi bağıĢlasın. Allah çok bağıĢlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”
789

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyetin sebeb-i nuzûlü ile ilgili Ģu rivâyeti 

nakletmektedir:   

ٌي ٔسميٟ َخٔسد ب٩٘ خ١٘فد٘ي ٨٦َ ٔميً زٟ ـسيُ: زمػ ٧َٖٔ خهلّل  ٩ٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ ٦ٔٙٛ ـمٍُخ 

 يًل٢٧، ًٌّٚ لٙي٣ ٦يلد٢، ٌدٔعفدذ ٣٘ ٦آٜٟ ز٣، ٌّدٖ ؤ٠دْ ٜٟٝ آٜٟ ز٣ ٜٟ ؤ٤ٗ ٜٕٝٙع٣ ٤٦ٛ ؤَزم٧ٞ َـال:

ٌإٌٞ ٥٘ٛ. ٧ًٌّٜخ ٜك ـمٍُ، ٦ًِ ظ٥يإ  ٩ٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ ٦ٔٙٛ ٧ِ٘مص ؤلً، .“ خجٍٞ ١٘د ١ٌإظي ٤ٍخ خ١٘سي ١ٌٕٙٛ”

 د ص خٔعإ٧٠ٌخ ٧َٖٔ خهلّل  ٩ٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ ٦ٔٙٛ ٌُـم٧خ ٧ًِٜ٦خ ٥٘ٛ زإ٧ٜخٖ ٥ٌ٘ٛٙٝد َؤ٦خ ٜد زدٕ٘ٝٙٝيٟ ٜٟ وص

َٞ (خ ز٥د خٕ٘ٝٙٝيٟ، ٌإ٠ّٖ خهلّل: ٧ْ َٔ أٌ ٧ُ١ ِٜ ْٛ ِز٣ِ يُْا ٣ِ ٤ُ ِٙ ْس َِ  ْٟ ِٜ عدَذ  ِٕ ْ٘ ُٛ خ َٟ آَظْي١د٤ُ ي ٍِ َٞ ( ب٩٘ ٣٘٧ِ: ) خ٘م ٧ ُّ ٍِ ْٛ ي١ُْ ١د٤ُ ِْ َِ ََ د  ٝم ِٜ ٦َ (. 

٦خ(  ٌٙٝد ٔٝك ؤ٤ٗ خٕ٘عدذ ٜٟٝ ٘ٛ ياٜٟ ز٣ ٣٘٧ِ ُُ ِٟ ِزٝد َ َس َظْي ُم َٜ  ْٛ ٤ُ َُ ـْ َٞ ؤَ َٓ يُْاَظ٧ْ ٌى٦ُخ ل٩ٙ خٕ٘ٝٙٝيٟ  )ؤ٦ُِ٘ح

ؤٜد ٜٟ آٜٟ زٕعدزٕٛ ٦ٔعدز١د ٣ٌٙ ؤـ٢ُ ُٜظيٟ، ٦ؤٜد ٜٟ ٘ٛ ياٜٟ زٕعدزٕٛ ٣ٌٙ ؤـُ ٔإـُٔٛ، ٌٝد ٌعٕٙٛ  ”ٌّد٧٘خ:

 ٦ِخي٤ٛ خ٧١َ٘ ٦خ٘ٝىٍُش. ١ٌّ٘ط خآليص ٌفمٗ ٥٘ٛ ؤـُيٟ “ لٙي١د؟

 “Saîd b. Cübeyr‟den rivâyet edildiğine göre, Resûlullah, yetmiĢ biniciyle 

beraber Hz. Cafer‟i NecâĢî‟ye Ġslam‟a davet için gönderdi. Cafer, onun yanına gidip 
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kendisini Ġslam‟a davet etti. NecâĢî davetine icabet edip mümin oldu. Kendisine 

ülkesinden iman eden kırk kiĢi, Ģöyle dedi: „Bize izin ver de, bu Peygamber‟e gidip 

Müslüman olalım.‟ NecâĢî onlara gitmeleri için izin verdi. Cafer ile beraber 

(Resûlulah‟ın yanına) geldiler. Resûlullah Uhud savaĢına hazırlanmıĢtı. Onlar, 

Müslümanlardaki fakirliği görünce Resûlullah‟tan izin isteyip geri döndüler. 

Mallarını getirip Müslümanları desteklediler. Bunun üzerine Allahu Teâlâ Ģu âyeti 

indirdi:  

“Bu Kur‟ân‟dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, iĢte onlar ona da 

iman ederler. Kur‟ân kendilerine okunduğu zaman, „ona inandık, Ģüphesiz o 

Rabbimizden gelen gerçektir. ġüphesiz biz ondan önce de Müslümandık‟ derler. ĠĢte 

onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak 

verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karĢılığında, mükâfatları kendilerine iki 

kez verilecektir.”
790

 

Ehl-i kitaptan Peygamber‟e iman etmeyenler, yukarıdaki âyette geçen 

Allah‟ın Ģu „sabrettiklerinden dolayı mükâfatları kendilerine iki kez verilecektir‟ 

sözünü iĢittikleri zaman, Müslümanların yanına gidip onlara Ģöyle dediler:  

„Sizin ve bizim kitabımıza inanana iki kat sevap verilecektir. Fakat sizin 

kitabınıza iman etmeyene size verilen bir sevap gibi, onlara da bir sevap verilecektir. 

O halde sizin bizim üzerimizde hiçbir üstünlüğünüz yoktur.‟ Bunun üzerine bu âyet 

indi. Böylece Ehl-i kitaptan iman edenlere iki sevap verildi. Nûr ve mağfiret ise 

fazlasıyla kendilerine verildi.”
791

  

BaĢka bir rivâyete göre; 

خٍ٘عٗ ؤـ٤ُٛ ُٜظيٟ ٦خيل٧خ   بٞ ٜا١ٜي ؤ٤ٗ خٕ٘عدذ خٌعى٦ُخ ل٩ٙ وي٤ُٛ ٜٟ خ٘ٝا١ٜيٟ زإ٥٠ٛ ياظ٧ٞ  

 . لٙي٥ٛ، ١ٌّ٘ط
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 Kasas, 28/52-54. 
791

Sadrâ, Tefsîr, VI, 399. KrĢ., Suyûtî, Dürrü‟l-Mensûr, VIII, 66. Molla Sadrâ‟nın, Dürrü‟l- 

Mensûr‟dan alıntıladığı bu rivayette ufak tasarruflar yaptığı görülmektedir. 
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“Ehl-i kitaptan iman edenler, diğer müminlere, kendilerine iki sevap 

verilmesinden dolayı iftihar ettiler ve onlardan (daha) üstün oldukları iddiasında 

bulundular. Bunun üzerine bu âyet indi.
792

 

Bu örnekte de görüldüğü gibi Molla Sadrâ, değiĢik âyetler için bir sebeb-i 

nuzûl nakletmiĢtir.  
 

3.6.6. KIRÂAT 

Kırâat, Kur‟ân‟ın kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını 

nakledenlerine isnat ederek bilmektir. Konusu: Telaffuzlarındaki ihtilaf ve 

edâlarındaki keyfiyet bakımından Kur‟ân‟ın kelimeleridir. Gayesi: Mütevâtir 

kırâatların zabt melekesini elde etmektir.
793

 

Ehl-i Sünnet âlimlerine göre kıraâtı seb‟a mütevatirdir. Hatta Ġbn Sübkî on 

kıraâtın da mütevatir olduğunu iddia etmiĢtir. ġiîlere göre bütün kıraâtler içtihad 

mahsûlüdür. Haber-i vahide dayanmaktadır.
794

  
Kur‟ân‟ın kelimelerinin farklı okunuĢ Ģekilleriyle çeĢitli hükümler ve nükteler 

ortaya çıkmaktadır. Müfessirler tefsirlerinde kelimelerin farklı okunuĢ Ģekillerini 

dikkate alarak çeĢitli incelikler ortaya koymaya çalıĢmıĢlardır. Bu münasebetle 

olmalı ki Molla Sadrâ da tefsirinde zaman zaman kırâat farklılıklarına değinmektedir.  

ġimdi müfessirin kıraât konusuna nasıl yer verdiğini örnekler vererek 

incelemeye çalıĢalım: 

a) Kırâat vecihlerini muhtasar bir Ģekilde verir: 

Molla Sadrâ, bazen kırâat vecihlerinden bahsederken o kırâat imamın ismini 

zikretmez. Sadece kelimenin nasıl okunduğuna değinmekle yetinir. 

1. Örnek: 

 ُٝ َٙ َيْم ٌَ ٧ُ١خ  َٜ َٟ آ ي ٍِ د خ٘م ٜم إَ ٌَ ٥َد  َِ ٧ْ ٌَ د  َٝ ٌَ د َزُم٧َظًص  َٜ َؽاًل  َٜ َذ  ُِ ْٞ َيْع َعْمِيي ؤَ ْٕ َ اَل َي ٞم خهللم يد ِب ٜم ْٛ ٦َؤَ ٥ِي زِّ ََ  ْٟ ي ِٜ  ُُّ َمي ْ٘ َٞ ؤ٠َم٣ُ خ ٧

د يُ  َٜ خ ٦َ ًُ ِؽي َٔ ي ِز٣ِ 
ًِ خ ٦ََي٥ْ ًُ ِؽي َٔ ُّٗ ِز٣ِ  َؽاًل يُِع َٜ خ  ٍَ ُ ِز٥َ خَي خهللم ََ خ ؤَ ٌَ د َٜ  َٞ ٧ُ٘٧ ُّ َي ٌَ ٦خ  ُُ ٍَ َٔ  َٟ ي

ٍِ َٟ خ٘م ي ِّ ِٔ د ٍَ ْ٘ ُّٗ ِز٣ِ ِبالم خ 795 .ِع
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 Sadrâ, Tefsîr, VI, 400. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, XXIX, 475. 
793

 ġemsuddin Ebu‟l-Hayr Ġbni‟l-Cezerî, Muhammed b. Muhammet b. Yûsuf, Muncidu‟l-Mukriîn ve 

MurĢidu‟d-Dâlibîn, Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, 1999, s. 9; Abdulhamit BirıĢık, “Kıraat”, DĠA, Ankara, 

2002, XXV, 426. 
794

 ġaban KarataĢ, ġia‟da ve Sünni Kaynaklarda Kur‟ân Tarihi, Ekin Yay.,  Ġstanbul, 1996, s. 56. 
795

 Bakara, 2/26. 
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Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen aĢağıdaki kelimelerin kırâatı ile ilgili 

Ģöyle demektedir: 

 .زدٌُ٘ك “ خٍ٘د٧ّٔٞ”ل٩ٙ خ٘س١دء ٍ٘ٙٝم٧ٖ ٦“ ُّٗ يَُع ”ُِت 

“ ُّٗ ُّٗ “ ,kelimesi ”يُِعيي َٟ “ ;Ģeklinde meçhul ”يَُعيي ي ِّ يي ِٔ د ٍَ ْ٘ َٞ “ kelimesi de ”خ يي٧ّ ِٔ د ٍَ ْ٘  ”خ

Ģeklinde merfu olarak okunmuĢtur.”
 796

  

Yukarıda verilen örnekte anlaĢıldığı üzere Molla Sadrâ, herhangi bir ilave 

bilgi vermeden sadece âyetteki kırâat farklılıklarını belirtmiĢtir. 

2. Örnek:  

 ٌٛ خٌذ َلِفي ٍَ ْٛ َل ٥َُ٘ د٦َشٌ ٦َ َٙ ْٛ ِو ٤ِ َِ ٩َٙ ؤَْزَصد ْٛ ٦ََل ِم٥ِ ْٝ َٔ  ٩َٙ ْٛ ٦ََل ٧ُِٙز٥ِ ُِ  ٩َٙ ُ َل َٛ خهللم .َوَع
797

 

Yukarıdaki âyette geçen  ٌييد٦َش َٙ  kelimesinin kıraatı ile ilgili olarak Ģöyle ِو

demektedir: 

زدٕٕ٘ييُ ٦خ١٘صيير. ٦وٙييد٦ش: زد٘عييٛ ٦خٌُ٘ييك. ٦وٙييد٦ش: زييدٍ٘عك ٦خ١٘صيير. ٦وٙيي٧ش: زدٕٕ٘ييُ  :ِييُت وٙييد٦ش

 ٦خٌُ٘ك. ٦و٧ٙش: زدٍ٘عك ٦خٌُ٘ك ٦خ١٘صر. ٦لٙد٦ش: زد٘ميٟ ويُ خ٘ٝمفٝص ٦خٌُ٘ك، ٜٟ خ٘مٙد.

يد٦َشً  ;kelimesi, kesre ve nasb )وٙيد٦ش(“ َٙ يد٦َشٌ  ;‟damme ve raf ,ِو َٙ  ;fetha ve nasb ,ُو

يد٦َشً  َٙ ي٧َشٌ  ;‟kesre ve raf ,َو ْٙ ي٧َشٌ  ;‟fetha ve raf ,ِو ْٙ ي٧َشً  fetha ve nasb ,َو ْٙ  kelimesinden  ُلٙيد ve َو

mu‟cem (noktalı) olmayan  ق ile  ٌد٦َش َٙ .Ģekillerinde okunmuĢtur ُل
 “798

 

Bu örnekte de Molla Sadrâ, baĢka bir bilgi vermeden sadece (وٙييد٦ش) 

kelimesinin okunuĢ Ģekillirini göstermiĢtir.  

b) Kırâat vecihlerine göre âyetleri irab eder: 

1. Örnek: 

 ِٟ ي ًِّ ِٚ خ٘ ِٓ َي٧ْ ِ٘ د َٜ.
799

 

 Molla Sadrâ, âyette geçen ِٓ٘يي د َٜ  kelimesinin kıraâtıyla ilgili olarak Ģöyle 

demektedir: 
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 Sadrâ, Tefsîr, III, 659. 
797

 Bakara, 2/7. 
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 230. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, VII, 135. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 53. 
799

 Fâtiha, 1/4. 
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ُِؤ لدِ ٛ ٦خٕٕ٘دجي ٦وًٙ ٦يم٧ّذ زد ً٘، ٦خ٘سد٧ِٞ زىي٢ُ، ٦ُِت زعٕيٕيٟ خ٘يالٚ؛ ٦ِيُت زٍٙيؿ خٍ٘ميٗ 

ًٌد، لٙي٩ ؤ٠ّي٣  َٓ ٔيٍ٘ٓ، لٙي٩ خ٘ٝيًق ؤ٦ خ٘مدّ٘ييص، ٦ٜد٘يٓ زيدٌُ٘ك ٠ً٧ّ١ٜيد ٦ٜعيد ي ِٙ َٓ زيدٍ٘عك ٦ٜ ي ِ٘ ٠٦صر خ٘ي٧ٚ؛ ٦ِيُت ٜد

ُٓ ٍٔ٘ٓ.وسُ  َٙ  ٜسعًؤ ٜم٦ٍي، ٜ

 “Âsım, Kisâî, Halef ve Yakup ِٓ٘ي د َٜ  kelimesini elif ile diğer kurralar ise elifsiz 

okumuĢlardır. Lam harfinin sükûnü; fiil formu ve َٚي٧ْ‟in nasbı;  َٓ َٓ  ve ٜد٘ ِٙ َٜ  Ģeklinde (ْ 

harfi) fetha ile okunmuĢtur. Buna göre sonunun fetha Ģeklinde okunması; ya medh ya 

da hal oluĢundandır.  ٌٓ ُٓ  ،ٜد٘يي يي ِ٘ ٌٓ  ،ٜد ٜٙيي  ve  ُٓ  Ģeklinde tenvinli ve izafetle de ٜٙيي

okunmuĢtur. Bu Ģekilde okunması, mahzûf mübtedanın haberi olmasından 

ötürüdür.”
800

 

Yani Molla Sadrâ bu kelimenin kâri‟ler tarafından  ، َٚ َٓ يي٧ ي َٙ َٜ يٓ،  ْٙ ٜ ، ِٓ ي ِٙ ٜ ، ِٓ ي ِ٘ ٜد

 ُٓ ، ٜٙيي ُٓ ، ٜد٘يي ٌٓ ، ٜد٘يي َٓ ، ٜٙيي َٓ ve ٜد٘يي   ٌٓ ٜٙيي Ģekillerinde okunduğunu belirtip birkaç Ģekilde 

i‟râblarının olduğuna iĢaret etmektedir:  

a)  ِٓ ِ٘ ِٓ  ve ٜد ِٙ ٜ Ģeklinde okunduğunda sıfat,  

b)  َٓ َٙ َٜ  َٚ ي٧  (din gününe sahip oldu) Ģeklinde okunursa mazi fiil, 

c)  َٓ َٓ  ve ٜد٘ي قُ  nin son harflerinin harekeleri mansup okunduğunda‟ٜٙي ًَ ي ْٜ  ben) ؤ

överim) fiilini takdir etmek veya hal yapmak. (Din gününün sahibi olarak 

anlamında). 

d)  ٌٓ ُٓ  Ģeklinde tenvinli veya ٜد٘ي  gibi izafetle okunursa mahzûf mübtedanın ٜد٘ي

haberi olması. (Bu durumda )ٟي٧ٚ خً٘ي ُٓ  .(takdirindedir )٧٤ ٜد٘

Böylece müfessirimiz, kırâat vecihlerine göre değiĢen irab Ģekillerini 

göstermiĢtir. 

2. Örnek: 

 َٞ ٦ ًُ ًص َي٥ْ ٝم ْٛ ؤَِج ٥ُ١ْ ِٜ ١َد  ْٙ َم ـَ ٦َ َٞ ٧ُ١ ِِ َٔد٧ُ٠خ ِزأَيدِظ١َد ي٧ُ ٦خ ٦َ ُُ د َ َس ٝم َ٘ ٠َد  ُِ ْٜ .ِزإَ
801

 

Molla Sadrâ, bu âyetin kıraât farklılıklarını gösterirken i‟râbıyla ilgili Ģu 

bilgileri vermektedir:  
                                                           
800

 Sadrâ, Tefsîr, I, 105. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 8; ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 11. 
801

 Secde, 32/24. 



186 

 

٦خ”ُِؤ لّٝش ٦خٕٕ٘دجي ٦ي٠٧ٓ لٟ يم٧ّذ:  ُُ د َ َس ٝم ٘ٝييٛ. زُٕٕخ٘الٚ، ٦خ٘سيد٧ِٞ زٍيعك خ٘يالٚ ٦ظٙيًيً خ “َ٘

َّ ٜعمُٙ ز “ٜد ”ٌم٩ٙ خ ٦ّٖ  ١َديي”يٜصًَيّص ٦خ٘فد ْٙ يص ٘صيس٤ُٛ. ٦لٙي٩ خ٘ؽيد٠ي “َفَم ّٝ يد” ٜي٥١ٛ ؤج ٝم ٘ٙٝفيدِخش، ٦ليٍي “ َ٘

ٚ ل٣١. ًّ  خ٘فّخء عو١دء خٍ٘مٗ خ٘ٝعّ

“(Âyetin)  ِ٘٦خ ُُ ٝيد َ يَس   kısmını, Kisâî (v. 189/805), Hamza (v. 427/1036) ve 

Yakub‟un ravisi Yûnus, lam harfinin kesresi, diğer kâri‟ler ise (٦خ ُُ يد َ يَس ٝم َ٘ ) Ģeklinde 

lam‟ın fethası ve mim harfinin Ģeddesi ile okumuĢlardır.  

Birincisine göre ٜيد mastar olup car-mecrûr ـم١ٙيد kelimesine mütealliktir. Yani 

“sabretmelerinden dolayı onlardan imamlar kıldık.”  

Ġkinci kıraata göre ise يد ّٝ َ٘  mücazat (Ģart) içindir. Cezanın (cevap Ģartın) hazf 

edilmesi, mukaddem olan fiilin kendisine muhtaç olmamasındandır.”
802

 Yani Ģart 

edatı olan   يد ٝم َ٘ ‟nın Ģartı  ٦خ ُُ َ يَس ‟dur. ġart edatından önce gelen  ـم١ٙيد  kelimesi, cevab 

Ģarta delalet ettiği için hazfedilmiĢtir. 

Bu örnekte de anlaĢıldığı gibi Molla Sadrâ, kırâat farklılıklarına göre değiĢen 

i‟râb Ģekillerine değinmiĢtir. 

c) Kırâat vecihleri arasındaki anlam farklılıklarını gösterir:  

1. Örnek:  

 ُٕ َ٘ ٦ٌّ ٦َ ًُ َِ٘سْمٍط َل  ْٛ ُٕ ١َد خ٤ِْسؽ٧ُخ َزْمُع ْٙ ُِ ي٣ِ ٦َ ٌِ َٔد٠َد  د  ٝم ِٜ د  َٝ ٥ُ ـَ َُ إَْو ٌَ ُٞ َل٥َ١ْد  ْيَؽد ٙم د خ٘ َٝ ٘م٥ُ َِ إَ ٌَ ٌُّ َّ يَع ْٕ ُٜ ِض  َْ يي خْ َ ٌِ  ْٛ

 ٍٟ ٩َ٘ ِلي َعدٌق ِب َٜ ٦َ.
803

 

 Molla Sadrâ, bu âyetin kırâat vecihleri arasındaki anlam farklılıklarını Ģöyle 

belirtmektedir: 

د ”ٜٟ ُِؤ:  َٝ ُٞ  ”٧٥ٌ ٜٟ خ٦ّ٘خٖ لٟ خٕ٘ٝدٞ. ٦ِدٖ زمط خ٘مٙٝدء: “ ؤَِخ٥ُ٘ ْيَؽد ٙم د خ٘ َٝ ٘م٥ُ َِ إَ ٘م٥ٝد. خ ؤي “ ٌَ َّ يَع ْٔ

ٖم ٌي يي٣١ ؤ٦ ي٠يد٢ َِ  :ٓ٘٧٤٦ ٜٟ ٧ِ. 

“Kim, يد َٝ  .Ģeklinde okursa o, mekândan zeval (izâle etmek) manasına gelir ؤَِخ٥ُ٘

Bazı âlimler,  ُٞ ييْيَؽد ٙم ييد خ٘ َٝ ٘م٥ُ َِ إَ ٌَ  cümlesinin ٘م٥ٝد خ  َّ ييَع ْٔ (ikisini kaydırmak istedi) demek 
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 Sadrâ, Tefsîr, VI,162. KrĢ., Nîsâbûrî, Garâibu‟l-Kur‟ân, V, 434; Beğâvî, Meâlimetü‟t-Tenzîl, III, 

604. 
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olduğunu söylemiĢtir. Bu da Ģu söz gibidir: ٖم ٌييي يي١يي٣ ؤ٦ ي٠يييد٢ َِ  (Dinî veya dünyası 

hakkında ayağı kaydı).”
804

 

 Buna göre bu iki kırâat vechi arasında, Ģu iki farklı anlam ortaya 

çıkmaktadır:  

-ġeytan onları kendi yaĢamıĢ oldukları mekândan uzaklaĢtırmıĢtır. 

-ġeytan onların ayaklarını cennetten kaydırmak istemiĢtir.  

2. Örnek: 

َعدُذ  ِٕ ْ٘ َٓ خ ِ٘ ٌَ َٟ ي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘  ٨ ًً ي٣ِ ٤ُ ٌِ ْيَر  ََ .اَل 
805

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen (ال َيير ٌيي٣) ibaresinin kırâatı ile ilgili 

olarak Ģöyle demektedir:  

َٙي٩ د َل ٍَ َِ د ٦َ َٝ ٍٛ ؤ٠َم٥ُ ٌٍِك ٦ََلدِ  ْٟ ٠َد ، ٦ََل َُ ٧٥ُ ُٙ َٝ ْ٘ ي٣ِ ٧َ٤ُ خ ٌِ  ٩َٙ ًُ َل ِْ ٧َ ْ٘ ْييَر  (خ ََ خ،  )اَل  ًُ ْٞ َي١ْي٧َِي َوَسي ًم ٥٘ٝيد ؤَ ٦َاَل زُي

:ُٓ٘٧َِْ  ٢ُ ُُ َْ ” ٠َ٦َِفي َُ ٦ال َزْإ : “اَل َظْي ُُ ي
ًِ ّْ ٨” ٌَد٘عم ًً يي٣ِ ٤ُي ٌِ يي٣ِ  ٌِ ْيَر  ََ ٞم ٔي٧ٞ  “اَل  َ٘ي٩، ِ َ خَءَش خ٘ٝٙي٧٥َش ؤ٦َْ َُ ي

ِّ ْ٘ ّٞ خ . ِييٗ ِب

٨ ًً ٣ٕ ٤ُ ٍْ َعدذ ٠َ ِٕ ْ٘ ََ  خ ُّ د َظٕ َٝ
ِ٘ ٨ ٦ؤ٦ٌُ،  ًً ي٣ِ ٤ُ ٌِ  ٞ٧ُٕ ٨. ؤ٩٘٦ ؤٞ َي ًً ٤ُ٦َ ٌَ ْٟ ؤ٠َم٣ ٧ُ٠ ِٜ  ِٞ آ ُْ ُّ ْ٘ ي زدذ خ

ٌِ 

ييي٣ِ “   ٌِ  kelimesinin üzerinde durmak (vakf yapmak) meĢhûrdur. Âsım (v. 

127/745) ve Nâfi‘‟den (v. 169/785) rivâyet edildiğine göre, onlar (ال َيير) kelimesi 

üzerinde vakf yapmıĢlardır. Onların bu durumda bir haberi takdir etmeleri gerekir. 

Bunun benzeri  (ُال ظي) ve (ْال زإ) sözünde olduğu gibidir. Bunun takdiri ( يي٣ِ ٌِ ي٣ِ  ٌِ ْيَر  ََ اَل 

٨ ًً  Ģeklindedir. MeĢhur olan kırâatın daha evlâ olduğu söylenmiĢtir. Çünkü kitabın (٤ُي

kendisinin hidâyet (edici) olması, içeriğinin hidâyet [edici] olmasından daha evlâ ve 

daha uygundur. Nitekim Kur‟ân‟ın birçok yerinde kendisinin Nûr ve Hidâyet (edici) 

olduğu tekrarlanmaktadır.”
806

 

O halde, meĢhur olan kırâate göre okunduğunda âyetin manası Ģöyle olur: 

“Onda (Kur‟ân‟da) kuĢku yoktur. O, Allah‟tan sakınanlara hidâyettir.” Nâfi‟ ve 

Âsım‟ın kırâatine göre ise âyet Ģu manayı ifade etmektedir: “Onda kuĢku yoktur. 

Onda Allah‟tan sakınanlara hidâyet vardır.” 

                                                           
804 Sadrâ, Tefsîr, III, 953. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, I, 125. 
805

 Bakara, 2/2. 
806

 Sadrâ, Tefsîr, II, 61. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 266. 
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AnlaĢıldığı üzere müfessirimiz, kırâat vecihlerine göre meydana gelen anlam 

farklılıklarına da iĢaret etmektedir. 

d) Kırâat vecihleri arasında tercih yapar: 

Örnek: 

 َٞ ٦ ُُ ُم ْٙ د َي َٜ ٦َ ْٛ ٥ُ َٕ ٍُ َٞ ِبالم ؤ٠َ ُل٧ ًَ د َيْى َٜ ٧ُ١خ ٦َ َٜ َٟ آ ي
ٍِ َ ٦َخ٘م َٞ خهللم .يَُىدِيُل٧

807
 

Müfessirimiz bu âyette geçen  َٞ ُل٧ ًَ  lafzının kırâatına iliĢkin Ģu bilgileri َيْىي

vermektedir:  

ُِء ٠دٌك ٦خزٟ ٔؽيُ ٦ؤز٧ ل٦ُٝ: ٦ٜد يىديل٧ٞ، ٦خ٘سد٧ِٞ: يىًل٧ٞ، ٦لّفص خ ٦٘يٟ خ٘عؽدزُ ٌي خٍ٘ٙؿ ٦

 ٦لفص خ٘سدِيٟ: ؤٞ خ٘ٝىديلص ب٠ّٝد ظ٧ٕٞ زيٟ خؼ١يٟ ٌال ي٧ٕٞ خع٠ٕدٞ خ٧٘خلً ٜىديلد ٣ٍٕ١٘. زيٟ خٕ٘الٜيٟ.

“Ġbn Kesîr (v. 120/738), Ebû Amr (v. 154/771) ve Nâfi  (v. 169/785)   يد َٜ ٦َ

َٞ  diğer kırâat imamları ise ,يُىيدِيُل٧ٞ ُل٧ ًَ يد َيْىي َٜ ٦َ Ģeklinde okumuĢlardır. Birinci kırâatı 

okuyanların delili; iki kelâm (cümle) arasında lafız açısından uyumluluğun olmasıdır. 

Diğer kırâat imamlarının delili ise خ٘ٝىديليص (karĢılıklı kandırmanın) ancak iki Ģahıs 

arasında gerçekleĢebileceğidir. Tek bir insanın kendi nefsini (karĢılıklı olarak) 

kandırması mümkün olmamaktadır.”  

Molla Sadrâ bu iki kırâat taraflarının delillerini serdettikten sonra kendi 

tercihini Ģu sözleriyle belirtmektedir: “KarĢılıklı kandırma ancak iki kiĢi arasında 

olmaktadır. Bu iki fiil arasındaki fark Ģudur: Âyette geçen birinci fiilde, fiil ile infiâl 

iki yöndendir. Ġkinci fiilde ise, fiil bir yönden infiâl ise baĢka bir yöndendir. Tek bir 

Ģahıs, nefsi tarafından kandırılmadığı gibi nefsini de kandırmaz.
808

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ burada, ُٞل٧ ًَ د َيْى َٜ ٦َ kırâatını tercih etmiĢtir. 

e) Kırâat vecihlerini gösterirken âyetle istiĢhad eder: 

Örnek: 

 ُْ ِّٙ َٟ  ٦ََز ي ٍِ ٧ُ١خ خ٘م َٜ ٧ُٙخ آ ِٝ َِ٘مدِض  ٦ََل د ٞم  خ٘صم ْٛ  ؤَ ١مدٍض  ٥َُ٘ ي ـَ ُِ ْٟ  َظْف ي َُ  َظْمِع٥َيد ِٜ يد خْ ٥َ٠َْيد َٝ ٙم ُِي٧خ ُٔ ِِ ٥َ١ْيد َُ ِٜ  ْٟ ي شٍ  ِٜ َُ ي َٝ  َؼ

ًِد ِْ خ َِد٧ُ٘خ َِ ٍَ ي ٤َ ٍِ ١َد خ٘م ِْ ِِ َُ  ْٟ ِٜ  ُٗ ْس دِز٥ًد ِز٣ِ  ٦َؤُظ٧ُخ َِ َٙ َع ُٜ  ْٛ ٥َُ٘ ي٥َد ٦َ ٦َخؾٌ  ٌِ ِْ شٌ  ؤَ َُ َؽ٥م ُٜ  ْٛ ي٥َد ٤ُ٦َ ٌِ  َٞ ٦ ًُ ِ٘   .َود
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 Bakara, 2/9. 
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Âyette geçen «ٜؽ٥ّيُش» kelimesi ile ilgili kırâat vecihleri arasındaki tercihini 

Ģöyle belirtmektedir: 

 “ٌدلٙيص ٤يي”٦ “ٌمٙيٟ”٦ “ٌمٙيط خ١ٕ٘يدء”: يّيدٖ ٌصييمعدٞ، ٦ٔٙعد٤ٝيد “ٜؽ٥ّيُش” زيًٖ “ٜؽ٥ّيُخض” ٦ُِت

 ؤزٙيه ٦خ ٦٘ي٩ “ٜعؽ٥ّيُش” زٝم١ي٩ “ٜؽ٥يُش”: ٦ِيُت خ٘فٝدليص ظإ٦ييٗ لٙي٩ ٦خعٌيُخي خٍ٘ٙيؿ، لٙي٩ ٌد٘فٝك “٧ٌخلٗ”٦

  .“خ٘ؽد٤ُش” ٦ٜٟ ٥١ٜد

يُخٌض  َؽ٥م ُٜ  kelimesi,  ٌش َُ ي َؽ٥م ُٜ  yerine konarak okunmuĢtur. Bu iki kıraat da sahihtir. 

َْٙط، خ١ٕ٘دء َم ٌَ  َٟ ْٙ ٧ٌ٦خليٗ ٌدلٙيص ٤ي, ٌم  denilir. Lafız esas alınırsa cemi, cemâat anlamına te‟vîl 

edilirse müfred olarak kullanılır.  

َعؽ٥ّيُش ُٜ  anlamında, ٜؽ٥ّيُش Ģeklinde de okunmuĢtur. Birinci kırâat ikincisinden ve 

 ”.den daha evlâdır’خ٘ؽد٤ُش
809

  

Molla Sadrâ,  يُخٌض َؽ٥م ُٜ  Ģeklindeki kırâatın efdal olduğunu beyan etmiĢtir. Zira 

Yüce Allah, onları pak kılmakla onlar pak olmuĢlardır. 

Ayrıca o,  يُخٌض َؽ٥م ُٜ  Ģeklindeki kırâatın daha evlâ olduğunu ortaya koymak için 

Ģu âyeti Ģâhid olarak zikretmiĢtir:  

 َٞ ُْ َِ ٟم  ٌِي ٦َ ُٕ َٟ  ٦َاَل  زُُي٧ِظ ـْ ُم ؾَ  َظَس ُُّ يمصِ  َظَس
ِٙ َفد٤ِ ْ٘ ٩َ٘ خ َٟ  خْ ٦ُ ْٝ ِِ اَلشَ  ٦َؤَ َٟ  خ٘صم يدشَ  ٦َآِظيي َٔ ّم َٟ  خ٘ ٣َُ٘  خهللمَ  ٦َؤَِؼْمي ي٧ ُٔ ََ يد ٦َ َٝ  ِب٠م

 ًُ ي ُِ ُ  يُ ٤َِر  خهللم ٍْ ْٛ  ُِ٘ي ُٕ َٓ  َل١ْ ـْ ُِّ َٗ  خ٘ َسْيِط  ؤ٤َْ ْ٘ ْٛ  خ ُٔ َُ خ ٦َيَُؽ٥ِّ ًُ    .َظْؽ٥ِي

Böylece Molla Sadrâ, bu iki kırâat Ģekli arasında bir tercihte bulunmuĢ ve 

tercihini bir âyetle desteklemiĢtir. 

f) ġaz kırâatları belirtir: 

Örnek: 

 ْٛ َظ٥ُ َْ ٍَ ْٛ ؤَؤ٠َ ْي٥ِ َٙ ٧َخٌء َل َٔ ٦خ  ُُ ٍَ َٔ  َٟ ي
ٍِ ٞم خ٘م َٞ ِب ٧ُ١ ِٜ ْٛ اَل يُْا ٤ُ َْ ٍِ ْٛ ظ١ُ َ٘  ْٚ .ؤَ

810
 

Molla Sadrâ, âyette geçen  ْٛ َظ٥ُ َْ ٍَ  kelimesinde altı çeĢit kırâatın olduğunu ؤَؤ٠َي

söylemektedir:  

                                                           
809 Sadrâ, Tefsîr, III, 597. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 110. 
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ْٛ (٦ٌي  َظ٥ُ َْ ٍَ ٦ظىٍيً خ٘ؽد٠يص زيٟ زيٟ ٦زي٥١ٝد ؤً٘  ال، ّٔط ُِخآض: ظمّيُ خ٥ّ٘ٝظيٟ زي٥١ٝد ؤً٘ ؤ٦ )ؤَؤ٠َ

.ٔع٥ٍدّٜيص ٦بّ٘دء لُٔع٣ ل٩ٙ خٕ٘دٟٔ، ٦ُِت زعىٍيً خ ؤ٦ ال ٦لٍي خال ٌّ  ٩٘٦ ٦بزًخ٥٘د ٤دء ٧٤٦ ٘د

“ ْٛ َظ٥ُ َْ ٍَ  kelimesinde altı kırâat vardır. Aralarında elif olsa da olmasa da  (her) ؤَؤ٠َي

iki hemzenin tahkîki, ikisi arasında elif olsa da olmasa da ikincisinin tahfîfi, 

istifhamın hazfi ve harekesini sâkin üzerine ilka etme (sâkine verme). Birinci 

hemzenin tahfîfi ve onun ٢ (he) harfine tebdil edilmesi Ģeklinde de okunmuĢtur. Bu 

kırâat Ģâzdır.”
811

 

Molla Sadrâ burada,  ْٛ َظ٥ُ َْ ٍَ  kelimesinin kırâat Ģekillerini aktarırken, birinci ؤَؤ٠َي

hemzenin he harfine dönüĢtürülmesiyle meydana gelen Ģâz kırâatı da naklettiği 

görülmektedir. 

 

3.6.7. TARĠH  

Kur‟ân‟a baktığımızda, onun tarihin bir döneminde inmiĢ ve tarihi göz önüne 

almıĢ bir metin olduğunu görmekteyiz. Önceki kavimlerden, bir takım olaylardan ve 

kendi indiği ortamla ilgili verilerden bahsetmektedir. Sebeb-i nuzûl, nâsih-mensûh, 

kıssalar, Mekkî ve Medenî gibi bazı tarihsel öğeler bu verilerdendir. Bunlar 

tarihsellik bakımından elbette belli bir dönemde olmuĢtur. Lakin bu öğeler sonraki 

çağlara ıĢık verecek türdendir.
812   

Kur‟ân‟ın tarihî verilerle tefsîr edilmesi, sonradan ortaya atılan tarihsellikle 

ilgili bazı husûslara da değinmemizi gerekli kılmaktadır. 

Kur‟ân‟daki bazı hükümler tarihsel olsalar bile bu, onların sadece o döneme 

ait olması gerektiği anlamını taĢımaz. Kur‟ân‟ın kendi tarihselliği bile bize birçok 

hakikat dersi vermeye yeterlidir.
813

 Zira onun getirdiği hükümler, nazil olduğu 

tarihsel koĢullar üzerinden tüm insanlara ve tarihin ileriki aĢamalarına yönelik 

                                                           
811

 Sadrâ, Tefsîr, II, 173. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, I, 57; Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 41.  
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 Demirci, Tefsîr Usûlü, s. 255. 
813 Alpaslan Açıkgenç, “Kur‟ân‟da „Ġlim‟ Kavramı Çerçevesinde Tarihselliğe Bir YaklaĢım ve Bunun 

Tefsîr Yöntemine Katkısı”, Kur‟ân‟ı Anlamada Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, Kur‟ân 

AraĢtırmaları Vakfı, Bursa, 2005, s. 205. 
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mesajlar içermektedir. Bu açıdan bakıldığında Kur‟an‟ın tarihsel olarak 

nitelenebilecek metinlerinin bile evrensel bir boyut kazandığı görülmektedir.  

Onun vermek istediği mesajlar evrensel bir boyut kazandığından tüm tarihî 

zamanlara Ģamil olmaktadır. 

Kur‟ân‟da bulduğumuz hükümler tarihsel hükümlerdir. Bu anlamda Kur‟ân 

tarihseldir. Ancak onların arkasında onların belli –ya da Kur‟ânî bir– Ģekilde tezahür 

etmelerinin sebebi olan Kur‟ân‟ın evrensel ilkeleri bulunmaktadır. Bu anlamda ise 

Kur‟ân evrenseldir. Aslında Kur‟ân‟ı anlayabilmemiz ve onu kendi tarihselliğimize 

taĢıyabilmemiz de Kur‟ân‟da böylesi bir yapıyı varsaymamıza dayanmaktadır.
814

  
Kur‟ân‟daki bahsettiğimiz tarihsel öğeler, Kur‟ân ilimleri sahasında eser 

veren âlimlerin ilgisini çekmiĢtir. Ayrıca Kur‟ân‟ı daha iyi anlayabilmek için 

müfessirler, bu tarihsel arkaplana bakmıĢ ve incelemiĢlerdir. 

Biz de bu çerçevede Molla Sadrâ‟nın tefsîrine aktarmıĢ olduğu tarihî verileri 

aktarmaya çalıĢacağız.  

 

3.6.7.1. Hz. Peygamber’in GönderiliĢinden Önceki Devreye Ait Tarihi 

Bilgiler 

1. Örnek:  

 َٞ زُِّم٧ ٍَ خِذ يُ ٍَ َم ْ٘ ٧َء خ ُٔ  ْٛ ُٕ ٠َ٧ ُٜ ٧ ُٕ َٞ َي َل٧ْ ُْ
ٌِ  ِٖ ْٟ آ ِٜ  ْٛ ُٔ ْي١َد ٌْ ٠َفم ْٛ َزياَلٌء  ٦َِب ي ُٕ ِ٘ ٌَ يي  ٌِ ٦َ ْٛ ُٔ دَء َٕ ٠ِ َٞ َعْمُي٧ ْٕ ْٛ ٦ََي ُٔ ؤَْز١َدَء

 ٌٛ ْٛ َلِفي ُٕ زِّ ََ  ْٟ ِٜ. 

“Hani oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı (dul) bırakmak sûretiyle size çok 

ağır bir iĢkence çektiren Firavun hanedanından sizleri kurtarmıĢtık. Bu, sizin için 

Rabbinizden gelen çok büyük bir imtihandı.”
815

  

Molla Sadrâ, Firavun‟un yaptığı yanlıĢ uygulamalardan bahseden bu âyetle 

ilgili olarak Ģu ma‟lûmâtı aktarmaktadır: 

ّٞ ٠دَخ ؤِسٙط ٜٟ زيط خًّْ٘ٝ لّع٩ خ٘عٝٙط ل٩ٙ زي٧ض ٜصُ،  ّٞ ٌُل٧ٞ َؤي ٌي خ١ٝ٘دٚ ٔإ خ ٦ّٖ: ؤ

ٌإلُِع٥د ٦ؤلُِط خّ٘سػ ٦ظُٔط ز١ي بُٔخجيٗ. ٥ٌد٣٘ ٌ٘ٓ ٦يلد خٕ٘مُش ٦خ١٥ٕ٘ص، ٌٕإ٥٘ٛ لٟ َئيد٢. ٌّد٧٘خ: ب٣ّ٠ 

                                                           
814 Mehmet Paçacı, “Kur‟ân ve Tarihsellik TartıĢması,” Kur‟ân‟ı Anlamada Tarihsellik Sorunu 

Sempozyumu, Kur‟ân AraĢtırmaları Vakfı, Bursa, 1996, s. 27. 
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ّٗ والٚ ي٧ً٘ ٌي  ي٧ً٘ ٌي ز١ي بُٔخجيٗ والٚ ي٧ٕٞ ل٩ٙ ي٢ً ٤الْ ٦ِ٦خٖ ٜٕٙٓ ٦ظسًيٗ يي١ٓ. ٌإُٜ ٌُل٧ٞ زّعٗ ٔ

 .ز١ي بُٔخجيٗ

1- “Firavun rüyasında, sanki Mısır evlerini de içine alacak bir ateĢin Beytü‟l- 

Makdis‟ten kendilerine yöneldiğini, o ateĢin, Mısırlıların evleri ile Kıptileri yaktığını 

ve Ġsrailoğullarına dokunmadığını gördü. Bu rüya kendisini korkuttu. Sihirbazları ve 

kâhinleri çağırıp onlara rüyasını[n ne anlama geldiğini] sordu. Onlar da Ģöyle dediler: 

„Ġsrail oğullarından bir erkek çocuk doğacaktır. Helak olman, mülkünün zeval 

bulması ve dininin değiĢtirilmesi onun elinde olacaktır. Bunun üzerine Firavun, 

israiloğulları‟ndan doğacak her erkek çocuğun öldürülmesini emretti.”
816

 

خ٘ؽد٠ي ٧ِٖ خزٟ لسدْ: ب٣ّ٠ ٦ِك ب٩٘ ٌُل٧ٞ ٦ظسمع٣ ٜد ٔدٞ خهلّل ٦لً بزُخ٤يٛ ؤٞ يفمٗ ٌي ٌَّيع٣ ؤ٠سيدء 

خٍ٘ٙدَ يؽ٧ٌ٧ٞ ٌي ز١ي بُٔخجيٗ، ٌال يف٦ًٞ ٧٘٧ٜيخ ٌُٔخ  ٧ٜٙٔد. ٌىد٧ٌخ ٦خظٍّّط ٔٙٝع٥ٛ ل٩ٙ بلًخي َـدٖ ٜم٥ٛ

ّٞ ٔسد٤َٛ ي٧ٝظ٧ٞ ٦ ىد٤َٛ يٍزم٧ٞ ٌىد٧ٌخ خ١ٍ٘دء، ٌمي١حٍ ال يف٦ًٞ ٜٟ يسدُ٘ خ لٝدٖ  د َؤ٦خ ؤ ّٝ باّل ٌزم٢٧. ٌٙ

ِّص، ٌصد٦َخ يّع٧ٙٞ لدٜد ي٦ٞ لدٚ. ٧ًٌ٘ ٤د٦َٞ ٌي خ١ٕ٘ص خ٘عي ال يٍزم٧ٞ ٌي٥د ٌعُْ. ٦٦ً٘ ٩ٔ٧ٜ ٌي خٕ٘ ١ص خ٘ٙد

 خ٘عي يٍزم٧ٞ ٌي٥د.

 2- “Ġbni Abbas‟a göre, Allah‟ın, Hz Ġbrahim‟e soyundan Peygamberler ve 

padiĢahlar kılacağı Ģeklindeki va‟di vuku bulunca Firavun ve halkı korktular. Ġsrail 

oğulları arasında gezip yanlarında hançeri olan adamların hazırlanması husûsunda 

söz birliği yaptılar. Gördükleri her erkeği öldürdüler. Daha sonraları Firavun ve halkı 

Ġsrailoğullarının büyüklerinin (ecellerinin gelmesiyle) öldüğünü, küçüklerin ise 

boğazlandığını gördüklerinde bunların tümden yok oluĢlarından korktular. Böylece 

zor iĢlerini yapacak kimseleri bulamaz oldular. Bundan dolayı (erkek çocuklarını) iki 

yılda bir öldürdüler. Hz. Harun (çocukları) öldürmedikleri yılda doğduğu için onu 

öldürmediler. Hz. Musa ise (çocukları) öldürecekleri yılda doğdu.”
817

 

ّٞ خ١ٝ٘فٝيٟ ؤوس  ٤ٛ ٌي ظٙٓ خ١ٕ٘ص. ء٦ُخ ٌُل٧ٞ زٍ٘ٓ، ٦لّي٧١خ ٣٘ خ١ٕ٘ص، ٥ٌٍٙخ ٔدٞ يّعٗ ؤز١دخ٘ؽد٘ػ ؤ

                                                           
816 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1252. Bkz., Taberî, Câmiu‟l-Beyân, II, 44. 
817 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1252. KrĢ., Taberî, Câmiu‟l-Beyân, II, 42. 
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3- “Müneccimler bu haberi Firavun‟a söylediler. (Hatta sözkonusu haberin 

gerçekleĢeceği) seneyi bile belirttiler. Bundan dolayı o yıl Ġsrailoğullarının erkek 

çocukları öldürülüyordu.”
818

  

Molla Sadrâ, bu üç haberi naklettikten sonru Ģu değerlendirmeyi yapmaktadır: 

ّٞ خٍ٘ي يٕعٍدي ٜٟ لٙٛ خ٘عمسيُ ٦لٙٛ خ١٘ف٧ٚ ال ي٧ٕٞ ؤُٜخ ٍّٜصال، ٦بال  ٦ويُ ٢ٍ٤ خ ٧ِخٖ ؤ٦ٔؽ٥د،  

خُ٘ـٗ خ٘مدِٗ ؤٞ ال ًِق ٌي ٧ٔٞ خعوسدَ لٟ خ٘ىير ٜمفّخ. زٗ ي٧ٕٞ ؤُٜخ ٜفٝال ظىٝي١ّيد. ٦خ٘فد٤ُ ٜٟ لدٖ 

 يًّٚ ل٩ٙ ٜؽٗ ٤ٍخ خ ُٜ خ٘مفيٛ زٕسس٣.

 “Bu görüĢlerin en uygunu ikinci görüĢtür. Çünkü ta‟bîr ve yıldız ilimlerinden 

ayrıntılı bir açıklama elde edilmez. Aksi takdirde gaybten haber vermenin mu‟cize 

olduğu konusunda kusur meydana gelir. Bilakis bu, icmalî ve tahmînî bir iĢ olur. 

Akıllı bir insandan beklenen, görülen bir rüya sebebiyle böylesine büyük bir iĢe 

(katliama) giriĢmemesidir.”
819

  
Molla Sadrâ, söz konusu âyetin tefsiri kapsamında bi‟setten önceki döneme 

(Firavun‟un yaĢadığı zamana) iliĢkin tarihî bilgileri aktardıktan sonra, bunların 

hangisinin daha isabetli olabileceğine dair bir değerlendirme de yapmıĢtır. 

2. Örnek:  

 َٞ ٦ ُُ ْٛ َظ١فُ َٞ ٦َؤ٠َُْع َل٧ْ ُْ
ٌِ  َٖ ١َد آ ِْ َُ ْٛ ٦َؤَْو ُٔ إ٠ََْفْي١َد ٌَ  َُ َسْم ْ٘ ْٛ خ ُٕ ١َد ِز ِْ َُ ٌَ  ٌْ  .٦َِب

“Ve bir vakit sizin için denizi yardık da, sizi kurtardık. Âl-i Firavun‟u ise 

boğuverdik, sizler de bakıp duruyordunuz.”
820

 

Molla Sadrâ bu âyette bahsi geçen Firavun‟un ve kavminin Nil vadisinde 

boğulmasıyla ilgili olarak müfessirlerin söylediklerini nakletmektedir. Firavun ve 

kavmi boğuluncaya dek, israiloğullarının, denizin yarıldığını ve dalgaların 

çarpıĢmalarını gördüklerini, âyetin zâhirinden anlaĢıldığını belirtmek için Ģu tarihî 

kıssayı anlatmaktadır:  

ّٞ خهلّل ظمد٩٘  - ٔٝد ٦َي لٟ خزٟ لّسدْ- ٦خّّ٘صص ؤ٦ل٩ ب٩٘ ٩ٔ٧ٜ ؤٞ يُٕي زس١ي بُٔخجيٗ ٜٟ ٜصُ. : ؤ

٨ٌُٕ ز٥ٛ ٘يال، ٌإظسم٥ٛ ٌُل٧ٞ ٌي ؤً٘ ؤً٘ لصدٞ ٨٧ٔ خع٠دغ. ٦ٔدٞ ٩ٔ٧ٜ ٌي ٔعٝدجص ؤً٘ ٦لُٙيٟ ؤٍ٘د. 

٦( ٌٙٝد لدي٥١ٛ ٌُل٧ٞ ِدٖ: َُ ٌِ يٌك لد ِٝ ََ٘ف َٞ ٦َ ِب٠مد  َ٘ىدِجف٧ُ ١َ٘د   ْٛ َٞ ٦َ ِب٠م٥ُ ٧ُٙ ي ِٙ َِ ٌص  َٜ ٌِ ُْ
ِٙ َ٘ ٞم ٤ُاالِء  ٨ٌُٕ ٩ٔ٧ٜ زس١ي  ) َٞ ِب

                                                           
818

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1252. KrĢ., Taberî, Câmiu‟l-Beyân, II, 42. 
819

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1252. 
820

 Bakara, 2/50. 
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ْٞ َظْإِظَي١د   يد ٩ٔ٧ٜ ”ٌّد٧٘خ: ي٦خّذ ٌُل٧ٞ  بُٔخجيٗ لع٩ ٤ف٧ٝخ ل٩ٙ خ٘سمُ، ٌد٘عٍع٧خ ٌةٌخ ٤ٛ زُيك ِٗ ؤَ ْس َِ  ْٟ ِٜ ي١د  ٌِ ؤ٦ُ

ْحَع١د ـِ ًِ ٜد  ْٟ َزْم ِٜ الٚ: “  ٤ٍخ خ٘سمُ ؤٜد١ٜد، ٤٦ٍخ ٌُل٧ٞ ًِ ١ّ٤َد زٟٝ ٜم٣. ٦َ ّٕ ْٛ   َل٩ٕ(ٌّدٖ ٩ٔ٧ٜ لٙي٣ خ٘ ُٕ زُّ ََ ْٞ ؤَ

ِض  َْ ٌِي خْ َ [ ْٛ ُٕ ٍَ ِٙ َعْى ْٕ ْٛ ٦َ َي ُٔ ٦م ًُ َٓ َل ِٙ َٞ  ي٥ُْ ٧ُٙ َٝ ًَ َظْم ْي َٔ  َُ َي١ْفُ ٌَ   ِدٖ: “زٛ ؤُٜض؟”ٌّدٖ ٣٘ ي٧٘ك زٟ ٧٠ٞ:    ).[ 

 “بٌخ ظُزٓؤٞ ؤؼك ٩ٔ٧ٜ ”٦ٔدٞ خهلّل ظمد٩٘ ؤ٦ل٩ ب٩٘ خ٘سمُ  “.خظُذ”ِدٖ:  “.ؤُٜض ؤٞ ؤظُذ زمصدي خ٘سمُ”

ـ٥ُ خؼ١د لُٙ ُز٣. ٌعُذ زمصد٢ خ٘سمُ ٌد٠ٍُٙ. ٦ال يًَي ٌي ؤّي ـ٧خ٠س٣ يع -َلًشؤي - ِدٖ: ٌسدض خ٘سمُ ؤٌٕٗ

ّٗ ٔسػ ٥١ٜٛ ؼُيُ. ٍط خ٘ؽُيُ، ٔٝد  “ب٠ّد ال ٠ٕٙٓ ؼُيّد ٠ًيّد”ٌّد٧٘خ:  ؼُيّد، ٕ٘ ٍّ ٌإَٔٗ خهلّل َيك خ٘صسدق لع٩ ـ

ُِ َيَسٕدً (ِدٖ ظمد٩٘:  َسْم ْ٘ ٌِي خ يًّد  ُِ ْٛ َؼ ٥َُ٘ ْذ  ُِ ٜد١٘د ال ”ٌٙٝد ؤو٦ٍخ ٌي خ٘ؽُيُ ِدٖ زمع٥ٛ ٘سمط ٌف٦ُخ ٌي٣. )ٌَدْظ

 “ال ٠ُظ٩ لّع٩ ٠ُخ٤ٛ ” ٌّد٧٘خ: “ٌي ؼُيُ ٜؽٗ ؼُيّٕٛ”ٌّدٖ:  “ؤيٟ ؤ مدز١د؟”ٌّد٧٘خ ٩ٔ٧ٝ٘:  “٨ُ٠ ؤ مدز١د؟

الٚ:  ّٕ يٝي١د - ٌإ٦ل٩ خهلّل ب٘ي٣ ؤٞ ؤُ٘ زمصدْ ٤ٍٕخ ٤٦ٍٕخ.“ خ٥ٙ٘ٛ ؤل١ّي ل٩ٙ ؤوال٥ِٛ خّٕ٘يحص”ٌّدٖ ٩ٔ٧ٜ لٙي٣ خ٘

ع٩٥ ٌُل٧ٞ ب٩٘ ٔدلٗ ٠خٌٙٝد  ٌإ٘دَ زمصد٢ يٝي١د ٦٘ٝدال، ٌف٥ُ ٔد٧ٕ٘ي ي١فُ ٥١ٜد زمع٥ٛ ب٩٘ زمط. -٦٘ٝدال

، ٦ظّّمٛ خ٘سمُ.   ٥ٌدذ يو٧ٖ خ٘ٝدء، ظٝؽّٗ ٣٘ ـسُجيٗ ل٩ٙ ٌُْ ؤ٠ؽ٩ ٦ييُ -٦ٔدٞ ل٩ٙ ٌُْ لصدٞ ؤي٤ٛ- خ٘سمُ

ّٛ ظّّمٛ ٧ِٚ ٌُل٧ٞ، ٌٙٝد وُؾ د َآ٤د خ٘مصدٞ ظّّمٛ و٥ٍٙد، ؼ ّٝ خ٘سمُ ٦يوٗ ]آوُ[   آوُ ٜٟ ٔدٞ ٜك ٩ٔ٧ٜ ٜٟ ٌٙ

 . ٜٟ ٔدٞ ٜك ٌُل٧ٞ خ٘سمُ ؤؼسُ خهلّل لٙي٥ٛ خ٘ٝدء ٌى٧ُِخ ـٝيمد، ٠٦فد ٩ٔ٧ٜ ٦ٜٟ ٜم٣

“Kıssa Ġbn Abbas‟ın rivayet ettiği gibi Ģu Ģekildedir: 

Allahu Teâlâ, Ġsrailoğullarını gece vakti Mısır‟dan çıkarıp götürmesini Hz. 

Musa‟ya vahyetti. Hz. Musa da geceleyin onları götürdü. Firavun, kadınların dıĢında 

bir milyon atlıyla onları takip etti. Hz. Musa altıyüz yirmi bin kiĢi arasındaydı. 

Firavun, onları görünce Ģöyle dedi: 

 „Gerçek Ģu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. ġüphesiz onlar bize öfke 

duyuyorlar. Biz ihtiyatlı bir toplumuz.‟
821

 

Hz. Musa geceleyin Ġsrailoğullarını denize -varıp hücum edene- kadar 

götürdü. Dönüp baktıklarında Firavun‟un hayvanlarının kokusuyla karĢı karĢıya 

geldiler. 

„(SoydaĢları) Ey Musa dediler ki; Sen gelmezden önce de geldikten sonra da 

iĢkence çektik.‟
822

 ġu deniz önümüzdedir. Firavun ve kendisiyle beraber olanlar bize 

                                                           
821 ġuarâ, 26/54-56. 
822 A‟raf, 7/129. 
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yetiĢtiler. Hz. Musa Ģöyle dedi: „Umulur ki, Allah düĢmanınızı yok eder ve sizleri 

onların yerine geçirir de nasıl hareket edeceğinize bakar.‟
823

 Bunun üzerine YuĢa b. 

Nun Ģöyle dedi: „Neyle emrolundun?‟ Musa (a.s) „asamla denize vurmakla 

emrolundum.‟ YuĢa „vur‟ dedi. Allahu Teâlâ, denize „Hz. Musa sana vurduğunda ona 

itaat et‟ diye vahyetti. Deniz sarsıldı. Hangi tarafa vuracağını bilmedi. Hz. Musa 

asasıyla denize vurdu. Deniz yarılıp Ġsrailoğullarının kabilelerinden her biri için bir 

yol olmak üzere on iki yol göründü. Ġsrailoğulları Ģöyle dediler: „Biz ıslak yollara 

girmeyiz‟. Yüce Allah‟ın “(Musa‟ya) „denize değneğini vurarak onlar için kuru bir 

yol aç‟ diye vahyettik” 
824

 buyurduğu gibi O, saba rüzgârını gönderip yolu kuruttu. 

Ve o yolda hızlıca yürüdüler. Yola koyulduklarında bazısı, bazısına, „bize ne oldu ki, 

arkadaĢlarımızı görmüyoruz?‟ dediler. Hz Musa‟ya, „arkadaĢlarımız, nerede?‟ 

dediler. Hz. Musa onlara, „sizin yolda olduğunuz gibi onlar da yoldalar‟ dedi. Onlar, 

„biz onları görmedikçe razı olmayız‟ dediler. Hz. Musa „Ey Allah‟ım! Onların kötü 

ahlaklarına karĢı bana yardım et!‟ dedi. Allahu Teâlâ, Hz. Musa‟ya Ģöyle vahyetti: 

„ġöyle Ģöyle -sağa sola- asanla iĢaret et!‟ Hz. Musa asasıyla sağa sola iĢaret etti. 

Delik gibi bir Ģey göründü. Oradan bazısı bazısına bakıyordu. Firavun, denizin 

kıyısına varınca, siyah bir atın üzerindeydi. At, suya girmekten ürktü. Hz. Cebrail 

(a.s), ona tırnaklı diĢi bir atın üzerinde göründü. Denize daldı. Firavun‟un atı onu 

görünce, o da onun arkasından (denize) daldı. Daha sonra Firavun‟un kavmi de o 

kısrağın ardından daldı. Hz. Musa ile beraber olanların en sonuncusu denizden çıkıp, 

Firavun‟la beraber olanların en sonuncusu denize girince Allah onların üzerine suyu 

kapladı. (Firavun ve yanındakiler) boğuldular. Musa ve beraberindekiler ise 

kurtuldu.”
825

 Böylece müfessirimiz, Peygamberimizden önceki dönemlere ait bazı 

tarihî olayları tefsîrinde zikretmektedir. 

 

3.6.7.2. Hz. Peygamber’in Bi’setinden Sonraki Devreye Ait Tarihî 

Bilgiler 

٧خ  عُّ ٍَ ٧ً٥َْ٘خ خ٠ ًش ؤ٦َْ  ََ ؤ٦َْخ ِظَفد ََ خ  ٌَ ُُ ٦َِب ُ َوْيي ِش ٦َخهللم ََ َفيد
ْٟ خّ٘عِ ي ِٜ ٙم٥ْي٧ِ ٦َ ْٟ خ٘ ي ِٜ  ٌُ  َوْيي

ِ ًَ خهللم يد ِل١ْي َٜ  ْٗ ُِ د  ًٝ َِدِج  َْ ٧ُٔ َُ َْ٘ي٥َد ٦ََظ ِب

 َٟ ي ِِ ِِ خ ُم  .خ٘

                                                           
823 A‟raf, 7/129. 
824 Tâhâ, 20/77. 
825 Sadrâ, Tefsîr, VlII, 416. KrĢ., Taberî, Câmiu‟l-Beyân, II, 53-55. 
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 “Onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp 

ona koĢtular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: Allah‟ın yanında bulunan, eğlence ve 

ticâretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”
826

 

Molla Sadrâ, bu âyetin tefsiri bağlamında Ģu olayı aktarmaktadır: 

ّٞ ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ؤ دز٥ٛ ـ٧ق ٦والء ً٘يً، ًٌّٚ يليص زٟ وٙيٍص زعفدَش ٜٟ ِيط خ٘ٙدٚ، ٦خ١٘سّي    ٩ّٙ  ب  

لٟ - ب٘ي٣ و٧ٙخ ؤٞ يٕس٧ّخ ب٘ي٣، ٌٝد زّي ٜم٣ باّل يٕيُ، ِيٗ: ؼٝد٠يص خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ يىؽر ي٧ٚ خ٘فٝمص، ٌّد٧ٜخ

ّٙي ”ِدٖ: -لٟ ـدزُ زٟ لسً خهللّ -ؼ١د لُٙ خ٦ِيٗ:  -لٟ خزٟ ٔيٕدٞ-٦ِيٗ: ؤلً لُٙ  -خٕ٘ٙسي ؤِسٙط ليُ ٠٦مٟ ٠ص

٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ خ٘فٝمصَ   ٦ِيٗ:-“ ؼ١د لُٙ َـال ؤ٠د ٌي٥ٛ.خ، ٌد٠ٍّط خ١٘دْ ب٘ي٥د، ٌٝد زّي ويُ ٜك ٧َٖٔ خهلّل  

٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ زي٢ً ٧٘ وُـ٧خ ـٝيمد  ظُٚ خهلّل لٙي٥ٛ خ٧٘خيي ٠دَخ” -ؤَزم٧ٞ، ٌّدٖ:   ً ّٝ ٦  “٦خٍ٘ي ٠ٍٓ ٜم

 ٔد٧٠خ بٌخ ؤِسٙط خ٘ميُ خٔعّس٤٧ٙد زد٘ؽسٗ ٦خ٘عصٍيُ، ٧٥ٌ خُ٘ٝخي زد٧٥ٙ٘.

“Medine ehl-i açlık ve (kıtlık nedeniyle) aĢırı pahalılığa maruz kaldı. Dihye b. 

Halife ġam‟dan satmak için zeytinyağı getirdi. Resûlullah, Cuma günü hutbe 

okuyordu. Mescitte olanlar, baĢkaları daha önceden gider (onları satın alır) 

endiĢesiyle oraya kalkıp gittiler. Resûlullah‟ın yanında az sayıda kiĢi kaldı. (Geride) 

Cabir b. Abdullah‟a (v. 78/697) göre on iki, Kelbî‟ye (v. 204/819 [?]) göre sekiz ve 

Ġbn Keysân‟a (v. 299/912) göre on bir kiĢi kaldı. Cabir diyor ki: Resûlullah ile 

beraber Cuma namazını kılarken, ticaret kervanı çıkageldi. Ġnsanlar oraya koĢtular. 

Geride benim de içinde bulunduğum on iki kiĢi kaldı. Bir görüĢe göre de kırk kiĢi 

kaldı.  

Resûlullah (s.a.s): 
„Muhammed‟in (s.a.s) nefsi kudretinde olana yemin olsun ki, eğer hepsi 

çıksaydı, Allah içinde bulundukları vadiyi ateĢe verirdi‟
827

 buyurdu. 

 Kendilerine yöneldiğinde kervanı davul çalarak ve alkıĢlayarak karĢıladılar. 

Âyetteki „lehv‟den maksat budur.” 

Molla Sadrâ, bu olayla ilgili olarak Katâde (v. 118/736) ve Mukâtil‟den (v. 

150/767) Ģu bilgileri aktarmaktadır: 

ّٗ ٌ٘ٓ ٦خٌُ ي٧ٚ خ٘فٝمص. ٚ ٜٟ خ٘ٙدٚ ٦ٔ ًّ ّٗ ي٧ٚ ٘ميُ ظّ خض ٌي ٔ ُّ  ٌم٧ٙخ ٌ٘ٓ ؼالغ ٜ

                                                           
826 Cuma, 62/11. 
827

 Sadrâ, Tefsîr, VlII, 416.  KrĢ., Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyan, IX, 317. 
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“Medineliler, ġam‟dan gelen kervan için bu olayı her günde üç defa yaptılar. 

Bunların hepsi Cuma gününe denk geldi.”
828

 

 Daha sonra Molla Sadrâ aynı olayı benzer ifadelerle Mukâtelân‟dan da 

aktarmaktadır.
829

 

Molla Sadrâ‟nın, Resûlullah‟ın zamanında meydana gelmiĢ bir olayı 

aktararak yukarıdaki âyeti açıkladığı görülmektedir.  

 

3.6.7.3. Dinler Tarihi ile Ġlgili Bilgiler 

1. Örnek:  

 َٞ ٧ ُّ ْٛ َظعم ُٕ ٙم ََ٘م  ْٛ ُٕ ِٙ ْس َِ  ْٟ ِٜ  َٟ ي ٍِ ْٛ ٦َخ٘م ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ْٛ خ٘م ُٕ زم ََ ٦خ  ًُ ُْ خْلُس   .َيدؤَي٥َُّد خ١٘مد

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, 

Allah‟a karĢı gelmekten sakınasınız.”
830

 

Molla Sadrâ, Kur‟ân âyetlerini tefsîr ederken hak ve batıl dinlere ait bazı 

bilgileri tefsîrine almaktadır. Tarihçilerin, müĢrik Arapların putlara ne zaman 

taptıklarıyla ilgili Ģu malûmâtı aktardıklarını zikretmektedir: 

 “Amr b. Luhay, kendi kavmine hükümranlık ve halkına reislik yaptığı 

zaman, Beytu‟l-Harâm‟ın iĢini üstlendi. Balka‟ya
831

 bir yolculuk yaptı. Bazı 

toplulukların putlara taptığını gördü. Onlara bu putlar hakkında soru sordu. Onlar 

Ģöyle dediler: „Bunlar, kendilerinden yardım dilediğimizde zafer bulduğumuz, 

yağmur istediğimizde bize yağmur indiren ilahlarımızdır‟ dediler. Amr b. Luhay 

onlardan, o putlardan birini kendisine ikram etmelerini istedi. Hubel adında bilinen 

putu ona verdiler. O da putu Mekke‟ye götürüp Kâbe‟nin içine koydu. Ġnsanları, ona 

tazim etmeye (saygı göstermeye) davet etti. Bu olay, ġapur (veya Sapur)‟un 

krallığının ilk zamanlarındaydı.
832

  

Molla Sadrâ, dinler tarihi ile ilgili bu bilgiyi zikrettikten sonra, puthanelerle 

alakalı Ģu bilgileri de vermektedir: 

                                                           
828

 Sadrâ, Tefsîr, VlII, 416. KrĢ., Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIII, 387-388. 
829

 Bkz., Sadrâ, Tefsîr, VIII, 417. Ayrıca bkz., a.m. Tefsîr, II, 140,  973, IV, 1091, 1127, VI, 400.  

KrĢ., Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyan, IX, 317. Yaptığımız araĢtırmalar neticesinde yukarıda alıntılanan 

iki hadîsi sadece Sa‟lebi‟nin tefsîrinde gördük. 
830

 Bakara, 2/21. 
831

 ġam ve Vadi‟l-Kura arasında bir bölgedir. (ġihâbuddin Ebû Abdillah Yakût b. Abdillah el-Hamavî, 

Mecmeu‟l-Buldân, Daru Sâdır, Beyrût, 1977, I, 489). 
832

 ġapur, Sasani krallarından II. Sapur‟dur. (309-379) II. Hürmüz‟den sonra gelir. (Garthwaıte, Ġran 

Tarihi,  s. 94). 



198 

 

ز١د٢ ظّمدْ ل٩ٙ خٔٛ خ٤ُّ٘ش زًٝي١ص  ١مدء، ٦وُز٣  ٦خلٙٛ ؤٞ ٜٟ زي٧ض خ  ١دٚ خ٧٥َٙٝ٘ش لًٝخٞ خٍ٘ي

ّٛ ٔدٞ ّ٘سدجٗ خ٘مُذ ؤ٦ؼدٞ ٜم٦ٌُص ٜؽٗ ٦ّي  ٥١ٜ٦د ٧٠ز٥دَ زٙه، خٍ٘ي ز١د٢ ٥٘٧١ُٜ خ٘ٝٙٓ ل٩ٙ خٔٛ خُّ٘ٝ. لؽٝدٞ. ؼ

٠ُٕ زإَض لٝيُ ٍ٘ي خٕ٘الق، ٦خ٘اّلض يٗ، ٦يى٧غ ٍ٘ٝلؿ، ٦يم٧َ ٥ً٘ٝخٞ ٦ز٦ًٜص خ٘ف١ًٖ، ٧ٔ٦خق ٘س٩١ ٤ٍ

٨ ١ٕ٘د٠ص ز٧١خلي ٜٕص، ٦بٔدي ٠٦دجٙص ل٩ٙ خ٘صٍد ٦خ٦ُٝ٘ش.زد٘ؽدجً  ّّ ٦ٔدٞ  ٘ؽّيً، ١ٜ٦دش زيؽُذ ٘ٙىَّؾ، ٦خ٘م

٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘- ِصّي  ًّ ٧َٖٔ خهلّل   ي٥١د٤ٛ لٟ لسديظ٥د ٦يًل٤٧ٛ ب٩٘ لسديش خهلّل ٔسمد٣٠؛ ٦ٍٔ٘ٓ ِيً زٟ  -ـ

 .ل٦ُٝ زٟ ٠ٍيٗ لع٩ ٌدََ ٣ٜ٧ِ

 “Bil ki! puthanelerin en meĢhûrları Ģunlardır: San‟a Ģehrinde, Zühre adında 

Dehhak‟ın yaptığı Umdân.
833

 Hz. Osman orayı yıkmıĢtır. Bir de Kamer isminde 

MenuĢehr‟in
834

 yaptığı Nevbahar Belh. Sonra Dûmetü‟l-Cendel‟de Vedd, Hüzeyl 

kabilesinin Suvâ‟, Mezhac kabilesinin Yeğûs, Hemdân‟ın Ya‟ûk, Himyer‟de Zu‟l-

Kilâ‟ kabilesinin Nesr, Taif‟teki Sakif kabilesinin Lât, Yesrib‟te Hazrec kabilesinin 

Menât, Mekke‟nin çevresinde Kinâne‟nin Uzzâ, Safâ ve Merve tepelerinin üzerinde 

Ġsâf ve Nâile gibi Arap kabilelerinin tanınmıĢ putları vardı. Resûlullah‟ın dedesi 

Kusayy, Arapların bu putlara tapmalarını (ibadet etmelerini) engellemeye çalıĢır ve 

onları Allah‟a ibadet etmeye çağırırdı. Aynı Ģekilde kavminden ayrılıncaya kadar 

Zeyd b. Amr b. Nufeyl de (onları) Allah‟a ibadet etmeye davet ederdi.”
835

  

Böylece müfessirimiz Molla Sadrâ, âyetleri tefsir ederken dinler tarihi ilgili 

bilgilere de yer vermiĢtir. 

2. Örnek:  

اَل  َٝ ْٙ ِ٘ ١َد  ْٙ ُِ  ٌْ َٟ ٦َِب ي ُِ ٌِ د َٕ ْ٘ ْٟ خ ِٜ  َٞ د َٔ ٦َ َُ َس ْٕ َع ْٔ َٓ ؤََز٩ ٦َخ ي
ِٙ ٦خ ِبالم ِبْز ًُ َف َٕ ٌَ  َٚ ٦خ آِلَي ًُ ُف ْٔ َِٕص خ  .ِج

“Hani biz meleklere „Âdem‟e secde ediniz‟ dedik de hemen secde ettiler. 

Yalnız iblis kaçındı, kendini büyük gördü ve kâfirlerden oldu.”
836

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyeti yorumlarken batıl dinlerden Sabiiliğe de 

değinmektedir: 

٦٘ٛ ي٧٘٧ّخ  - ٤٦ٝد ٘يػ ٦بيَيٓ لٙي٥ٝد خٕ٘الٚ-٦خ٘صدزح٧ٞ ٤ٛ خٍ٘يٟ ِد٧٘خ ز١س٧ّش خودؼدٌي٧ٝٞ ٤٦ُٜٓ 

٠٦ٕسع٥ٛ ب٩٘ خ٘م١ٍدء ١ٕٔسص ٌالٍٔص خعٔالٚ ب٩٘ خ٘ص٧ٌّيص  - ٧ٙخض خهلّل لٙي٥ٛ ؤـٝميٟ- زىي٤ُٝد ٜٟ خ ٠سيدء

                                                           
833

 Yemen‟in dağların baĢında olan kale. 
834

 Ya da Menuçer. Ġran‟ın efsanevî krallarından biridir. 
835

 Sadrâ, Tefsîr, II, 513-514.  
836

 Bakara, 2/34. 
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ز٧ـ٣، باّل ؤ٥٠ٛ ِخي٦خ ل٩ٙ خ٘عٍعيٗ ٘ٙٝٙٓ ل٩ٙ ؤ٤ٗ خ١٘س٧ّش لٙي٥ٛ خٕ٘الٚ خ٩٘ ليػ ظ٧ُٔخ ؼدلع٥ٛ ٦خ٠ّيدي٤ٛ 

٧ٞ زإ مدذ خ٦ُ٘ ّٝ ٞ ٘ٙمد٘ٛ ؤ٤ٍٜ٦س٥ٛ  لد٠ّيدض.٦ـم٧ٙخ خ٘ٝالجٕص ِسٙص ؼدلع٥ٛ ١ٜ٦ٙإ ٠فدظ٥ٛ ٤٦ًخيع٥ٛ، ٦َزٝد يٕ

ذ ب٘ي٣  ُّ ٔد لٟ ٔٝدض خ٘مًؼدٞ، ٦خ٧٘خـر لٙي١د ٜمٌُص خ٘مفّ لٟ خ٧٘ ٧ٖ ب٩٘ ـال٣٘، ٦ب٠ّٝد يعّ ًّ  د٠مد لٕيٝد ّٜ

٧ٔٞ ـ٤٧ُخ ٦ٌمال ٦لد٘ص. ًّ زيٟ ً٘ي٣ ٤٦ٛ خ٦ُ٘لد٠ّي٧ٞ خ٘ٝؽ٦ُ٥ّٞ، خّ٘ٝ ُّ ؽيٟ خّ٘ٝ ّٔ  زد٘ٝع٧

“Sabiîler, Ağâsâzîmûn ve Hermes‟in peygamber olduklarını -ki o ikisi Hz. ġit 

ve Ġdris‟tir- ve bu ikisinden baĢka peygamber olmadığını savunanlardır. Bir yönüyle 

onların Hanîf dinine nisbeti, Ġslâm filozoflarının sûfilere nisbeti gibidir. Ancak onlar, 

melekleri nübüvvet ehlinden daha üstün görürler. ġöyleki onlar,  peygamberlere 

itâati ve boyun eğmeyi terkettiler. Melekleri kendi ibadetlerinin kıblesi, 

kurtuluĢlarının ve hidâyetlerinin kaynağı olarak kabul ettiler.  

Bazen onlar, Rûhânîler olarak isimlendirilirler. Onların dinlerine (mezhebine) 

göre âlemin, sonradan var olanların özelliklerinden münezzeh ve hikmet sahibi olan 

bir yaratıcısı vardır. Bize gereken, O‟nun yüceliğine ulaĢmaktan âciz olduğumuzu 

bilmektir. Ancak kendisine mukarreb (yakın) olanların vasıtasıyla O‟na yaklaĢılabilir 

ki, onlar (yani mukarreb vâsıtalar), pak rûhânîler olup cevher, fiil ve hal bakımından 

kutsaldırlar.”
837

  

 ُّ د خ٘ف٤٧ُ: ٥ٌٛ خ٘ٝؽ٦ُ٥ّٞ لٟ خ٧ٝ٘خّي خ٘فٕٝد٠ّيص، خ٘ٝس ّٜ ٧٤ٞ لٟ ئؤ ّّ ٦ٞ لٟ خ٨٧ّ٘ خ٘فًٕخ٠ّيص، خ١ٝ٘

ّٔٗ خ٘مُٔدض ٦خ٘عىّيُخض خّٜ٘د٠ّيص، ًِ ـس٧ٙخ ل٩ٙ خ٘ؽ٥دَش ٦ٌؽ٦ُخ ل٩ٙ خ٘عًّيٓ  ذ ب٘ي٥ٛ ٠٦ع٧ ُّ ٦خ٘عٕسيك ١ٌمٟ ٠عّ

ٌد٧٘خـر لٙي١د ؤٞ ٠ؽ٥ُّ ١ٔ٧ٍ٠د لٟ ي٠ٓ خ٧٥ٙ٘خض خ٘ؽسيمّيص،  ٠د ل١ً َّذ خ َزدذ.ئلٙي٥ٛ، ٤٦ٛ ؤَزدز١د ٦ٍ٘مد

ذ ؤوال١ِد لٟ لالجُ خ٨٧ّ٘ خ٧٥ٙ٘يّص ٦خ٘ىعسّيص، لّع٩ ظمصٗ زي١١د ٦زي٥١ٛ ١ٜدٔسص، ٌيٍيط لٙي١د زمط  ٍّ ٥٠٦

ِد٧٘خ: ٦خ ٠سيدء ؤٜؽد١٘د ٌي خ٧١٘ق، ٦ؤٕ٘د١٘د ٌي خ٘ص٧َش، يٙد١٠٧َٔد ٌي خ٘مدـص ب٩٘  ٛ.ؤ٧٠خ٤َٛ ٦ٌعدج٥ٙٛ ٦ل٥ٜ٧ٙ

خ٘ٝدّيش، يإ٧ٙٔٞ ٜٝد ٠إٔٗ، ٦يُٙز٧ٞ ٜٝد ٠ُٙذ، ٦يٕد١٠٧ٝ٤د ٌي خ٘ص٧َش، ؤ٠دْ زُٙ ٜؽ١ٙد، ٌٟٝ ؤيٟ ١٘د ؼدلع٥ٛ، 

 ٦زإيّص ّٜيّص ٥٘ٛ ّ٘ٚ ٜعدزمع٥ٛ؟

“Cevher olmalarına gelince onlar, cismanî maddelerden berî (tâhir/temiz), 

cesedle ilgili yetilerden uzak, hareket ve zamansal değiĢimlerden münezzehtirler. 

Tahâret, kutsallık ve tesbîh üzerine yaratılmıĢlardır. Biz onlara yakınlaĢır ve tevekkül 

ederiz (dayanırız). Onlar, Rabbü‟l-erbâb (Allah) katında rablerimiz ve 

                                                           
837 Sadrâ, Tefsîr, III, 844. 
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Ģefaatçılarımızdır. Bize gereken, nefsimizi tabiî-Ģehevî kirlerden temizlememiz; 

ahlakımızı, Ģehevî ve gazabî kuvve bağlantılarından arındırmamızdır. Taki onlarla 

bizler arasında bir münasebet olsun. Böylece onların bazı nurları, faziletleri ve 

ilimleri üzerimize bol bol akacaktır.  

Onlar, peygamberlerin nev‟i (tür) ve Ģekil itibarıyle bizim benzerlerimiz 

olduklarını söylerler. Maddeye muhtaç olma husûslarında bizimle ortaktırlar. 

Yediklerinizden yerler, içtiklerimizden içerler. ġekil bakımından bizimle ortaktırlar. 

Bizim gibi insanlardır. O halde niçin onlara itaat edelim ve hangi özelliklerinden 

dolayı onlara tabi olalım?”
838

  

ؽ٧ٞ ٌي خال٦ ّٔ د خٍ٘مٗ: ٥ٌٛ خ ٔسدذ خ٘ٝع٧ ّٜ وعُخق ٦خعيفدي ٦ظصُيً خ ٧َٜ ٜٟ لدٖ ب٩٘ لدٖ، ؤ

٦ٞ خ٧ّّ٘ش ٦ظ٧ـي٣ خ٘ٝى٧ِٙدض ٜٟ ٜسًؤ ًّ ٜٟ خ٘معُش خًّّ٘ٔيص، ٦يٍيع٧ٞ خٍ٘يط ل٩ٙ خ٧ٝ٘ـ٧يخض  ب٩٘ ٔٝدٖ، يٕعٝ

 خٍّٕ٘ٙيص.

خض خ٧ٕ٘خٔر خٕ٘سمص خّٕ٘يدَش ٌي ؤٌال٥ٔد. ٤٦ي )٤يدٔٗ. ٌٕٙٗ ٌٙٓ ٦َلد٠ي ٤يٕٗ ـٕٝد٠ي(  ُّ ٥١ٌٝد ًٜز

ّٛ ز٣ ٠ٕسص خ٦ُ٘ق ب٩٘ خ٘فًٕ، ٧٥ٌ َز٣ّ   ٦ًٜز٢ُّ ٦ًٜي٢ُ.، ٠٦ٕسص خ٦ُ٘لد٠ي ب٩٘ ٌ٘ٓ خ٥٘يٕٗ خٍ٘ي خوع

٠ٍمدالض ٌي خ٘ؽسدجك خٌٍمٗ خ٦ُ٘لد٠ّيدض ظمُيٓ خ ـُخٚ ل٩ٙ ًَِ ٜىص٧ٚ ٘يمصٗ ٜٟ لُٔدظ٥د 

ّٛ ًِ ظ٧ٕٞ  ّٔر لٙي٥د ٧ٍ٠ْ ٦َلد٠ّيص، ؼ خٍّٕ٘ٙيص ٦خ٘م١د ُ، ٌيمصٗ ٜٟ ٌ٘ٓ ظُٔيسدض، ٌيعسم٥د ٨٧ِ ـٕٝد٠ّيص، ٦يُ

ّٙي، ٦ًِ ظ٧ٕٞ ـّجّيص   ديَش لٟ ٦َلد٠ي ـّجي، ٌٝك ـ١ٓ خ٘ٝؽُ ٜٙٓ، خ٘عإؼيُخض ّٔٙيص  ديَش لٟ ٦َلد٠ي ٔ

ّٗ ِؽُش ؤيعد ٜٙٓ. د يصمً ٜٟ خ َض، ٌي١ ٦ٜك ٔ ّٝ ّٖ ٜؽٗ ٥١ٜ٦د ًٜزُّخض خآلؼدَ خ٘م٧ٙيّص خ٘فد٤ُش ٌي خ٘ف٧ّ ٜ

ٟ خُ٘لً خُ٘يدق، ٦ٜٝد ي١ّٖ ٜٟ خٕ٘ٝدء ٜؽٗ خ٘ص٧خلُ ٦خ٥ٙ٘ر، ٦ٜد يمًغ ٌي خ٘ف٧ ٜخ ٜؽدَ ٦خ٘ؽ٧ٙؾ ٦خ٘سُي ٦

ش، ٦ٜد يمًغ ٌي خ َض ٜٟ  ]٦خ٘ٝيد٢  عسدذ٦خ٘سَُ ٦خٕ٘مدذ ٦خ٘ ُّ [ ٧ِ٦ْ ِّق ٦ٌ٦خض خ ٠ٌدذ ٦خ٥٘د٘ص خ٘ٝف

خض ٦خ٘ٝيد٢ ٦خ٘ىًٕ ب٩٘ ويُ ٌ٘ٓ. ًّ  خّ٘الِٖ ٦خ٥٘

ؽدض خ٨٧ّ٘ خٕ٘دَيص ٌي ـٝيك خ٧ٝ٘ـ٧يخض، ٦ًٜزُّخض خ٥ً٘خيص خ٘ٙدجمص ٌي ـٝيك خٕ٘دج١دض،  ّٔ ٥١ٜ٦د ٜع٧

د ود٘يد لٟ ٧ِش ٤٦ًخيص  ّٜ  بٌخ ٔدٞ ِدزال ٥٘ٝد.لّع٩ ال ي٨ُ ٧ٜـ٧ي 

“Fiile gelince, onlar yaratılıĢta, icat etmede, iĢleri bir durumdan baĢka bir 

duruma dönüĢtürmede, yaratılanları ilkellikten kemâle erdirmelerde vasıta (aracı) 
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olan sebeplerdir. Hazreti Kudsiyye‟den (Yüce Allah‟tan) güç-kuvvet alarak süflî 

varlıklara feyiz akıtırlar.  

Onların bazıları, feleklerinde yedi gezegeni tedbir ederler. Felekler 

heykeldirler (sûrettirler). Her bir Rûhânî feleğin cismânî bir heykeli (sûreti) vardır.   

Rûhânî‟nin, kendine hâs olan bu heykele (sûrete) nisbeti, ruhun cesede (bedene) olan 

nisbeti gibidir.  Bu onun (yani Rûhânî felek, cismanî heykelin) terbiyecisi, 

düzenleyicisi ve yöneticisidir.
839

  

Ruhanîlerin fiilleri, suflî tabiatta ve unsurlardaki cisimlerin hareketlerinde 

tepkimeler meydana gelmesi için özel bir miktar üzerine cisimleri hareket ettirmektir 

ki, bundan terkipler (oluĢumlar) meydana gelir, bu terkiplere cismanî kuvveler 

(yetiler) tabi olur, onların üzerine ruhanî nefisler bina edilir. Sonra bazen küllî 

tesirler, küllî ruhanîlerden; bazen de cüzî tesirler, cüzî ruhanîlerden sadır olur. Her 

bir yağmur cinsiyle beraber bir melek bulunur; hatta bir damla ile beraber bir melek 

olur. Meleklerden bazıları, yerden yükselip havada görünen ulvî olayları düzenlerler. 

Onların bazıları gökten yağıĢ, kar, dolu ve rüzgâr, bazıları da yıldırım ve alevler 

olarak (gibi) inerler. Havada meydana gelen gök gürültüsü, ĢimĢek, bulut, Ģiddetli 

sis, gök kuĢağı, kuyruklu[yıldız]lar, galaksi, yerde oluĢan depremler, kırılmalar, 

seller ve yere batmalar gibi olayları tedbîr ederler. 

Bazıları da tüm kâinata sirâyet eden kuvvelerin vâsıtalarıdır. Tüm varlıklara 

yayılan hidâyetin tedbircisidirler. Öyle ki hiçbir varlığın, ehil (kâbil) olduğu 

müddetçe hidâyet ve kuvvetten yoksun olduğu görülmez.” 

د خ ل٧خٖ: ٌإل٧خٖ خ٦ُ٘لد٠ّيدض ٜٟ خ٦ُ٘ق ّٜ ش خً٘خجٝص ٦خُ٘خلص ٦خ٘س٥فص  ٦ؤ ٍّ ٦خُ٘يمدٞ ٦خ١٘مٝص ٦خ٘ٙ

ّٛ ؼمد٥ٜٛ ٦ُ٘خز٥ٛ خ٘عٕسيك ٦خ٘عًّيٓ ٦خ٘ع٥ٙيٗ ٦خ٘عٝفيً،  ٥ٕٛ ٠ْ ٦ؤُ ٦خ٦َُٕ٘ ٌي ـ٧خَ َّذ خ٘مد٘ٝيٟ ٔيً يى٩ٍ، ؼ

ل٩ٙ لٕر ّٜدٜدظ٥ٛ ٌي خُّ٘ذ - ٦َخٔك ال يٕفً، ٦ٔدـً ال ي١عصر ِدجٛ ال ئُك،  زٍُٔ خهلّل ٦ؼدلع٣، ٌٟٝ

ٖ لد٥٘ٛ ٘ٝد ٤ٛ ٌي٣ ٜٟ خ٘س٥فص ٦خ٦َُٕ٘، ٌٟٝ ود٘ك زص٢ُ ال يٌُك، ٦ٜٟ ٠دـُ ال يىٝط، ٦ٜٟ  -٦خ١ّٝ٘٘ص ًّ ال ظعس

٦زّي ٌي لد٘ٛ خّ٘سط،  ُّ ْ ال يٕٕٟ لُٔص ال ظمر ٌي٥د ٦ال بليدء ٦ال ٠صر، ٦ٜٟ ٔ ُّ ْ، ٦ٜٟ ٜعم ُّ ٔدٟٔ ال يعم

َٞ ال يَ (٦ٜٟ ٦َلد٠ي ٌي لد٘ٛ خ٘سٕػ  ٦ ُُ َٜ َٞ ٜد يُْا ٧ُٙ َم ٍْ ْٛ ٦َ َي ٤ُ َُ َٜ َ ٜد ؤَ َٞ خهللم  .٥ٌٍخ ٤ٍٜر خ٘صدزحص)  . ْمُص٧

“Hallerine gelince ruhanîlerin halleri, âlemlerin Rabbinin komĢuluğunda; 

huzur, rızık, nimet, daimî lezzet, rahatlık, güzellik ve mutluluk içindedirler. Bu nasıl 

                                                           
839 Sadrâ, Tefsîr, III, 845. 



202 

 

gizli kalabilir? Onların yiyecekleri ve içecekleri; tesbîh, takdîs, tahlîl ve temcîddir. 

Ünsiyetleri (kaynaĢmaları) Allah‟ı zikretmek ve O‟na tâat iledir. Ayakta duran, 

rukû‟a varmaz; rukû‟da olan, secdeye gitmez; secdede olan doğrulmaz. Onların 

yakınlık ve derecesine (menzil) göre, neĢe ve mutluluktaki halleri değiĢmez. Gözleri 

aĢağıda olan, gözlerini yukarıya kaldırmaz. Bakan, gözlerini yummaz. Sakin olan, 

hareket etmez. Hareket eden, durmaz. Öyle bir hareket ki o harekette yorgunluk, 

bitkinlik ve halsizlik olmaz. Kerrûbî melek (büyük melek) kabz âleminde, ruhanî 

(melek) ise best âlemindedir. “Allah‟a isyan etmezler ve emredildikleri Ģeyleri 

yaparlar.”
840

 ĠĢte Sabiîlerin mezhebi budur.”
 841 

Daha sonra Molla Sadrâ, Hanîfler ile Sâbiîler arasında, meleklerle insanların 

hangilerinin daha faziletli olduklarına dair tartıĢmaların yapıldığını belirtmekte ve bu 

konuda geniĢ bilgi için el-Milel ve‟n-Nihal adlı kitaba mürâcaat etmeyi tavsiye 

etmektedir. 
Görüldüğü üzere Molla Sadrâ tefsîrinde, müĢrikler ve Sabiîlerin inanç 

sistemiyle ilgili bilgilere yer vermektedir. 

 

3.6.8. HĠKÂYELERLE TEFSÎRĠ 

Hikâye, insan üzerinde olumlu etki yapan nesir türlerindendir. Özellikleri 

itibariyle akıcı oldukları için insan onları dinlemek ister. Nitekim Kur‟ân‟da da bir 

takım hikâyeler yer almıĢtır. Bu hikâyeler ya temsilî olarak anlatılmıĢlar ya da gerçek 

hayattan alıntılanmıĢlardır. 

Molla Sadrâ da, diğer müfessirler gibi tefsirinde zaman zaman hikâyelere yer 

vermektedir. Bunları, âyetlerin daha iyi anlaĢılması için zikretmektedir. Burada 

konuyu uzatmamak için sadece temsilî olan Ģu hikâyeyle yetinmek istiyoruz: 

ُِّ ٦َاَل  َمي ْ٘ ْٟ خ ي ِٜ  َٖ َّ يد ٠َي َٜ ٦َ ِ ُِ خهللم ْٔ ٍِ ِ٘  ْٛ ٧ُٙز٥ُُ ُِ َك  َٙ ْٞ َظْى ٧ُ١خ ؤَ َٜ َٟ آ ي ٍِ ٙم ِ٘  ِٞ ْٛ َيْإ َ٘ ْٟ  ؤَ ي ِٜ َعيدَذ  ِٕ ْ٘ َٟ ؤ٦ُظُي٧خ خ ي ٍِ َٔد٘مي ٠٧ُُٕي٧خ  َي

 َٞ ٧ ُّ ِٔ د ٌَ  ْٛ ٥ُ١ْ ِٜ  ٌُ ِؽي َٔ ٦َ ْٛ ٧ُٙز٥ُُ ُِ ْط  َٕ َّ ٌَ  ًُ َٜ ْٛ خْ َ ْي٥ِ َٙ َٖ َل ٌََؽد  ُٗ ْس َِ.   

“Ġmân edenlerin Allah‟ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı 

ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de 

                                                           
840

 Tahrim, 66/6. 
841

 Sadrâ, Tefsîr, III, 846. KrĢ., Ebu‟l-Feth Muhammed b. Abdi‟l-Kerîm eĢ-ġehristanî, el-Milel ve‟n-

Nihel, Müessetü‟l-„A‟lâ li‟l-Metbûât, Beyrût, 2006, s. 263-266. 
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üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaĢanlar gibi olmasınlar. Onların 

birçoğu fasık kimselerdir.”
842

 

Molla Sadrâ, “(bunlar) iyi iĢler yaptıklarını sandıkları halde, dünya 

hayatında çabaları boĢa giden kimselerdir”
843

 âyetini de zikrederek aldanmıĢ olan 

dünya âlimleri (ulemâ-i sû‟) ile hesap gününün azabından kurtulmuĢ ahiret âlimleri 

(ilmiyle dünyalığı istemeyen âlimler) arasındaki farka ve onların özelliklerine dikkat 

çekmiĢtir. O, bu iki kiĢi arasındaki farkın daha iyi anlaĢılması için aralarında geçen 

diyaloğu bir hikâye formunda dile getirmiĢtir. Bunların biri, cehennem azabından 

kurtulmuĢ, onun esaretinden azat olmuĢ, Allah‟ın düĢmanlarından kendisini 

kurtarmıĢ ve cehennemde iĢkence görenlerin elemlerinden kalplerini rahatlatmıĢ olan 

Allah‟ın dostu ve salih kuludur. Diğeri ise, cehennemde çeĢitli iĢkencelere maruz 

kalmıĢ, cehennem ehlinin hararetiyle kalpleri yanmıĢ, nefisleri onun azabıyla elem 

duymuĢ ve adeta helak olandır. Hikâye Ģöyle cereyan etmiĢtir:  

  ١دـي ٥ٙ٘د٘ٓ: ٔيً ؤ سمط يد ٌالٞ؟ِدٖ خ٘

ِييدٖ: ؤ ييسمط ٌييي ٠مٝييص ٜييٟ خهلّل ؼد٘سييد ّ٘يييديش َخوسييد ٌي٥ييد، لُيصييد لٙيي٩ ـٝم٥ييد، ٠د ييُخ ٘ييًيٟ خهلّل، ٜمدييييد 

  لًخج٣، ٜمدَزد ٥٘ٛ.

 ٌّدٖ خ١٘دـي ٣٘: ٜٟ ؤلًخء خهلّل؟

 ٌخ ظٍمٗ؟سي ٦خلعّديي ِدٖ: بٞ ـٍُض ز٥ٛ ٜدِدٖ: ٔٗ ٜٟ ود١ٍ٘ي ٌي ٤ٍٜ

 ب٩٘ ٤ٍٜسي ٦َؤيي ٦خلعّديي ِدٖ: ٌةٞ ٘ٛ يّس٧ٙخ ١ٜٓ؟ ِدٖ: ؤيل٤٧ٛ

 ٤ٛ ٦ؤٔسي ٌَخَي٥ٛ.ءِدٖ: ؤِدظ٥ٙٛ ٦ؤٍٔٓ يٜد

 ِدٖ: ٌةٞ ٘ٛ ظًَّ لٙي٥ٛ؟

 ِدٖ: ؤيل٧ لٙي٥ٛ ٘يال ٥٠٦دَخ، ٦ؤ٘م٥١ٛ ٌي  الظي. ٔٗ ٌ٘ٓ ُِزد٠د ب٩٘ خهلّل ظمد٩٘.

 ء؟ ٠ٓ بٌخ يل٧ض لٙي٥ٛ ٦٘م١ع٥ٛ ؤيصيس٥ٛ ٘يؤِدٖ خ١٘دـي: ٥ٌٗ ظمٙٛ 

 ِدٖ: ال ؤيَي، ٦ٕٟ٘ بٌخ ٌمٙط ٜد ٦ ٍط ٘ٓ ٦ـًض ّ٘ٙسي َخلص ١٘٦ٍٕي ٍ٘ش، ٦٘ىٙيٗ  ًَي ٍ٘دء.

 ِدٖ ٣٘ خ١٘دـي: ؤظًَي ٘ٛ ٌ٘ٓ؟

                                                           
842

 Hadîd, 57/16. 
843

 Kehf, 18/104. 
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 ِدٖ: ال، ٦ٕٟ٘ ِٗ ؤ٠ط!

ذ خّ٘ٙر ٜمدِر خ٦ُ٘ق.  ٞ خٍ٘ٙش ب٠ٝد ٤ي خ٘ى٦ُؾ ٜٟ خ ٘ٛ ٦٘يٓ ٌي  ٍّ ِدٖ:  ٠ٓ ُٜيط خ١ٍ٘ٓ، ٜم

ّٙر  ء، ٦ال ظ٧ّيص ُ٘ٙٙق خ٘ٝسيٟ، ٦ب٠ٝد ٤ي وًٜص ٧ّّ٘ظٓ خ٘ىعسيص  ٌي خً٘يٟ ٜٟ ٘ي٤ٍخ خٍ٘ي ٌُٔظ٣ ٜٟ ؤل٧خ٘ٓ ظص

ّٙؽط لٙيٓ، ٦ـمٙط ِٙسٓ ٜٕىُخ بيد٤د ٌي ي٦خلي٥د، ٤َي١د ٘ٝأَز٥د خٕ٘سمّيص. ٦ًِ خٔع٥ّؤ زٓ خ٘ٙيؽدٞ  خ٘عي ظٕ

ّٟ ل٩ٙ ٔيً خُ٘ٝٔٙيٟ ْ زإٞ ٤ٍخ ظ٦ُيؿ ً٘ٙيٟ، ٦وًٜص ُ٘ٙٙق خ٘ٝسيٟ ٦ز٣ ظٝ ُّ خ٘ص٧ٙش لٙي٣ ٦آ٣٘ - ليػ و

الٚ ّٕ َٙيم (٘س٣ ٜد لٕد٢ خهلّل ٔسمد٣٠ لٟ زمط خ١ٝ٘دٌّيٟ ز٣٘٧ّ:  -٦خ٘ ٧ُّ١خ َل ُٝ ْٗ ال َظ ُِ ٧خ  ُٝ َٙ ْٔ ْٞ ؤَ َٓ ؤَ ْي َٙ َٞ َل ٧ُّ١ ُٝ َي

 ْٛ ُٕ َٜ ال ْٔ  ). ِب

٩َٙ (٦خلٙٛ زإ٠ّٓ ٜمس٧ْ ٌي ؼسّص ٜٟ ؼسّدض ـ١٥ٛ ٤٦ي:  ُِٙك َل ُش خ٘مِعي َظؽم ًَ َِ ٧ ُٝ ْ٘ ِ خ َُ خهللم ُص ٠د َٝ ُمَؽ ْ٘ شِ خ ًَ ِح ٌْ  )خْ َ

ّٙٛ ز١ٍٕٓ ٜٟ  ي٦ب٠ٝد ظٙد٤ً لٍخز٥د ي٧ٚ خّ٘يدٜص ليد٠د، بال ؤٞ ظعّ ٥١ٜد زدٍُٕ٘ خ٘صميك ٦خ٘مّٗ خٕ٘ٙيٛ، ٦ظعى

٧ْخ( ٘دء خهلّل ٔٝد ٦لً ز٣٘٧ّ: لٍخز٥د ٦ظ١ف٧ زّٙسٓ ٜٟ لّدز٥د بٞ َّ َٟ خظم ي ٍِ ي خ٘م ٛم ١َُ٠ّفِ ٌِي٥د  -زٍٝدِظ٥ٛ- ؼُ  َٟ ي ِٝ ِ٘ َُ خ٘فمد ٍَ ٠َ٦َ

ِؽيًّد  .)ـِ

 ؼٛ ِدٖ خ٥٘د٘ٓ ١ٙ٘دـي: ٌإوس٠ُي ؤ٠ط لٟ َؤيٓ ٤ٍٜ٦سٓ ٦لدٖ ٠ٍٕٓ.

د ؤ٠د، ٌة٠ّي ًِ ؤ سمط ٌي ٠مٛ خهلّل ٦بلٕدٞ ال يمص٩ لًي٤د ٦ال ياي٨ ٤ُٕ٘د، َخظيد زٝد  ّٜ ِدٖ: ٠مٛ، ؤ

َ،  دزُخ  لٕد٣ٜ، ال ؤَيً  لً ٜٟ خ٘ىُٙ ٧ٔءً  ًّ ؤظُٝ ٣٘ يوال، ٦ال ؤ٧٠ي ٥٘ٛ ُ٘خ. ٠ٍٕي ٌي  ، ٦الِٕٛ ٘ي ٦ِ

الٚ  ّٕ َخلص، ٦ِٙسي ٌي ٌٕمص، ٦خ٘ىُٙ ٜٟ ـ٥عي ٌي ؤٜدٞ. ؤٔٙٝط ُ٘زي، ٤ٍٜسي ٦يي١ي ييٟ ؤزي بزُخ٤يٛ لٙي٣ خ٘

ْٟ (ؤ٧ِٖ ٔٝد ِدٖ:  َٝ ١ِّي ٦َ  ٌَ ِٜ ِة٠م٣ُ  ٌَ ٌٛ َظِسَم١ِي  ِلي ََ  ٌَ ٧ ٍُ َٓ َو ِة٠م ٌَ ْٟ َلصد٠ِي  َٜ   ٍِّ ْٞ ظَُم ِة٠م ِب ٌَ  ْٛ َْ ٦ْز٥ُ ْٛ ِلسدُي ٥ُ َٓ ِة٠م ٌَ  ْٛ ٥َُ٘  ُْ
ٍِ ْٞ َظْى ِب

 ُٛ ي ِٕ َم ْ٘ ُّ خ ي ِّ َم ْ٘  .)ؤ٠ََْط خ

“KurtulmuĢ olan Ģahıs, helak olacak Ģahsa Ģöyle der: „Ey filan! Nasıl 

sabahladın?‟ 

Helak olacak kiĢi: „Allah‟tan fazla nimet isteyerek, nimetleri isteme 

konusunda hırslı ve Allah‟ın dinine yardımcı olarak, O‟nun düĢmanlarına düĢmanlık 

yapıp onlarla savaĢarak Allah tarafından nimetler içerisinde sabahladım.‟ 

KurtulmuĢ kiĢi: „Allah‟ın düĢmanları kimlerdir?‟ dedi. 

Helak olacak kiĢi: „Mezhebim ve itikadımda bana muhalif olan herkes‟ dedi. 

KurtulmuĢ kiĢi: „Onlara galip gelirsen ne yaparsın?‟ dedi. 
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Helak olacak kiĢi: „Onları kendi mezhebime, görüĢüme ve inancıma davet 

ederim‟ dedi. 

KurtulmuĢ kiĢi: „ġâyet senin (mezhep, görüĢ ve inancını) kabul etmezlerse 

(ne yaparsın?)‟ dedi. 

Helak olacak kiĢi: „Onlarla savaĢır, kanlarını döker ve zürriyetlerini esir 

ederim.‟ 

KurtulmuĢ kiĢi: „ġâyet onlara güç yetiremezsen ne yaparsın?‟ dedi. 

 Helak olacak kiĢi: „Gece-gündüz onlara beddua eder ve namazlarımda onlara 

lanet okurum. Tüm bunlar,  Yüce Allah‟a yaklaĢma[aracı]dır.‟ 

KurtulmuĢ kiĢi: „Onları davet eder, onlara lanet okursan, kendilerine bir Ģey 

dokunacağını bilir misin?‟ 

Helak olacak kiĢi: „Bilmiyorum, lakin sana söylemiĢ olduklarımı yaparsam 

kalbimde ferahlık, nefsimde lezzet ve sinemdeki kine Ģifa bulurum.‟ 

KurtulmuĢ kiĢi: „Bunların niçin böyle olduklarını (içinin rahatladığını) biliyor 

musun?‟ 

Helak olacak kiĢi: „Hayır bilmiyorum. Lakin sen söyle!‟ 

KurtulmuĢ kiĢi: „Çünkü sen kalbi ve ruhu iĢkence görmüĢ ruh hastasısın. Zira 

lezzet, sadece elemlerden kurtulmaktır. Ġçinde bulunduğun durum dini pekiĢtirmek 

değildir. Dîn-i mübin için destek de değildir. Ancak bu sana musallat olmuĢ Kuvve-i 

gazabiyyene hizmettir. Onun arzularına kalbini musahhar kılmıĢ ve hayvânî 

arzularına rehin olmuĢsun. ġeytan seninle istihza etmektedir. Zira, dine değer verme 

ve dîn-i mübine hizmet etme Ģeklindeki bu tavrın seni kandırmıĢtır. ĠĢte sen bu 

tavrınla Peygamber Efendimiz‟i (s.a.s) minnet altında bırakmaktasın. Tıpkı 

Münezzeh olan Allah‟ın bazı münafıklardan bahsettiği Ģu sözünde olduğu gibi: 

„Onlar Ġslâm‟a girdikleri için seni minnet altına sokuyorlar. De ki: 

Müslümanlığınızı benim baĢıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki, sizi 

imana erdirdiği için asıl Allah size minnet etmektedir.‟
844

 

ġunu bil ki, sen cehennem tabakalarının birinde tutsaksın. Bu tabaka da 

Ģudur:  
„O (Hutame), Allah‟ın, yüreklere iĢleyen tutuĢturulmuĢ ateĢidir.‟

845
  

                                                           
844

 Hucurât, 49/17. 
845

 Hümeze, 104/6-7. 
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ġüphesiz, kıyamet gününde O‟nun azabını aĢikâre müĢahede edeceksin. 

Ancak sahih itikad ve selim akıl ile ondan korunabilirsin. Allah‟ın izin verdiği ölçüde 

nefsini ve kalbini onun azabından kurtarabilirsin. Allah‟ın Ģu sözüyle vaadettiği gibi:  

„Sonra, takva sahiplerini (kurtuluĢa ermelerinden dolayı) kurtarırız ve 

zulmedenleri diz üstü çökmüĢ olarak bırakıveririz.‟
846

 

Daha sonra helak olacak kiĢi, kurtulmuĢ kiĢiye Ģöyle dedi: 

-„Sen, bana görüĢünü, mezhebini ve durumunu söyle!‟  

-„Evet, bana gelince ben Allah‟ın nimetleri ve sayılamayacak ve Ģükrü eda 

edilemeyecek iyilikleri içerisinde sabahladım. Bana taksim ve takdir ettiği Ģeye razı 

oldum. Hükümlerine sabrettim, hiçbir yaratığa kötülük (yapmak) istemem ve ona 

gizlece fenalık yapmam. Onlara hiç kötülük düĢünmem. Gönlüm rahat ve kalbim 

geniĢtir. Yaratıklar benden taraf güven içindedirler. Rabbime teslim oldum. 

Mezhebim ve dinim babam Ġbrahim‟in dinidir. Onun Ģöyle dediği gibi derim: 

„Rabbim! ġüphesiz o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim 

bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana karĢı gelirse, Ģüphesiz sen çok bağıĢlayan ve 

çok merhamet edensin.‟
847

  

„Eğer Sen onlara azap edersen, Ģüphe yok ki onlar senin kullarındır, eğer 

onları bağıĢlarsan yine Ģüphe yok ki sen aziz (çok güçlü) ve hâkimsin (hikmet 

sahibisin).‟”
848

 

Molla Sadrâ, bu hikâyeyi arz ettikten sonra bu vb. hikâyelerde geçen sapık 

görüĢ ve inançların olduğunu, yapılan bu tür tartıĢmaların kalbini sıktığını 

söylemektedir. Ayrıca bunların bu dünya hayatının cezası olduğunu ve ahiret 

hayatında ise alevli ateĢ, derileri yüzen ve kalpleri parçalayan bir cezanın olacağına 

Allah‟ın Ģu sözlerinin iĢaret ettiğini belirtmektedir: 

“En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. 

Cehennem, görenler için apaçık bir Ģekilde gösterilir.”
 849

 

“Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiĢ olsaydınız. Andolsun, siz o 

alevlenmiĢ ateĢi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun, onu ayn-ı yakin ile mutlak 

                                                           
846

 Meryem, 19/72. 
847

 Ġbrahim, 14/36. 
848

 Mâide, 5/118. Molla Sadrâ, yukarıdaki âyetin Hz. Ġbrahim‟in söylediğini belirtmektedir. Hâlbuki 

bu âyeti Hz. Ġsa söylemektedir. 
849

 Naziat, 79/34-36. 
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göreceksiniz.”
850

 

 Ġnsanın Allah‟ın marifetine ulaĢmasının ancak bu fâsid görüĢlerinden 

vazgeçmek ve kendilerini Ģirkten korumakla gerçekleĢeceğine Ģu âyeti delil olarak 

zikretmektedir:
 851

  

“Sizden hiçbir kimse yoktur ki Cehennem‟e uğramıĢ olmasın. Bu, Rabbın 

yanında kesin hükme bağlanmıĢtır. Sonra, takva sahiplerini kurtarırız ve 

zulmedenleri diz üstü çökmüĢ olarak bırakıveririz.
852

 

Molla Sadrâ tefsîrinde, âyetlerin daha iyi anlaĢılması için yukarıda anlatılan 

temsilî hikâye gibi gerçek hikâyeler de zikretmektedir. 

 

3.6.9. ĠSRÂĠLĠYÂT 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ı tefsir ederken Ġsrâiliyâta da yer vermektedir. O mana 

bakımından Ġslâm‟ın inanç sistemine aykırı bulmadığı bazı rivâyetleri tefsîrine 

almakta bir beis görmemiĢtir. Yer yer Ġslâm‟la çeliĢen Ġsrailiyata da yer verdiği ancak 

bunları redettiği görülmektedir. 

Molla Sadrâ, tefsîrine kutsal kitaplardan iktibaslar da yapmaktadır. Mesela; 

 .  ُٔ  ْٞ دِء ٤َُااَلء ِب َٝ ْٔ َٖ ؤ٠َِْسح٠ِ٧ُي ِزإَ د َّ ٌَ ِص  َٕ اَلِج َٝ ْ٘ ٩َٙ خ ْٛ َل َظ٥ُ َُ ٛم َل ٙم٥َد ؼُ ُٔ دَء  َٝ ْٔ َٚ خْ َ َٛ آَي ٙم َٟ ٦ََل ي ِِ ْٛ َ دِي ١ُع   

“Allah Âdem‟e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere arzedip „eğer 

siz sözünüzde sadık iseniz, Ģunların isimlerini bana bildirin‟ dedi”
853

 

âyetinde geçen ilmin fazileti ve önemini âyetlerle izah ettikten sonra, diğer kutsal 

kitapların da ilmin fazileti hakkında sözler bulunduğunu söylemektedir.  

Bu cümleden olarak Yüce Allah, Tevrât‟ta Hz. Musa‟ya Ģöyle buyurmaktadır:  

” ّٛ ّٛ خلٝٗ ز٥د، ؼ ٥ّٝٙد، ؼ لفّٛ خ٘مٕٝص، ٌة٠ّي ال ؤـمٗ خ٘مٕٝص ٌي ِٙر لسً باّل ٦ؤَيض ؤٞ ؤوٍُ ٣٘، ٌعم

 .“ خز٥ٍ٘د ٔي ظ١دٖ زٍ٘ٓ ُٔخٜعي ٌي خ٠ً٘يد ٦خآلوُش

                                                           
850

 Tekâsür, 102/5-7. 
851

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 287-290. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, IV, 1159, 1379, V, 287, 371, VI, 215, VII, 

177. 
852

 Meryem, 19/71-72. 
853

 Bakara, 2/31. 
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“Hikmeti yücelt. ġüphesiz ben hikmeti bir kulumun kalbine koyarsam, onu 

affetmek isterim. Dünyada ve ahirette ikramıma kavuĢmak için, hikmeti öğren, 

onunla amel et ve onu harca.”
854

  

Zebûr‟da Allahu Teâlâ Ģöyle buyurur: 

ء، ِٗ  لسدَ ز١ي بُٔخجيٗ ٤َ٦سد٥٠ٛ: لديؼ٧خ ٜٟ خ١٘دْ خ ظّيدء، ٌةٞ ٘ٛ ظف٦ًخ ٌي٥ٛ ظّّيد ٌمديؼ٧خ خ٘مٙٝد

ّٞ خ٘عّ   .٦خ٘مّٗ ؼالغ ُٜخظر  ٦خ٘مٙٛ ٦٩بٞ ٘ٛ ظف٦ًخ لد٘ٝد ٌمديؼ٧خ خ٘مّالء، ٌة

 “Ġsrailoğullarının âlimleri ve ruhbanlarına Ģöyle de: “Takvalı insanlarla 

konuĢunuz. ġâyet onlar arasında takvalı bulamazsanız, o zaman âlimlerle konuĢunuz. 

Eğer bir âlim bulamazsanız, bu defa akıllı olanlarla konuĢunuz. Çünkü takva, ilim ve 

akıl üç mertebedir.”
855

  

Yüce Allah, Ġncîl‟in on yedinci bölümünde Ģöyle buyurmaktadır:  

ّٞ خ٘مٙٛ بٞ خ٦يٗ ٟ٘ٝ ٔٝك زد٘مٙٛ ٌٙٛ يؽٙس٣! ٔيً يمُٙ ٜك خ٘ف٥ّدٖ ب٩٘ خ١٘دَ!  ٢٧ّٝٙ، ٌة ؼٙس٧خ خ٘مٙٛ ٦ظم

 .يٕمًٔٛ ٘ٛ يّٕٙٛ، ٦بٞ ٘ٛ يٌُمٕٛ ٘ٛ يعمٕٛ، ٦بٞ ٘ٛ يى١ٕٛ ٘ٛ ئٍُّٛ ٦بٞ ٘ٛ ي١ٍمٕٛ ٘ٛ يعُٔٛ٘ٛ 

“Ġlmi iĢitip de onu öğrenmeyene veyl olsun. O cahillerle beraber ateĢte nasıl 

haĢredilir! Ġlmi talep ediniz ve onu öğreniniz. ġüphesiz ilim sizi mutlu etmezse, sizi 

ümitsiz de etmez. ġâyet sizi yükseltmezse alçaltmaz da. Sizi zengin etmezse, fakir de 

yapmaz. Size faydası dokunmazsa zarar da vermez.”
856

  

Ayrıca Molla Sadrâ Mukâtil b. Süleyman‟ın (v. 150/768) Ġncîl‟de Ģunu 

gördüğünü nakleder:  

ّٞ خهلّل ظمد٩٘ ِدٖ ٘مي٩ٕ لٙي٣  الٚب ّٕ لفّٛ خ٘مٙٝدء ٦خلُي ٌع٥ٙٛ ٌة٠ّي ٌّعٙع٥ٛ ل٩ٙ ـٝيك وّٙي باّل  :خ٘

ّٗ ٘ي  ء. خ١٘سّييٟ ٦خُ٘ٝٔٙيٟ ٍٔعٗ خ٘ٙٝٓ ل٩ٙ خ٧ٕ٘خٔر، ٦ٌعٗ خآلوُش ل٩ٙ خ٠ً٘يد، ٦ٍٔعٙي ل٩ٙ ٔ

Allahu Teâlâ, Hz. Ġsa‟ya Ģöyle buyurdu: “Âlimlere saygıda bulun ve 

faziletlerini bil. Çünkü ben onları, Nebi ve Resûller dıĢında tüm kullarımdan üstün 

                                                           
854 Sadrâ, Tefsîr, III, 785. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 407. Yaptığımız taramalarda elimizdeki 

Tevrat‟ta yukarıdaki ifadeye rastlayamadık. Bu sebeple bu ibarenin Tevrat‟a ait tefsirlerde veya 

elimizdeki Tevrat‟ın dıĢındaki baĢka nüshalarda mevcut olabileceğini düĢünmekteyiz. Hatta tahrif 

edilmemiĢ Tevrat‟ta olduğu söylenen bir ifade olarak da kabul edilerek rivayet edilmiĢ olabilir. 
855 Sadrâ, Tefsîr, III, 786. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 408. Yaptığımız taramalarda Zebur‟da böyle 

bir ifadeye rastlayamadık. 
856 Sadrâ, Tefsîr, III, 786. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 408. 
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kıldım. Onların fazileti, güneĢin diğer gezegenlere, ahiretin dünyaya fazileti ve 

benim her Ģeye olan üstünlüğüm gibidir.”
857

 

Molla Sadrâ, ehli kitaptan yukarıdaki alıntıları yaptıktan sonra, Hz. Âdem‟e 

eĢya, Hz. Hızır‟a feraset, Hz.Yusuf‟a tabir, Hz. Davud‟a zırh yapma, Hz. Süleyman‟a 

kuĢlarla konuĢma, Hz. Ġsa‟ya Tevrât ve Hz. Muhammed (s.a.v)‟e Ģeriat ve tevhit 

ilminin verildiğini âyetlerle açıklamaktadır.
858 

ġimdi de Molla Sadrâ‟nın tefsîrine almıĢ olduğu isrâiliyâtla ilgili yönleri ele 

almaya çalıĢalım: 

 

3.6.9.1. Ulûhiyetle Ġlgili Ġsrâiliyât 

1. Örnek: 

Molla Sadrâ, istiâzeyi tefsîr ederken Allah‟a sığınmanın ve O‟na tevekkül 

etmenin gerekliliğine vurgu yaptıktan sonra bazı Semavî kitaplarda geçen Ģu rivâyeti 

zikretmektedir:  

ٗ لٟ ويُي زد٘يإْ، ٦ ٘س٣١ٕ ؼ٧ذ خٍّ٘ٝ٘ص  ّٜ ّٗ ٜا ّٟ ؤٜٗ ٔ ّٞ خهلّل ظمد٩٘ ي٧ّٖ: ٦لّظي ٦ـال٘ي  ِؽم ب

ٗ ويُي ٌي خً٘ٙخجً، ٦خً٘ٙخجً  ّٜ ُّٕخ ليُخٞ، يا ل١ً خ١٘دْ، ٦ ـ١ّس٣ّ١ ٜٟ ُِزي، ٦ زّم٣ّ٠ً ٜٟ ٦ ١ٙي، ٦ ـم٣ّ١ٙ ٜعٍ

٦يُـ٧ ويُي ٦يؽَُ زدٍُٕ٘ ؤز٧خذ ويُي ٦زيًي ٍٜدظيك خ ز٧خذ ٤٦ي ٜىّٙص ٦زدزي  زيًي. ٦ؤ٠د خ٘مّي خّّ٘ي٧ٚ.

 ٍٜع٧ق ٟ٘ٝ يلد٠ي.

“Yüce Allah Ģöyle buyurmaktadır: „Ġzzetime ve celâlime yemin olsun ki, 

benden baĢkasına ümit besleyenin ümidini ümitsizlikle keserim. Ġnsanların yanında 

ona zillet elbisesini giydiririm. Yakınlığımdan uzaklaĢtırırım. Bana yakın olandan 

onu uzak tutarım. Onu ĢaĢkın bir durumda bırakırım. Zorluklar elimde bulunduğu ve 

ben Hayy ve Kayyum olduğum halde, zorluklar konusunda benden baĢkasına ümit 

besler ve benden baĢkasına rica eder. Tüm kapıların anahtarı bende olduğu halde, 

benden baĢkalarının kapılarını tefekkür ile çalar. Hâlbuki o kapılar kapalıdır, benim 

kapım ise bana dua edene açıktır.‟‟
859

 

2. Örnek: 

… ٌٚ ١ٌَص ٦َاَل ٧ْ٠َ ِٔ  ٢ُ ٍُ  …اَل َظْإُو

                                                           
857 Sadrâ, Tefsîr, III, 787. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 408.  
858

 Sadrâ, Tefsîr, III, 785-787. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 404. 
859

 Sadrâ, Tefsîr, I, 365. KrĢ., Kuleynî, Usûlu‟l-Kâfi, II, 66. 
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“…O‟nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku…”
860

 

٩ّٙ خهلّل لٙي٣  ؤ٣ّ٠  -ل٩ٙ ٠سّي١د ٦آ٣٘ ٦لٙي٣ خٕ٘الٚ- ؤ٣٠ ل٩ٕ لٟ ٩ٔ٧ٜ زٟ لُٝخٞ  ٦آ٦َ٣٘ي لٟ خ١٘سي  

َٔ  “٤ٗ ي١دٚ ٔسمد٣٠ ؤٚ ال؟ ”٦ِك ٌي ٣ٍٕ٠:  ٌإ٦ل٩ خهلّل ب٘ي٥ٛ ؤٞ ي٧ِف٢٧ ؼالؼد   “٤ٗ ي١دٚ َز١د؟ ”:خ٘ٝالجٕصَ  َٖ إ٦ِيٗ: 

لعٍدؾ ز٥ٝد، ٌٕدٞ ٦ؤ٢ُٜ زدال “ٌي ٔٗ يً ٦خلًش ٥١ٜٝد ظيٟء٧ٜٙٝ زيًْ ِد٦ََظيٟ وٍ ”ِدٖ: ي١دٚ، ؼٛ  ٦ال يع٢٧ُٔ

ِ زف٢ً٥ ب٩٘ ؤٞ ٠دٚ ٌي آوُ خ ُٜ ٌد ؽٍّط يًخ٢ ٌعُذ بل٨ً خّ٘د٦ََظيٟ ل٩ٙ خ  ُّ و٨ُ ٌد٠ُٕٕظد، ٌعُذ يعم

 خهلّل ظمد٩٘ ٌ٘ٓ ٜؽال ٣٘ ٌي زيدٞ ؤ٣٠ ٧٘ ٔدٞ ي١دٚ ٘ٛ يًَّ ل٩ٙ لٍؿ خ٧ٕٝ٘خض ٦خ َظيٟ.

“Resûlullah‟tan (s.a.s) rivâyet edildiğine göre, Hz. Musa b. Ġmran: Acaba, 

Allahu Teâlâ uyuyor mu, yoksa uyumuyor mu? diye düĢündü. Bir görüĢe göre, Hz. 

Musa meleklere Ģöyle sordu: „Rabbimiz uyur mu?‟ Allahu Teâlâ, onlara Hz. Musa‟yı 

üç gün uyanık bırakmalarını ve uyutmamalarını vahyetti. Sonra da Ģöyle dedi: „Her 

eline iki dolu cam testi al!  Her bir elinde onlardan biri olsun.‟ Ona bu iki testiyi 

muhafaza etmesini emretti. ĠĢin sonunda uyuyuncaya kadar var gücüyle testileri 

muhafaza etti. Ancak, iki eli birbirine değdi. Bir testi diğerine çarptı ve ikisi de 

kırıldı. Böylece Cenabı Allah, Ģâyet uyumuĢ olsaydı yerleri ve gökleri muhafaza 

edemeyeceğinin beyanına dair bir misal verdi.” 

 Molla Sadrâ, bu Ġsrailî haberi eleĢtirmektedir. Kendisine ve intisap etmiĢ 

olduğu mezhebe göre bu vb. husûsları peygamberlere, hatta ulu‟l-azm 

peygamberlerden biri olan Hz. Musa gibi bir Resûl‟e isnat etmek caiz değildir. 

Çünkü küçük-büyük günahların kendilerinden sadır olması mümkün değildir. 

Allah‟ın sıfatlarını bilmemek en büyük günahtır. Kim uykuyu Allah‟a nispet ederse 

veya bu konuda Ģüphelenirse kâfir olur. Bunu Hz. Musa‟ya nisbet etmek nasıl caiz 

olur?
 861

 diyerek bu çeĢit isrâiliyâtı reddetmektedir. 

3.6.9.2. Peygamberlerle Ġlgili Ġsrailiyat 

1. Örnek:  

ْٛ ٦َِبيمدَي ٌَ  ُٔ ًِ ي ؤ٦ُِي ِزَم٥ْ ًِ ٧ٌُخ ِزَم٥ْ ْٛ ٦َؤ٦َْ ُٕ ْي َٙ ُط َل ْٝ ِعي خ٘مِعي ؤ٠ََْم َٝ ٦خ ٠ِْم ُُ ُٔ ٌْ َٗ خ خِجي َُ ْٔ ٤َُس٠ِ٧يَيدَز١ِي ِب َْ  .د

                                                           
860

 Bakara, 2/255. 
861

 Sadrâ, Tefsîr, V, 145. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 300. 
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“Ey Ġsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü 

yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden 

korkun.”
862

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyeti tefsîr ederken Allahu Teâlâ‟nın Ġsrailoğullarına 

Tevrât‟ta yer almıĢ olan Ģu va‟dini hatırlatmaktadır: 

َ زد٧١َ٘ خٍ٘ي يإظي ز٣ وٍُض ٣٘ ٠ٌس٣ ٦ؤيوٙع٣ ؤب٠ّي زدلػ ٜٟ ز١ي بٔٝدليٗ ٠سّيد    ًّ ّٜيد، ٌٟٝ ظسم٣ ٦ 

خ٘ف١ّص، ٦ـمٙط ٣٘ ؤـُيٟ: ؤـُخ زدظّسدق ٜد ـدء ز٣ ٩ٔ٧ٜ، ٦ـدءض ز٣ ؤ٠سيدء ز١ي بُٔخجيٗ، ٦ؤـُخ زدظّسدق ٜد ـدء ز٣ 

 ٜي ٜٟ ٦ً٘ بٔٝدليٗ.ٜمًٝ خ١٘سي خ 

“ġüphesiz ben Ġsmail oğullarında ümmî bir peygamber göndereceğim. Kim 

ona uyar ve getirmiĢ olduğu nûru tasdik ederse onun günahlarını affeder ve onu 

cennete koyarım. Ona iki sevap veririm. Birinci sevabı, Hz. Musa‟nın ve 

Ġsrailoğullarının peygamberlerinin getirdiklerine tabi olması, ikinci sevabı, Ġsmail 

oğullarından ümmî Peygamber olan Muhammed‟in (s.a.s) getirdiğine uyması 

karĢılığında veriririm.”
863

  

Molla Sadrâ Tevrât‟ta geçen yukarıdaki ifadelerin karĢılığının Allah‟ın Ģu 

sözü olduğunu söylemektedir: 

“Ondan (Kur‟ân‟dan) önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona da iman 

ederler. Onlara (Kur‟ân) okunduğu zaman: Ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden 

gelmiĢ hakikâttir. Esasen biz daha önce de müslüman idik, derler. - ĠĢte onlara, 

sabretmelerinden ötürü, mükâfatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle 

savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar.”
864

 

    Ayrıca Molla Sadrâ Resûlullah‟ın peygamber olarak gönderiliĢiyle ilgili 

Tevrât ve Ġncîl‟den birçok örnek sunarak onları yorumlamaya çalıĢmıĢtır Bunlardan 

bazıları Ģunlardır: 

1- BeĢinci sıfr‟de Rab Teâlâ Ģöyle buyurmaktadır:  

                                                           
862

 Bakara, 2/40. 
863

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1065. KrĢ., Kitab-ı Mukaddes, Ġncîl, Resûllerin ĠĢleri, 3: 22, (Ġbrânî, Kildânî ve 

Yunanî Dillerinden Tercüme), Kitab-ı Mukaddes ġirketi, Ġstanbul, 2010. (Ġncîl‟de Peygamberimize 

yapılan atıflar için ayrıca bkz., Yuhanna Ġncîli 14: 16; 14: 26; 15: 26; 16: 7; Yuhanna‟nın Birinci 

Mektub, 2:1); Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 478.  
864

 Kasas, 28/52-54. 
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ب٠ّي ؤِيٛ ٕ٘ٛ ٠سّيد ٜؽٙٓ ٜٟ زيٟ بو٧خ٠ٕٛ، ٦ؤّيٝد َـٗ ٘ٛ يٕٝك ٔٙٝدظي خ٘عي ياّيي٥د ل١ي ٌ٘ٓ خُ٘ـٗ 

  .زدٔٝي ؤ٠د ؤ٠عّٛ ٣١ٜ

“ġüphesiz Ben kardeĢlerinizin arasından senin gibi bir Peygamberi onlara 

göndereceğim. Herhangi bir adam, benim ismimle, bu adamın benden alıp eda 

(tebliğ) ettiği kelimelerimi dinlemezse ondan intikam alırım.”
865

 

 Molla Sadrâ, Ġsrail kardeĢlerinin oğullarından maksadın bilindiği gibi Ġsmail 

olduğunu Ģu Ģekilde açıklamaktadır:  

زمً ٩ٔ٧ٜ ٜٟ ؤ٠سيدء ز١ي بُٔخجيٗ لٙي٥ٛ خٕ٘الٚ، ٦ال ب٩٘ لي٩ٕ،  ٥ّ٠ٛ ٘ٛ ي٧٠٧ٕخ ٌال يصُي ب٩٘ ٜٟ   

 ٩ّٙ ٜٟ ز١ي بو٧ظ٥ٛ، ٦ال ٜؽٗ ٩ٔ٧ٜ ٌي ٣٠٧ٔ  دلر ُ٘يمص ٜٕعإ٠ٍص ٌي٥د زيدٞ ٜصد٘ك خً٘خَيٟ. ٌعمّيٟ ٜمًٝ  

 خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘.

“(Bundan maksadın) Hz. Musa‟dan sonraki Ġsrailoğullarının peygamberleri 

ve Hz. Ġsa olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü onlar, onların kardeĢlerinin 

çocuklarından değildirler. Ayrıca onlar, içinde, dünya ve ahiret maslahatı bulunan 

yeni bir din sahibi olma konusunda Hz. Musa gibi de değildirler. O halde bunun Hz. 

Muhammed (s.a.s) olduğu açığa çıkmıĢ oldu.”
866

  

2- 5. Sıfr‟ın 20. bölümünde Ģu geçmektedir: 

ًّ لٟ يٝي٣١ ل٧١خٞ  ّٞ خُّ٘ذ ظمد٩٘ ـدء ٌي ؼ٧َ ٔي١دء ٦ؼٙك ١٘د ٜٟ ٔدليُ، ٦ـ٥ُ ٜٟ ـسدٖ ٌدَخٞ، ٦  ب

ّّ ٦لّسس٥ٛ ب٩٘ خ٘ٙم٧ذ، ٦يلد ٘فٝيك ًِيٕي٣ زد٘سُٔص.  خًّ٘يٕيٟ، ١ٌٝم٥ٛ خ٘م

الٚ زؽ٧َ ٔي١دء ٦ب٠ّخٖ خع٠فيٗ ل٩ٙ لي٩ٕ لٙي٣ يُيً  ّٕ خعوسدَ لٟ ب٠ّخٖ خ٘ع٧َخش ل٩ٙ ٩ٔ٧ٜ لٙي٣ خ٘

٩ ّٝ الٚ زٕدليُ، ٌة٣ّ٠ ٔدٞ يٕٕٟ ٜٟ ٔيميُ زُّيص ظٕ ّٕ ٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ “٠د ُش”خ٘ ، ٦ب٠ّخٖ خُّ٘آٞ ل٩ٙ ٜمًٝ  

 ّٞ ّٕص، ٌة ّٕص ِسٗ خ٘مًٞ زٝيٙيٟ ٠٦صً ٧٤٦ ٔدٞ خ٘ “ٌدَخٞ”زٝ  .١ٌّٖٝي ؼُيُ ٜ

 “Rab Teâlâ, Tur-i Sinâ‟da geldi. Sa‟îr‟de bizi aydınlattı. Fârân dağlarında 

ortaya çıktı. Sağında azizler saf tuttular. Onlara Ģeref verdi ve onları toplumlara 

sevdirdi. Bütün azizlere bereketle dua etti.”
867

 

                                                           
865 Sadrâ, Tefsîr, IV, 866. KrĢ., Kitab-ı Mukaddes, Tevrât, Tesniye, 18: 18-20. (Ġbrânî, Kildânî ve 

Yunanî Dillerinden Tercüme), Kitab-ı Mukaddes ġirketi, Ġstanbul, 2010. (Tevrat‟ta Peygamberimize 

yapılan atıflar için bkz., ĠĢaya, 22: 7; 42: 1-4); Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 479. 
866 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1066. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 478-481.  
867
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Bu, Tevrât‟ın Hazreti Musa‟ya Tur-i Sinâ‟da; Ġncîl‟in Hz. Ġsa‟ya Sâ‟îr‟de 

indiğini haber vermek istemektedir. Çünkü Hz. Ġsa Nasire olarak isimlendirilen Sâ‟îr 

köyünde ikamet etmekteydi. Kur‟ân‟ın Hz. Muhammed‟e (s.a.v) inmesi Mekke‟de 

olmuĢtur. Çünkü Fârân, Mekke yolu üzerinde, Adn‟dan iki buçuk mil öncedir. O 

konak yeri idi.”
868

  

 

3.6.9.3. YaratılıĢla Ġlgili Ġsrâiliyât 

1. Örnek: 

ي ٙم ٢ِ خ٘ ٍِ َزيد ٤َي َُ ّْ د ٦َاَل َظ َٝ يْحُع
ِ٘ خ َلْييُػ  ًً َوي ََ ٥َ١ْيد  ِٜ ُٔياَل  َف١ميَص ٦َ ْ٘ َٓ خ ي ـُ ٦ْ َِ ْٟ ؤ٠َْيَط ٦َ ُٕ ي ْٔ ُٚ خ ١َد َيدآَي ْٙ ُِ ٦َ ْٟ ي ِٜ ٠َ٧ُٕيد  َع ٌَ َش  َُ َف

 َٟ ي ِٝ ِ٘  .خ٘فمد

“Biz: Ey Âdem! Sen ve eĢin (Havva) beraberce cennete yerleĢin; orada 

kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin; sadece Ģu ağaca 

yaklaĢmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden 

zalimlerden olursunuz, dedik.”
869

  

Molla Sadrâ, insanın ilk yaratılıĢını Ġsrâîlî bir rivayette dayanarak 

anlatmaktadır. 

٣ خ يُٕ، ٦٦ظك ٜٕد٣٠ ٘مٝد،   ٦َي ّّ ّٛ ؤوٍ ظٙمد ٜٟ ؤظالل٣ ٜٟ ٘ ّٞ خهلّل ظمد٩٘ ؤ٩ّ٘ لٙي٣ خ٧١٘ٚ، ؼ ؤ

د خٔعيّؿ ٦ـً ل١ً َؤ٣ٔ خُٜؤش ِدلًش، ٌٕإ٥٘د: ٜٟ ؤ٠ط؟ ِد٘ط: خُٜؤش.  ّٝ ِدٖ: ٦٘ٛ وّٙط؟ ٦وُٙ ل٧ّخء ٣١ٜ، ٌٙ

يط ل٧خء؟ ِدٖ:  ٥ّ٠د وّٙط ٜٟ ٘ي ِد٘ط: ّٝ ء  ٘عٕٕٟ بّ٘ي. ٌّد٘ط خ٘ٝالجٕص: ٜد خ٥ٝٔد؟ ِدٖ: ل٧ّخء. ِد٧٘خ: ٦٘ٛ ٔ

َف١مصَ (ٌم٤ً١د ِدٖ خهلّل ظمد٩٘:  لّي. ْ٘ َٓ خ ـُ ٦ْ َِ ْٟ ؤ٠ََْط ٦َ ُٕ ْٔ  ).خ

“Rivâyet edildiğine göre Allahu Teâlâ Hz. Âdem‟i uykuya daldırdı. Sonra sol 

taraftaki kaburgasından bir kaburga aldı. Onun yerine et yerleĢtirdi. Hz. Havva‟yı o 

kaburgadan yarattı. Hz. Âdem uyandığında yanı baĢında oturmuĢ bir kadın gördü. 

Ona „sen kimsin‟ dedi. Hz Havva: „Bir bayan‟ dedi. Hz. Âdem: „Niçin yaratıldın‟ 

dedi. Hz. Havva: „Benimle beraber kalasın diye.‟ Melekler: „Onun ismi ne?‟ diye 

sordular. Hz. Âdem: „Havva‟ dedi. Onlar da: „Niçin Havva olarak 

isimlendirdin/isimlendirildi?‟ diye sordular. Hz. Âdem: „Çünkü o canlı bir Ģeyden 

                                                           
868 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1067. KrĢ., ġehristânî, el-Milel ve‟n-Nihel, s. 215; Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 

480. 
869
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yaratıldı‟
870

 diye cevap verince Allahu Teâlâ: „Sen ve eĢin beraberce cennete 

yerleĢin‟ dedi.”
871

  

Molla Sadrâ, Hz. Havva‟nın yaratılıĢının cennette olduğu dile getirmektedir. 

Bu, nefislerin kutsal aklî âlemden, nefsanî oluĢuma inme anındaki miladıdır.
872

 Yani 

insanın yaratılıĢının gayb âleminden Ģehadet âlemine sirâyet etmesidir. 

2. Örnek: 

 ِٞ ُم٧ ْٙ َٝ ْ٘ ِٓ خ ْٙ ٍُ ْ٘ ٌِي خ  ْٛ يمَع٥ُ َِّ ٌُ ١َد  ْٙ َٝ ْٛ ؤ٠َمد َل ٥َُ٘  .٦َآَيٌص 

“Onların soylarını dolu gemide taĢımamız da onlar için bir delildir.”
873

 

Molla sadrâ yukarıdaki âyeti Ģu isrâilî rivâyetle izah etmektedir: 

ٌد٠ؽُٙ ز٥ٛ لع٩  “٧٘ زمؽط ١٘د َـال ٥ً٘ خٍٕ٘ي١ص يمًؼ١د ل٥١د”بٞ خ٘م٧خَييٟ ِد٧٘خ ٘مي٩ٕ لٙي٣ خٕ٘الٚ: 

ٌّدٖ:  .“خهلّل ٣٘٧َٔ٦ ؤلٙٛ”ِد٧٘خ:  “ظ٦ًَٞ ٜٟ ٤ٍخ؟ؤ”خ٠ع٩٥ خ٩٘ ٔؽير ٜٟ ظُخذ، ٌإوٍ ٍٔد ٜٟ ٌ٘ٓ خ٘عُخذ ٌّدٖ: 

ٌةٌخ ٧٤ ِدجٛ ي١ٍط خ٘عُخذ لٟ َؤ٣ٔ  .“ِٛ زإٌٞ خهللّ ”ٌّدٖ: ٌعُذ خٕ٘ؽير زمصد٢ ٌّدٖ: “ ٤ٍخ ٔمر زٟ لدٚ.”

١ٕ٘ي ـ١١ط ؤ٥٠د خٕ٘دلص ٌٟٝ ؼٛ ال ٜط ٦ؤ٠د ٘دذ، ٦”ِدٖ:  “ؤ٤ٕٙط؟”٦ًِ ٘دذ، ٌّدٖ ٣٘ لي٩ٕ لٙي٣ خٕ٘الٚ: 

ٔدٞ ؼ٥٘٧د ؤً٘ ٌَخق ٦لُظ٥د ٔعٝدجص ٌَخق، ٦ٔد٠ط ؼالغ ؼسّدض، ” ِدٖ: “لًؼ١د لٟ ٍٔي١ص ٧٠ق”ِدٖ: “ ٘سط.

 ٌمدي ظُخزد. “ٌٞ خهلّل ٔٝد ١ٔطةلً ز”ؼٛ ِدٖ:  “ؼسّص ٦ًٙ٘خذ ٦خ٧٘لٗ، ٦ؼسّص ٘ال٠ٓ ٦ؼسّص ٘ٙؽيُ

“Havariler Hz. Ġsa‟ya Ģunu sordular: „KeĢke Hz. Nuh‟un gemisini gören bir 

adamı diriltseydin de bize ondan bahsetseydi.‟ Hz. Ġsa onlarla toprak yığınından 

oluĢmuĢ bir tepeye varıncaya kadar gitti. Bu topraktan bir avuç alıp onlara: „Bunun 

kim olduğunu biliyor musunuz?‟ dedi. „Allah ve Resûlü daha iyi bilir‟ dediler. Hz. 

Ġsa Ģöyle dedi: „Bu Ka‟b b. Hâm‟dır.‟ Asasıyla o toprak yığınına vurdu. „Allah‟ın 

izniyle kalk‟ dedi. Aniden Ka‟b b. Hâm baĢının üzerinden toprak döküldüğü halde 

kalktı. Saçı ağarmıĢtı. Hz. Ġsa, kendisine: „Bu Ģekilde mi öldün?‟ dedi. O: „Hayır, 

genç iken öldüm. Lakin ben (dirilince) kıyametin koptuğunu sandım. Bundan dolayı 

ihtiyar oldum/saçlarım ağardı‟ dedi. Hz. Ġsa: „Bize Hz. Nuh‟un gemisinden bahset?‟ 

dedi. O: „Geminin uzunluğu bin zira‟, geniĢliği ise altıyüz zira‟ idi. Üç katlı olup bir 
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katı hayvanlar ve vahĢiler, bir katı insanlar, diğer kat ise kuĢlar içindi.‟ Sonra Hz. Ġsa 

ona -Allah‟ın izniyle- olduğun hale dön‟ dedi. O da (tekrar) toprak haline döndü.”
874

  

Molla Sadrâ, yukarıda geçen âyetin tefsirini yaparken söz konusu isrâilî 

haberleri aktarmıĢtır. O, yukarıdaki Ġsrailiyatta geçtiği gibi, Hz. Nuh‟un gemisini 

insanlar, hayvanlar, kuĢlar ve onların ihtiyaç duyduğu maddelerle dolu olduğunu 

söylemiĢtir. Böylece onların gemiye alındıkları için boğulmaktan kurtulduklarını ve 

onlardan çok sayıda neslin yayıldığını belirtmiĢtir.
875

  

 

3.6.9.4. Ġblis Ġle Ġlgili Ġsrailiyat  

 َٟ ي ُِ ٌِ د َٕ ْ٘ ْٟ خ ِٜ  َٞ د َٔ ٦َ َُ َس ْٕ َع ْٔ َٓ ؤََز٩ ٦َخ ي
ِٙ ٦خ ِبالم ِبْز ًُ َف َٕ ٌَ  َٚ ٦خ آِلَي ًُ ُف ْٔ َِٕص خ اَلِج َٝ ْٙ ِ٘ ١َد  ْٙ ُِ  ٌْ  .٦َِب

“Hani biz meleklere “Âdem‟e secde ediniz” dedik de hemen secde ettiler. 

Yalnız iblis kaçındı, kendinî büyük gördü ve kâfirlerden oldu.”
876

 

Molla Sadrâ, Hz. Âdem‟e secde etme konusunda melekler ile iblis arasında 

geçen tartıĢmayı Ģöyle aktarmaktadır: 

٠ي ؤٔٙٛ ؤٞ ٘ي ب٥٘د ٧٤ ودّ٘ي ٧ٜ٦ـًي، ٧٤٦ ودُ٘ خ٘ىُٙ، ٕٟ٘ ٘ي ل٩ٙ لٕٝص خهلّل ب” يٓ:ِدٖ بزٙ

 ؤٔحٙص ٔسمص:

 ال خ ٘ٛ؟بؤل٤ًد: ٜد خ٘مٕٝص ٌي وُٙ خٕ٘دٌُ ال ٔيٝد ٦ًِ ٔدٞ لد٘ٝد زإٞ خٕ٘دٌُ ال يٕع٧ـر ل١ً و٣ّٙ 

يم٧ي ل٩ٙ خٍٕ٘ٝٙيٟ ٧٥ٌ ِديَ ٘ي٣ ٠ٍك ٦ال ظُ، ٦ٔٗ ٜد ب٣٠ ال يم٧ي ؤخ٘ؽد٠ي: ٜد خٍ٘دجًش ٌي خ٘عٕٙيً، ٜك 

 ٥٘ٛ ٜٟ ويُ ٦خٔؽص خ٘عٕٙيً؟ صل٩ٙ لصيٙ

 ٌخ ١ٍٙٔي خٕ٘ف٧ي آليٚ؟د٣٠ ١ٍٙٔي زٝمٌُع٣ ٦ؼدلع٣، ٌٙٝؤخ٘ؽد٘ػ: ٤ر 

خُ٘خزك: ؼٛ ٘ٝد لصيع٣ ٌي ظُْ خٕ٘ف٧ي آليٚ ٘م١١ي ٦ؤ٦ـر لّدزي، ٜك ؤ٣٠ ال ٌدجًش ٣٘ ٦ال ٘ىي٢ُ ٌي٣، ٦٘ي 

 ؤلفٛ خ٘عَُ؟

 ً٘و٧ٖ ٌي خ٘ف١ص ٧ٔ٦٦ٔص آيٚ؟خ٘ىدٜٓ: ٘ٛ ١١ٕٜي ٌي خ

د ٌمٗ ٌ٘ٓ ٌٙٛ ١١ٕٜي ٜٟ بو٧خج٥ٛ ٦بظال٥٘ٛ؟ ّٝ  خٕ٘ديْ: ٘
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؟ ٦ٜم٧ٙٚ ؤٞ خ٘مد٘ٛ ٧٘ ٔدٞ ود٘يد لٟ خُ٘ٙ ٕ٘دٞ يخٕ٘دزك: ٘ٝد خٔع٥ٝٙع٣ خً٘ٝش خ٘ؽ٧يٙص ٌي ٌ٘ٓ ٌٙٛ ؤ١ٙ٥ٜ

 “ٌ٘ٓ ويُخ؟.

“Ġblis Ģöyle dedi: Ben, beni yaratıp var eden, tüm varlıkları da yaratan bir 

ilahımın olduğunu kabul ediyorum. Lakin Allah‟ın hikmetine dair yedi sorum vardır:  

Birincisi: Kâfirin yaratılmasında ne hikmet vardır? Özellikle kâfirin, 

yaratılanların yanında elemden baĢka bir Ģeyi gerekli kılmadığını biliyordu (elemden 

baĢka bir Ģeye neden olmadığını biliyordu). 

 Ġkincisi: Yararının ve zararının kendisine dönmediği teklifte ne fayda var? 

Mükelleflere dönen her Ģeyi (yarar-zarar) Allah, teklif vasıtası olmadan da 

gerçekleĢtirebilirdi. 

Üçüncüsü: Farz et ki Allah beni, kendisini tanımam ve boyun eğmem 

konusunda mükellef kıldı. Niçin Âdem‟e secde etmekle beni mükellef tuttu? 

Dördüncüsü: Âdem‟e secdeyi terk etme konusunda O‟na isyan ettiğimde, 

O‟na veya baĢkasına hiç fayda vermediği ve bana en büyük zararı verdiği halde beni 

niçin lanetledi ve cezalandırılmamı gerekli gördü? 

BeĢincisi: Niçin cennete girme ve Âdem‟e vesvese verme konusunda bana 

imkân verdi?  

Altıncısı: Bunları yapınca niçin benim onları azdırmama ve saptırmama 

imkân tanıdı? 

Yedincisi: Ġnsanları saptırma konusunda ben ondan uzun müddet mühlet 

istediğimde, niçin bana mühlet verdi? ġu malumdur ki, Ģâyet kâinat Ģerden hali 

olsaydı daha iyi olacaktı.  

Daha sonra Molla Sadrâ, Ġncîl‟in Ģarihlerinden Ģunu aktarmaktadır: 

٠ٓ ٜد لٌُع١ي، ٧٘٦ لٌُع١ي ٘مٙٝط ؤ٣٠ بيد بزٙيٓ  :ٌإ٦ل٩ خهلّل ظمد٩٘ ب٘ي٣ ٜٟ ُٔخيِدض خ٘فالٖ ٦خٕ٘سُيدء

 . ء ٜٟ ؤٌمد٘ي، ٌة٠ي ؤ٠د خهلّل ال ب٣٘ بال ؤ٠د، ال ؤٔحٗ لٝد ؤٌمٗ ال خلعُخض لٙي ٌي ٘ي

“Allahu Teâlâ, celâl ve kibriyâ çadırından ona Ģöyle vahiy etti: “Ey Ġblis! Sen 

beni tanımadın, Ģâyet tanımıĢ olsaydın, yaptıklarımdan herhangi bir Ģeyde bana 

itirazın yapılamayacağını anlardın. ġüphesiz ki ben Allah‟ım. Benden baĢka ilah 

yoktur. Yaptıklarımdan sorguya çekilmem.”
877
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Molla Sadrâ‟ya göre Ģâyet Allah‟ın bu cevabı olmasaydı evvel ve ahir tüm 

mahlûkat, inkârcı ve mücadeleci Ģeytanın bu Ģüpheleri karĢısında sükût etmekten 

kurtulamazlardı.
878

  

 

3.6.9.5. Temsillerle Ġlgili Ġsrailiyat 

 1. Örnek: 

د َٝ ٌَ د َزُم٧َظًص  َٜ َؽاًل  َٜ َذ  ُِ ْٞ َيْع َعْمِيي ؤَ ْٕ َ اَل َي ٞم خهللم يد  ِب ٜم ْٛ ٦َؤَ ٥ِي زِّ ََ  ْٟ ي ِٜ  ُُّ َمي ْ٘ َٞ ؤ٠َم٣ُ خ ٧ ُٝ َٙ َيْم ٌَ ٧ُ١خ  َٜ َٟ آ ي ٍِ د خ٘م ٜم إَ ٌَ ٥َد  َِ ٧ْ ٌَ

د يُ  َٜ خ ٦َ ًُ ِؽي َٔ ي ِز٣ِ 
ًِ خ ٦ََي٥ْ ًُ ِؽي َٔ ُّٗ ِز٣ِ  َؽاًل يُِع َٜ خ  ٍَ ُ ِز٥َ خَي خهللم ََ خ ؤَ ٌَ د َٜ  َٞ ٧ُ٘٧ ُّ َي ٌَ ٦خ  ُُ ٍَ َٔ  َٟ ي

ٍِ َٟ خ٘م ي ِّ ِٔ د ٍَ ْ٘ ُّٗ ِز٣ِ ِبالم خ  .ِع

“ġüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir 

varlığı misal getirmekten çekinmez. Ġman edenlere gelince, onlar böyle misallerin 

Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah 

böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, 

birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları 

saptırır.”
879

 

Molla Sadrâ, Allahu Teâlâ‟nın (Ġncîl‟de de) hakir olan varlıklarla temsil 

getirdiğini açıklamaktadır. Mesela, göğüsteki kini; elek üstünde kalan 

Ģeylere/artıklara, sert kalpleri; taĢlara, sefillerle muhatap olmayı; eĢek arılarının 

tahrîk edilmesine, deli otunu -buğday ile karıĢmıĢ hububat-; hardala, süzgece ve 

kurtçuğa benzetmiĢtir. 

د ٠دٚ خ١٘دْ ـدء ل٢٦ًّ ِدٖ ظمد٩٘ ّٝ  : ٜؽٗ ٧ٕٜٙض خٕ٘ٝدء ٔٝؽٗ َـٗ َِق ٌي ُِيع٣ ل١ؽص ـّيًش ٠ّّيص ٌٙ

ؤ٘يٓ ل١ؽص ـّيًش ٠ّّيص  ٠ًدٌّدٖ لسيً خّ٘خَق: يد ٔيّ  [ ؤؼُٝ خ٘مٙر وٙر لٙي٣ خ٦ّ٘خٌَّٞق خ٦ّ٘خٞ، ]ٌٙٝد ٠سط خَّ٘ق ٦

]ِدٖ ٥٘ٛ: ٤ٍخ ٌمٗ خ٘م٦ًّ. ِد٧٘خ: ؤظُيً ؤٞ ٤ٍ٠ر ٠٦ّٙك  ِدٖ: ز٩ٙ. ِد٧٘خ: ٌٟٝ ؤيٟ ٤ٍخ خ٦ّ٘خٞ؟ َِلط ٌي ُِيعٓ؟

ّٕٙٛ بٞ ٤ٌسعٛ ؤٞ ظّٙم٧خ خ٦ّ٘خٞ ظّٙم٧خ ٜم٣ خ٘م١ؽص، يل٤٧ٝد يعُزيدٞ ـٝيمد ]لّع٩ خ٘مصدي[ ٌإُٜ  ِدٖ:خ٦ّ٘خٞ؟[  ٘م

ّٛ يمَُ زد١٘دَ ٦يفٝم٧خ خ٘م١ؽص ب٩٘ خ٘ىّخجٟ.خ٘مّصدييٟ ؤٞ   يٙعّؽ٧خ خ٦ّ٘خٞ ٜٟ خ٘م١ؽص، ٦ؤٞ يُزؽ٢٧ لّٜد، ؼ

“Allahu Teâlâ, (Ġncîl‟de) Ģöyle der: „Göklerin melekûtunun misali, kendi 

köyünde temiz ve kaliteli buğdayı eken bir adama benzer. Ġnsanlar uyuduğunda 

düĢman gelip deli otunu (buğdayın arasına) eker. (Ekin bittiğinde ve ot çoğaldığında 
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deli otu onlara baskın olur). Ekinci‟nin kölesi: „Ey Efendimiz! Sen köyünde kaliteli 

ve temiz buğdayı ekmedin mi?‟ der. Ekinci: „Evet‟ der. Ona Ģöyle derler: „Peki bu 

deli otu nereden çıktı?‟ Onlara der ki: „Bu düĢmanın iĢidir.‟ Onlar: „Gidip deli otunu 

sökelim mi?‟ derler. Ekinci Ģöyle der: „ġâyet siz deli otunu sökmeye giderseniz, 

onunla beraber buğdayı da sökersiniz. Ġkisini de bırakın, hasat vaktine kadar beraber 

yetiĢsin.‟ (Hasat vaktinden sonra) ekinci orakçılara, deli otunu buğdaydan (ayırarak) 

yerden tane tane sökmeyi (toplamayı), demet Ģeklinde bağlamayı, sonra da ateĢle 

yakmayı ve buğdayları da depolarda toplamayı emreder.”
880

 

 Molla Sadrâ temsillerle ilgili yukarıdaki misali zikrettikten sonra Ģu yorumu 

yapmaktadır:  

خُ٘ـٗ خٍ٘ي َِق خ٘م١ؽص خ٘فّيًش، ٧٤٦ ؤز٧ خ٘سُٙ، ٦خُّ٘يص ٤ي خ٘مد٘ٛ، ٦خ٘م١ؽص خ٘فّيًش خ١ّّ٘يص ٧٤ ٠مٟ 

٦خ٘م٦ًّ خٍ٘ي َِق خ٦ّ٘خٞ ٧٤ بزٙيٓ، ٦خ٦ّ٘خٞ: خ٘ٝمد ي خ٘عي َِل٥د  ؤز١دء خ٧ٕٙٝ٘ض خٍ٘يٟ يم٧ٙٝٞ زؽدلص خهلّل،

٦خ٘مّصدي٦ٞ ٤ٛ خ٘ٝالجٕص يع٧ُٔٞ خ١٘دْ لع٩ ظ٧٠ًخ آـد٥٘ٛ ٌيمص٦ًٞ ؤ٤ٗ خ٘ىيُ ب٩٘ ٧ٕٜٙض بزٙيٓ ٦ؤ مدز٣، 

ُّ ب٩٘ خ٥٘د٦يص. ٣ يٙعّؽ٧ٞ ٜٟ ٧ٕٜٙظ٣ ٜالجٕع٦ٔٝد ؤٞ خ٦ّ٘خٞ يٙعّػ ٦يمَُ زد١٘دَ ٍٔ٘ٓ َٔٗ خهلّل ٦ خهلّل، ٦ؤ٤ٗ خ٘ٙ

دٖ خعؼٛ، ٌي٥٠٧ّٙٛ ٌي ؤظ٧ٞ خ٥٘د٦يص ّٝ  .خ٘ٝعٕدٔٙيٟ ٦ـٝيك ل

“Kaliteli ve temiz buğdayı eken adam; beĢerin babası, köy; âlem, kaliteli ve 

temiz buğday; Allah‟a boyun eğerek çalıĢan biz saltanat (melekût) çocukları, deli otu 

eken; düĢman iblistir. Deli otu; iblis ve arkadaĢlarının ektikleri masiyet, hasat 

edenler; meleklerdir ki, insanların ecelleri yaklaĢana kadar onları bırakırlar. Ġyilik 

ehlini, Allah‟ın melekûtuna (cennetine) Ģer ehlini de hâviyeye (cehenneme 

yerleĢtirmek için) biçerler (hasad ederler). 

 Ekinci kölesi deli otunu kökten söküp ateĢte yaktığı gibi, Allah‟ın elçileri ve 

melekleri de Allah‟ın melekûtundan tembel olanları ve bütün günahkârları alıp 

cehennem tandırına atarlar.”
881

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, bu isrâiliyâtın temsilî olduğunu belirtmektedir. 

2. Örnek:  

 ْٛ ُٕ َم َٜ د  َٝ ِ٘ ًِد  ًِّ َص ُٜ ُْ٘ط  َّ د ؤ٠َ َٝ ٧ُ١خ ِز ِٜ ِٞ  ٦َآ ٧ ُّ ٌَدظم ياًل ٦َِبيمدَي  ِٙ َِ ١ًد  َٝ ٦خ ِزأَيدِظي َؼ ُُ َع ْٙ ٍُ ِز٣ِ ٦َاَل َظ
ٌِ د َٔ  َٖ ٧ُ٠٧ُٕخ ؤ٦َم  .٦َاَل َظ
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“Elinizdekini (Tevrât‟ın aslını) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur‟ân‟a) 

iman edin. Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karĢılık ile 

satmayın, yalnız benden (benim azabımdan) korkun.”
882

 

Hz. Ġsa Ģöyle der: 

٩٘ خَّ٘ق، بال ٤ي ظُٙذ ٦ال ظعُْ خ٘ٝدء ظىٙٛ  ٧ء ٔٝؽٗ  ىُش ٦ِمط ل٩ٙ ٌٛ خ٥١ُٜ٘ؽٗ لٙٝدء خٕ٘

ّٗ ـد٤ُ٤د وعُ ٦زدؼ٥١د ٠عٟ، ٦ٜؽٗ خّ٘س٧َ ـد٤ُ٤د لدُٜش   ٦زدؼ٥١د لفدٚ خ٧ٝ٘ظ٦.٩ٜؽٗ لٙٝدء خ٧ٕ٘ء ٜؽٗ ١ِدش خ٘م

 “Kötü âlimlerin misali, bir nehrin ağzına düĢmüĢ kaya gibidir. Ne kaya su 

içer ne de suyun ekine ulaĢmasına imkan verir. Kötü âlimlerin misali, bahçe kanalına 

benzer. DıĢı yeĢillik, içi ise pis kokuludur. Kabirlerin misali, dıĢları onarılmıĢ 

yapıtlar, içleri ise ölülerin kemikleridir.”
883

 

Molla Sadrâ, âyeti izah etmek için Ġncîl‟de geçen yukarıdaki temsilî anlatımı 

aktarmıĢtır. O, isrâiliyât haberleri arasında yer alan bu tür temsillerin, dünya 

çocukları olan âlimin, sağlam kalpli cahilden, hal, akıbet, gelecek ve azap 

bakımından daha hasis, daha kötü daha Ģiddetli olduğuna iĢaret ettiğini 

söylemektedir. KurtuluĢa eren ve Allah‟a yakın olan sadece ahiret âlimleridir.
884

 

 

3.7. DĠRÂYET TEFSÎRĠ YÖNÜNDEN ÖZELLĠKLERĠ 

Müfessirler tefsirlerinde sadece rivâyete bağlı kalmamıĢlardır. Dirâyete de 

önem vermiĢlerdir. Kur‟ân ayetlerini fıkıh, lügat, edebî sanatlar, gramer ve çeĢitli 

bilimlere dayanarak tefsir etmiĢlerdir. 

Bazıları dirâyet tefsir yönteminin caiz olmadığını söyleyip karĢı çıkmıĢlardır. 

Aslında dirâyet tefsirinin sahabe döneminde uygulandığı söylenebilir. Mesela; Hz. 

Ali bazı âyetleri açıklarken kendi re‟yiyle açıklamıĢtır. Bu da bu çeĢit tefsir 

yönteminin hem caiz olduğunu hem de sahabe tarafından da kullanıldığını 

göstermektedir. Molla Sadrâ da tefsirinde dirayet metodunu kullanmıĢtır. 
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3.7.1. FIKIH VE FIKIH USÛLÜ 

Kur‟ân‟da ahkâm ile ilgili ayetlerin bulunması söz konusu âyetlerin fıkhî 

boyutlarıyla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Fıkıhla ilgili yorumların tutarlı ve 

isabetli olması için de fıkıh usûlüne gerek duyulmaktadır. Bundan dolayı müfessirler, 

tefsirlerinde bu iki disipline yer vermiĢlerdir. 

3.7.1.1. Fıkıh 

Ġslam hukûkunun ilk ve en önemli kaynağını Ģüphesiz ki Kur‟ân teĢkil 

etmektedir. Mezhepler, savundukları fikirlerini temellendirmek için önce Kur‟ân‟a 

baĢvurmuĢlardır. Müfessirler de ahkâm âyetlerini tefsir ederlerken fıkhî konulara 

değinmiĢlerdir. Hata bazı âlimler, “Ahkamu‟l-Kur‟ân” adıyla müstakil eserler te‟lif 

etmiĢlerdir. 

Molla Sadrâ da tefsîrinde ahkâm âyetlerini tefsîr ederken yeri geldikçe fıkhî 

meselelere değinmektedir. Biz de onun fıkhî görüĢlerini Ģu Ģekilde tasnif ederek 

ortaya koymaya çalıĢtık:    

a) Ġsim tasrih ederek fıkhî görüĢleri zikreder:  

1. Örnek: 

ُٕيَيدؤَي٥َُّ  ِ٘ ٌَ َسْييَك  ْ٘ ٦خ خ َُ ٌَ ٦َ ِ ُِ خهللم ي ْٔ ٌِ َ٘ي٩  يَم٧ْخ ِب ْٔ د ٌَ َميِص  ُٝ ُف ْ٘ ِٚ خ ْٟ َيي٧ْ ي ِٜ اَلِش  ِ٘ٙصم خ ٧ُ٠ِيي  ٌَ ٧ُ١خ ِب َٜ َٟ آ ي ٍِ ْٞ د خ٘م ْٛ ِب ي ُٕ َ٘  ٌُ ْٛ َوْيي

 َٞ ٧ ُٝ َٙ ْٛ َظْم  .١ُُٔع

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, 

hemen Allah‟ı anmaya koĢun ve alıĢveriĢi bırakın. Eğer bilmiĢ olsanız, elbette bu 

sizin için daha hayırlıdır.”
885 

Molla Sadrâ tefsîrinde yukarıdaki âyeti izah ederken Cuma namazının kaç 

kiĢiyle kılanabileceği husûsunda ismini zikrederek bazı Sünnî ve Caferî fıkıhçıların 

görüĢlerine yer vermiĢtir.  

ُٚ  كُ ِّٝ فَ الٚ ِدٖ: يُ لٟ ؤزي لسً خهلّل لٙي٣ خٕ٘ ّٗ ٜٟ ٘فٝمص بٌخ ٔد٧٠خ وٕٝص ٌٝد ِخي، ٦ي٧ٚ خ خ٧ّ٘ بٞ ٔد٧٠خ ؤِ

ً زٟ ٜٕٙٛ لٟ ؤزي ـمٍُ لٙي٥ٝد خٕ٘الٚ ٦ويُ ٌ٘ٓ ٜٟ خ٦ُ٘خيص. ٦  وٕٝص ٌال ـٝمص ٥٘ٛ ّٝ ِيٗ: زٕسمص، ٘ٝد ٦َخ٢ ٜم

ّٗ ٥١ٜٛ: خعٜدٚمص ٠ٍُ ٜٟ خٕ٘ٝٙٝيٟ ٦سخ٘فٝمص ل٩ٙ ٔ ِدٖ: يفر د، ٦خٍ٘ي   ال يفر ل٩ٙ ؤِ ّّ لي ل ًّ ٦ِدظي٣، ٦خ٘ٝ
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، ٦خ٘ٙد٤ًخٞ ٦ ُّ خ٘ؽ٧َي يعٕدٜٗ خ٘مًي زؽالؼص ٦ل١ً ؤزي ل١يٍص ٦.  خٍ٘ي يعُذ خ٘م٦ًي زيٟ يًي خعٜدٚلٙي٣ خ٘م

٨٧ٔ  ؼ١يٟدل١ً ؤزي ي٧ًٔ ي١مًّ ز٦ٟ. ل١ً خ٘ٙدٌمي ي١مًّ زإَزميٟ َـال ؤلُخَخ زد٘ىيٟ ّٜيٝي٨٧ٔ٦ خعٜدٚ. 

  يخ٦ي ي١مًّ ز٧خلً ويُ خعٜدٚ ٕٔدجُ خ٘فٝدلدض.٦ل١ً خ٘مٕٟ ٦خعٜدٚ. 

“Ebû Abdillah‟tan (v. 298/911), Ģöyle dediği rivayet edilmiĢtir: Ġnsanlar 

Cuma günü beĢ veya daha fazla (kiĢi) olduklarında bir araya gelip Cuma namazı 

kılarlar.  

 BeĢ kiĢiden az olursa cumaları olmaz. Bunun dıĢında baĢka rivayetler de 

vardır. Muhammed b. Müslim‟in Ebû Ca‟fer‟den yaptığı rivayete göre yedi kiĢiyle 

Cuma namazı kılınabileceği söylenmiĢtir. Ebû Cafer Ģöyle demiĢtir: Cuma namazı 

Müslümanlardan yedi kiĢiyle vacip olmaktadır. Yedi kiĢiden az olurlarsa vacip 

olmaz: (Yedi kiĢi Ģunlardır:) Ġmam (devlet baĢkanı), kadı, davacı, davalı, iki Ģahit ve 

imamın huzurunda hadleri uygulayan kiĢi. Ġmam-ı Hanefî ve Sevri‟ye göre imam 

dıĢında üç kiĢiyle tamamlanır. Ġmam-ı ġafiî‟ye göre ergenlik yaĢına gelmiĢ ve mukim 

olan kırk hür Müslüman ile; Ebû Yusûf‟a göre imam dıĢında iki kiĢiyle geçerli olur. 

Hasan ve Dâvûd‟a göre cemaat ile (kılınan) diğer namazlarda olduğu gibi imam 

dıĢında bir kiĢiyle mun‟akit olur.”
886

  

Yukarıdaki alıntıda da belirtildiği gibi Molla Sadrâ tefsîrinde Cuma namazını 

kılabilmek için gerekli olan asgari sayının kaç olduğu hususunda el-Hasan Basrî (v. 

110/728), Ġmam-ı Ebû Hanife  (v. 150/767), Ġmam Sevri (v. 161/778), Ebû Yusûf (v. 

182/798), Ġmam ġafiî (v. 204/820), Dâvûd Zâhirî (v. 270/884) Ebû Abdillah (v. 

298/911) ve Ebû Ca‟fer (v. 460/1067) gibi fakihlerin görüĢlerine yer vermektedir.  
2. Örnek:  

َعدٍذ  ِٔ ٌِي   ٌٛ ي ُِ َٔ  ٌٞ آ ُْ ُّ َ٘ َٞ ِب٠م٣ُ  ٦ ُُ َؽ٥م ُٝ ْ٘ ٣ُ ِبالم خ ُّٕ َٝ ٍٞ اَل َي ٧ُ١ ْٕ َٜ. 

“ġüphesiz bu, korunmuĢ/saklanmıĢ bir kitapta bulunan değerli bir 

Kur‟ân‟dır. Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.”
887

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyet delil getirilerek iki farklı fikhî görüĢün ortaya 

çıktığını söylemiĢtir:  
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٣ُ (  ٌد٘عٝيُ ٌي ُّٕ َٝ ّْ   بٞ ٔدٞ لدجًخ ب٩٘ خ٘ٝصمً خٍ٘ي زإيًي ) ال َي   خ١٘دْ ٦ي٣ًَٔ ـ٧٥َٝ ؤَزدذ خ٘م٧خ

ُّ ٜٟ خ لًخغ ٦خ ٠فدٌْال يف٧ِ ٘ىي ّٓ خ٘ٝصمً، -١ٍد٦ْخ٘ميط ٦خ٘ٔد٘ف١دزص - ُ خ٘ٝعؽ٥ ّٓ ٔعدزع٣ ؤ٦ ٜ ٜ 

الٚ  ٔٝد ٧٤ ل١ً خ٘سمط ّٕ ً زٟ لّٙي خ٘سدُِ لٙي٣ خ٘ ّٝ ٦ؼد٦ْ ٦ٔد٘ٛ ٧٤٦ ٤ٍٜر خ٘ٙدٌمي  ء٦لؽد  ٦َ٦ي لٟ ٜم

٣ُ (  ٦ٜد٘ٓ. ٌي٧ٕٞ ُّٕ َٝ  وسُخ زٝم٩١ خ٥١٘ي. ) ال َي

“Bazılarına göre  ُ٣ ُّٕ َٝ  ibaresindeki zamirin, insanların elinde bulunan اَل َي

Mushaf‟a raci olması durumunda -ki tüm havâs/zâhir ehli bu Ģekilde anlamıĢtır- 

cenâbet, hayız ve nifas halinde bulunanlar ile hades ve necâsetten temiz olmayanların 

Mushaf‟a ve yazısına dokunmaları caiz değildir. 

(Bu görüĢ), Muhammed b. Ali el-Bakır, Atâ, Tâvûs ve Sâlim‟den rivâyet 

edilmiĢtir. Malik ve ġafiî‟nin mezhebi de bu Ģekildedir. Böylece  ُ٣ ُّٕ َٝ  nehy  ال َي

anlamında ihbarî bir cümle olmaktadır.”
888

 

Bu esnada Molla Sadrâ kendi görüĢünü de ortaya koymaktadır: 

 ٦ال ٘ىيُ خ٘ٝعؽ٥ُ ٜٟ ٠فدٔص ٍُٔ خّ٘د٘ر زدعُِخَ زد٥ٙ٘ديظيٟ ظال٦ظ٣ ٦لٍؿ ؤٍ٘دـ٣.

“Kelime-i Ģehadeti getirmek suretiyle kendi kalıbını küfür necasetinden 

temizleyenlerden baĢkasının (Kur‟ân‟ı) tilavet etmesi ve onun lafızlarını ezberlemesi 

(câiz) değildir.”
889

 

Böylece Molla Sadrâ,  ُ٣ ُّٕ َٝ  ifadesinin ihbarî bir cümle olmadığını, bilakis اَل َي

inĢaî bir cümle olduğunu, yani nehiy/yasaklama manasına geldiğini açıklamıĢ 

olmaktadır. 

O, bu husûsu özetle Ģöyle değerlendirmiĢtir: 

 ٍٓ٘ٔ٦ ، ُّ ّٗ يَـص ٜٟ يَـدظ٣ لٝٙص يم٣٠٧ٙٝ ٦زد٘فٝٙص ُّ٘ٙآٞ يَـدض ٔٝد ٜ ٘إل٠ٕدٞ زمٕس٥د، ٦ٕ٘

٥ٔٛ لٟ ٧٘خوٗ ٜٕد٥٠ٛ ؤ٦  ًّ ٣٠٧ باّل زمً ؼ٥دَظ٥ٛ لٟ لًؼ٥ٛ ؤ٦ ل٦ًؼ٥ٛ ٦ظّ ّٕ ٦لٍفص يمٍف٣٠٧، ٦ال يٝ

 بٜٕد٥٠ٛ.

“Özetle -daha önce geçtiği gibi- insanın mertebeleri olduğu gibi, Kur‟ân‟ın da 

mertebeleri vardır. Her mertebenin taĢıyacağı taĢıyıcıları ve hıfzedeceği hafızları 
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vardır. Hadesten temizlendikten veya konum ve imkân meĢgalelerinden uzak 

olduktan sonra ona dokunabilir.” 

Ona göre, Kur‟ân‟ın en aĢağı mertebesi olan kapağa, insanın en aĢağı 

mertebesi olan teni tâhir olmadıkça dokunamaz. O bu konuda Ģöyle demektedir: 

ّٞ ؤي٦ٞ خًَ٘ـدض ٘إل٠ٕدٞ ٧٤ ٜد ٌي خ٘فًٙ - ٌي خُّ٘آٞ ٜد ٌي خ٘فًٙ ٦خ٘ىالي ٦ؤي٩٠ خ١ٝ٘دِٖ ٔٝد ؤ

 .٦يفر ؤٞ ال يم٣ٙٝ خع٠ٕدٞ خ٘سُٙي باّل زمً ظؽ٥يُ ٘سُٙظ٣ ٦وال٣ٌ ٜٟ خ١٘فدٔص -٦خ٘سُٙش

 “Ġnsanın en aĢağı mertebesi cilt ve derisi olduğu gibi, Kur‟ân‟ın da en aĢağı 

mertebesi cilt ve kapakta olandır. O halde beĢeri olan insanın, derisi ve kalıbı 

necasetten tahir olduktan sonra Kur‟ân‟ı taĢıması gerekir.”
890

 

Böylece Molla Sadrâ, Mushaf‟a abdestsiz dokunulup dokunulamayacağı 

husûsu ile ilgili Malikî, ġafiî ve Caferî mezheplerinin görüĢlerini isim zikrederek 

belirtmiĢtir. Ayrıca o, kalıbı tahir olmayanın Kur‟ân‟a dokunamayacağını da ifade 

etmiĢtir. 

b) Ġsim tasrih etmeden fıkhî görüĢleri belirtir: 

1. Örnek: 

 ْٛ ْي٥ِ َٙ َط َل ْٝ َٟ ؤ٠ََْم ي ٍِ خَغ خ٘م َُ  ِ … 

“Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna…”
891

 

Molla Sadrâ bu âyeti tefsîr ederken nefsî, bedenî ve haricî nimetlerden 

bahsettikten sonra, isimleri zikretmediği bazı fakihlerin görüĢlerine yer vermektedir. 

O, cemaate imamlık yapabileceklerin Ģartlarıyla ilgili olarak fakihlerin Ģöyle 

dediklerini belirtmiĢtir:  

ّٙيٟ ٌإل٥١ٕٛ ٦ـ٥د ؤ٦ال٤ٛ زدعٜدٜص  .بٌخ ظٕد٦ض يَـدض خ٘ٝص

“Namaz kılanların dereceleri eĢit olunca, imamlığa en layık olan, yüzü en 

güzel olandır.”
892

 

O, isimleri sarahaten söylemediği fakihlerin bu görüĢünü Ģu hadîsle de 

açıklamaktadır:   

  .ؼٙس٧خ خ٘ىيُ ل١ً لٕدٞ خ٧٘ـ٢٧خ

                                                           
890 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 191-192. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 443, V, 51, VII, 545, VIII, 347. 
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 Fâtiha, 1/7. 
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 Sadrâ, Tefsîr, I, 162. KrĢ., Ebû Zekeriyyâ Muhyuddîn Yahyâ b. ġeref en-Nevevî, el-Mecmû‟ 

ġerhu‟l-Muhezzeb, Dâru‟l-Fikr, y.y., IV, 283.  
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“Hayrı (iyiliği) güzel yüzlülerin yanında arayınız.”
893

 

Ayrıca bu görüĢü Ģu âyetle de desteklemektedir: 

… ِٛ ْٙ ِم ْ٘ ٌِي خ َؽًص  ْٕ خَي٢ُ َز َِ ٦َ ِٛ ْٕ ِف ْ٘  …٦َخ

“…Onun (Tâlût‟un) bilgisini ve cismini (gücünü) artırdı…”
894 

O, yukarıdaki âyetin tefsîriyle alakalı Ģöyle der:  

ّٞ ٌ٘ٓ ؤ٧٠ؼص ٧ٍٜٜٜص، ٦ب٠ّٝد يم١ ْ خ٧٥ٙ٘ش، ٌة ُّ ز٣ خَظٍدق خّ٘دٜص ٌي  ي٦٘يٓ خُ٘ٝخي زد٘فٝدٖ ٜد يم

 .خالٔعّدٜص ٜك خاللعًخٖ ٌي خ٘ٙمٛ ٦ظ١دٔر خ لعدء ٦ظ١د ً وّٙص خ٧٘ـ٣

“Güzellikten maksad Ģehveti tahrîk eden husûs değildir. Çünkü bu yerilmiĢ 
bir diĢiliktir. Bundan maksat; etin (kilonun) normal, azaların uyumlu, yüzün 

terkibinin eĢit oluĢuyla beraber boyun uzunluğudur.”
895

 

Ona göre, imamlığın/önderliğin ayırt edici özelliği ilim olduğu gibi, bedenin 

ki de güzel ve güçlü olmasıdır. Çünkü bu durum, Allah‟ın ihsan etmiĢ olduğu 

nimetler cümlesindendir. 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ‟, imametin/hilâfetin Ģartlarına dair fakihlerin 

görüĢlerine isim zikretmeden yer vermiĢtir.  

2. Örnek:  

 َُ ْٟ َظْمِع٥َد خْ ٥َ٠َْد ِٜ ي  ُِ ١مدٍض َظْف ـَ  ْٛ ٥َُ٘ ٞم  َِ٘مدِض ؤَ د ٧ُٙخ خ٘صم ِٝ ٧ُ١خ ٦ََل َٜ َٟ آ ي ٍِ ُْ خ٘م
ِّٙ  …٦ََز

“Ġman edip sâlih ameller iĢleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan 

cennetler olduğunu müjdele…”
896

 

Molla Sadrâ beĢaret kelimesinin sevinçli haber anlamında kullanıldığını 

söyleyip isimlerini sarahaten zikretmediği bazı fakihlerin Ģu fetvasını aktarmaktadır: 

ُّ ” سيً ٜٟ ِدٖ ٥٘ٛ:٦ٍ٘٘ٓ ؤٌعي ِدٖ خ٥ٍّ٘دء زمعُ خ٘ٝىسُ خ ٦ٖ ٜٟ ل  “ؤيّٕٛ يس٠ُٙي ز٦ًّٚ ٌالٞ ٧٥ٌ ل

 لع٧ّخ ـٝيمد. “ؤيّٕٛ يىس٠ُي”، ٧٘٦ ِدٖ: ٧٤ وس٢ُ ٌُخي٨ لع٣ّ “خ٘سٙدَش”ٌس٢٦ُٙ  ٞ 

“Fakihler, bir efendinin kendi kölelerine, „sizden bana filan Ģahsın geliĢini 

kim müjdelerse o hürdür‟ derse, onlar da efendilerine müjde verirlerse kölelerinden 

ilk haber verenin -çünkü biĢaret (müjdeleme) teker teker haber vermek anlamındadır- 
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 Beyhakî, ġuabu‟l-Ġmân, V, 176. 
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 Bakara, 2/247. 
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 Sadrâ, Tefsîr, I, 162. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, IV, 1051. KrĢ., Ebû Hâmîd Muhammed b. 
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2013, V, 209. 
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ayrıca Ģayet „hanginiz bana haber verirse‟ derse, tüm haber verenlerin hür olacağına 

dair fetva vermiĢlerdir.”
897

 

Belirtildiği gibi burada da Molla Sadrâ fakihlerin, köle azadına dair 

görüĢlerini isim zikretmeden aktarmıĢtır. 

c) Üzerinde icma edilen hükümleri belirtir: 

1. Örnek:  

اَلشَ … َٞ خ٘صم ٧ ُٝ ي ِّ  …٦َيُ

…Ve namazı dosdoğru kılarlar…
898

 

Molla Sadrâ, namaz ibadetinin hükmünün vacip (farz) olduğuna dair Ģöyle 

demektedir: 

٤د ُِزد٠د ب٩٘  ًّ ّٞ خ٘ص٧ٙش خ٘ٝم٧٥يش ٜٟ ؤلفٛ خ٘مسديخض خً٘ي١ّيص ٦خ ٦ظدق خُ٘ٙلّيص ـال٘ص ٦ًَِخ ٦ؤ٘ ب

لع٧خج٥د خ٦ؤ٤ٌُ٦د ظّٙس٥د زٍمٗ خ٘ٝسديي خ٘ٝؽيمص هلّل ل٩ٙ خ٦ً٘خٚ، ال٘عٝد٥٘د ل٩ٙ خ لٝدٖ خ٘مّّٙيص ٦خ٘س٠ًّيص، ٦ خ٘سدَي،

 ل٩ٙ ٤يحدض خ٘ىع٧ق ٦خ٘عٍّ٘ٗ هلّل، ٥٘٦ٍخ ٔد٠ط ٦خـسص ٌي ـٝيك خُ٘ٙخيك خ٘ٝمفّٝص ٦خ٘ٝٙٗ خًّ٘يٝص.

“ġüphesiz, malum olan namaz, yücelik ve değer bakımından dinî ibadetlerin 

ve Ģer‟î konumların en büyüklerinden, Allah‟a en fazla yaklaĢtıran, devamlı bir 

Ģekilde Allah‟a itaat edilen ilkelerin fiiline daha çok benzeyen[bir ibâdet Ģekli]dir. 

Çünkü namaz, aklî ve bedenî amelleri içermektedir. Allah karĢısında boyun eğmeyi 

ve zelil olmayı barındırır. Bundan dolayı bütün büyük Ģeriatlarda ve eski dinlerde 

namaz (ibadeti) vacip olmuĢtur.” 

Molla Sadrâ, namazın bütün dinlerde vacip olduğunu ifade ettikten sonra 

Eflatun‟un (m. v. 427-347) Nevamis adlı eserinden Ģöyle bir nakil yapmıĢtır: 

، ٥٠٦ي٥د  ّْ ّٞ خ٘ص٧ٙش ظفٝك خعُِخَ زدُ٘ز٧زّيص ٦ؼدلص خ٘مّٗ ٌي ظ٧ـ٣ خ١ٍ٘ٓ ب٘ي٣، ٦ظ٥ُٔد خٔعمٝدٖ خ٘م٧خ ب

لٟ خ٘ٝمد ي ٦خعُِخَ زد٠ٍ٘ر  يزٍ٘ٓ لٟ ّٜععد٤د ؼٙسد ٦ُٙ٘لد٠يدض، ٦ظُْ خال٘عىدٖ زؽدلص خ٘فًٕ ٦خ٘عىّٙ 

 .٦خٕ٘ٝإ٘ص ٌي خ٘صٍك

                                                           
897 Sadrâ, Tefsîr, III, 579. Molla Sadrâ‟nın bu nakli KeĢĢaf‟tan yaptığı görülmektedir. KeĢĢaf‟tan 

aynen Ģöyle geçmektedir: Âlimler Ģöyle derler: “Sizden kim, filan Ģahsın geldiğini müjdelerse, o 

hürdür” derse köleler de teker teker onun geldiğini müjdelerlerse ilk müjde verenleri hür olur. 

Çünkü sadece o ilki haber vermesinden ötürü efendinin beĢaretini (sevincini) zâhir etmiĢtir. ġâyet 

 demiĢ olsaydı tüm köleler azat olacaktı. (ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 104). Ayrıca أخبزوي sözü yerine بّشزوي

bkz., a.m., Tefsîr, I, 221, Tefsîr, II, 86,  II, 405,  III, 869,  IV, 1279;  VII, 173.  
898 Bakara, 2/3. 
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“ġüphesiz namaz, Allah‟ın rubûbiyetini ikrarı, nefsin kendisine yönelmesinde 

akla boyun eğmeyi, havâssı (duyuları) kullanmayı terketmeyi ve bununla Ruhanîleri 

talep etmek için hevesleri (gerektiren Ģeyleri) bırakmayı, bedene itâat etmekle 

uğraĢmamayı, masiyetlerden hâlî olmayı, günahı ikrar etmeyi, bağıĢlamayı dilemeyi 

kendisinde barındırmaktadır.”
899

 

Böylece Molla Sadrâ namazın, sadece Ġslam mezheplerine göre değil, tüm 

diğer dinlere göre de vacip ve ayrıca çeĢitli hikmetleri olduğunu belirtmiĢtir. 

2. Örnek: 

…  ْٛ ١َد٤ُ ِْ َِ ََ د  ٝم ِٜ ٦َ َٞ ٧ ُّ ٍِ  .ي١ُ

“…Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”
900

  

Molla Sadrâ, üzerinde icmâ edilen hükümlerden olan infâkı Ģöyle 

tanımlamıĢtır: 

  .٦خ٘مّٙٝيص ٦خ٘ٝدّ٘يص ٦خ٘سدؼ١ص خ٘فد٤ُش خ١٘مٛ ٜٟ ز٥د خهللّ  ١ٜم٥ٛ خ٘عي خ٘ٝمدَي ـٝيك ٜٟ خع٠ٍدَ

 “Zâhirî, bâtinî, mâlî ve ilmî olan nimetlerden Allah‟ın lütfetmiĢ olduğu tüm 

marifetleri harcamaktır.” 

 AnlaĢıldığı gibi infâkın kapsamını oldukça geniĢ tutan Molla Sadrâ onu bir 

birkaç kısma ayırmıĢtır: 

1-“Altın ve gümüĢü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, 

iĢte onlara elem verici bir azabı müjdele!”
901

 âyetinde belirtilen zekât; 

2- Nefse, akrabaya ve üzerine nafakası vacip olana yapılan infak; 

3- Cihatta harcanan nafaka.
902

 

Böylece Molla Sadrâ, infâkın vacip olduğunu belirtmiĢ ve icma ile sabit olan 

bu ibadetin kısımlarını da açıklamıĢtır. 

d) Mensûb olduğu Caferîye mezhebinin görüĢlerine yer vermesi: 

1. Örnek: 

 َٗ ِٝ ُِ ٦ََل ِٚ خآْلِو َي٧ْ ْ٘ ِ ٦َخ َٟ ِزدهللم َٜ ْٟ آ َٜ  َٟ دِزِحي ٨ ٦َخ٘صم ََ َٟ ٤َدُي٦خ ٦َخ١٘مَصد ي ٍِ ٧ُ١خ ٦َخ٘م َٜ َٟ آ ي ٍِ ٞم خ٘م ِ٘مً ِب ْٛ َ د ٤ُ ُُ ـْ ْٛ ؤَ ٥ُ َٙ ٌَ د 

 َٞ ٧ُ٠ َّ ْٛ َيْم ْٛ ٦َاَل ٤ُ ْي٥ِ َٙ ْٛ ٦َاَل َو٧ٌْي َل ٥ِ زِّ ََ  ًَ  .ِل١ْ
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 116. Ayrıca, secdenin üzerinde icma edilmiĢ bir ibadet olduğu ile ilgili bkz., a.m., 

Tefsîr, III, 830. 
900

 Bakara, 2/3. 
901

 Tevbe, 9/34. 
902

 Sadrâ, Tefsîr, II, 133. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 276. 
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“ġüphesiz iman edenler, yahûdiler, hıristiyanlar ve sâbiîler(den) Allah‟a ve 

âhiret gününe inanan ve salih amel iĢleyenlere, Rableri katında mükâfât vardır; 

onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”
903

  

   Molla Sadrâ, Sâbiîlerin kimler olduğu ile ilgili olarak bazı görüĢleri ileri 

sürmektedir. Bunun yıldızlara ve meleklere tapan Yahûdî ve Mecûsîler arasında bir 

din, Hristiyanlığa benzeyen ve Hazreti Nuh‟un dinine tabi olduklarını söyleyenlerin 

dini olduğuna dair görüĢleri aktarmıĢtır.
904

  

Bunlarla ilgili bir fıkhî hükmü kendi mezhebi olan Caferî mezhebine göre 

Ģöyle açıklamaktadır: 

ص خ٥ٍّ٘دء يفي٦ّٞ ؤوٍ خ٘فّيص ٥١ٜٛ، ٦ل١ً ؤ مدز١د خعٜدّٜيص ال يف٧ِ ٌ٘ٓ  ٥ّ٠ٛ ال ٔعدذ ٥٘ٛ. ّٜ  ٦لد

“Tüm fakihler onlardan (Sâbiîlerden) cizye almayı caiz görüyorlar. Bizim 

Ġmamiyye âlimlerimize göre ise kitapları olmadığı için onlardan cizye almak caiz 

değildir.”
 905

 

Molla Sadrâ, Sabiîlerden cizye alınmasıyla ilgili tüm mezheplerin ittifak 

ettiklerini, yalnız kendi mensûb olduğu Ġmamiyye mezhebine göre kitapları olmadığı 

gerekçesiyle onlardan cizye alınmasının caiz olmadığını belirtmektedir. 

2. Örnek 

سَ  ْ٘ ٦خ خ َُ ٌَ ٦َ ِ ُِ خهللم ي ْٔ ٌِ َ٘ي٩  يَم٧ْخ ِب ْٔ د ٌَ َميِص  ُٝ ُف ْ٘ ِٚ خ ْٟ َيي٧ْ ي ِٜ اَلِش  ِ٘ٙصم خ ٧ُ٠ِيي  ٌَ ٧ُ١خ ِب َٜ َٟ آ ي ٍِ ْٞ َيدؤَي٥َُّد خ٘م ْٛ ِب ي ُٕ َ٘  ٌُ ْٛ َوْيي ي ُٕ
ِ٘ ٌَ ْييَك 

 َٞ ٧ ُٝ َٙ ْٛ َظْم  .١ُُٔع

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, 

hemen Allah‟ı anmaya koĢun ve alıĢveriĢi bırakın. Eğer bilmiĢ olsanız, elbette bu 

sizin için daha hayırlıdır.”
906 

 Molla Sadrâ, Cuma gününde alıĢveriĢin haram oluĢuyla ilgili olarak 

Caferîlerin görüĢünü Ģöyle dile getirmektedir: 

ّٗ زيك ي٧ٍض ٣١ٜ خ٘صالش ي٧ٚ خ٘فٝمص ٌة٣ّ٠ زيك لُخٚ ال يف٧ِ  .ِدٖ خ٘مٕٟ: ٔ

 Hasan Ģöyle demiĢtir: “Cuma günü namazın kaçırıldığı her alıĢveriĢ, 

Ģüphesiz caiz olmayan haram bir alıĢveriĢtir.”
907
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Molla Sadrâ, yukarıdaki rivayeti zikrettikten sonra mezkûr âyetle ilgili Ģöyle 

demektedir: 

ّٖ ل٩ٙ ٌٕدي خ٥١ّٝ٘ي ل٣١ ٜؽّٙد، لسديش ٔدٞ ؤ٦ وي٤ُد. ّٞ خ٥١٘ي يً  ٤٦ٍخ ٧٤ خٍ٘ي يّععي٣ ـد٤ُ خآليص،  

 “ĠĢte âyetin zâhiri bu hükmü gerektirmektedir. Çünkü nehy, nehyedilen Ģeyin 

-ibadet veya baĢka bir Ģey olsun- mutlak olarak fesâdını gösterir.” 

Molla Sadrâ kendi görüĢünü ortaya koyduktan sonra mensûb olduğu 

Caferiyye mezhebinin kanaatini Ģöyle aktarmaktadır: 

ّٞ خ٘سيك لُخٚ باّل ؤ٣ّ٠ ويُ ٌدًٔ زٗ ١ٜمًّ -َظ٧خٞ خهلّل لٙي٥ٛ- ٦ ؤٔؽُ ٥ٌّدج١د خعٜدّٜييٟ  .ل٩ٙ ؤ

“Ġmamiyye fakihlerimizin çoğuna göre (Cuma namazı vaktinde) yapılan 

alıĢveriĢ haramdır. Ancak bu vakitte yapılan alıĢveriĢin akdi, müna‟kit (geçerli) olup 

fasit değildir.”
 908

 

 Böylece o, kendi görüĢünden sonra Ġmamiyye fakihlerin çoğunun, Cuma 

namazı vaktinde yapılan alıĢveriĢin haram olduğuna dair ittifaklarının olduğunu 

belirtmektedir.  

e) Bazı ibadetlerin hükümlerini açıklar: 

1. Örnek:  

ٙم٩ ٌََص ز٣ِِّ  ََ  َٛ ْٔ َُ خ َٔ ٌَ ٦َ. 

“Rabbinin adını zikredip namaz kılan.”
909

 

 

Molla Sadrâ, âyette geçen namaz ifadesini Hz. Ali‟den gelen Ģu rivâyetle 

açıklamakta ve iftitah tekbirin hükmünü beyan etmektedir. 

  .ٔٛ َز٣ّ ٌّٕس٢ُ ظٕسيُش خعٌععدقخ٦ٌُٔ 

“Rabbinin ismini zikredip hemen iftitah tekbirini getirdi.”
910

 

Molla Sadrâ, her ne kadar kendisinin yukarıdaki görüĢe sahip olduğunu 

sarahaten söylemese bile, bazılarının bu âyeti delil getirerek iftitah tekbirinin vacip 

ve fakat namaz dıĢında (namazda olmayan) bir Ģart olduğunu ileri sürdüklerini 

söylemiĢtir. Bunun gerekçesini Ģöyle anlatmaktadır: 

                                                           
908 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 385. Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi Molla Sadrâ usûl konularında 

olduğu gibi furû‟ konularında da bazen kendi mezhebinin görüĢlerinden bağımsız düĢünmektedir. 

ĠĢte bundan dolayı kendi mezheb bağnazlarının hıĢmına uğramıĢtır. 
909

 A‟lâ, 87/15. 
910

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 617. KrĢ ZemahĢerî, KeĢĢâf, IV, 740. 
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ّٗ خٔٛ ٜٟ ؤٔٝدء خهلّل ظمد٩٘. ٥ّ٠د ٜمؽ٧ٌص  ّٞ خالٌععدق ـدجّ زٕ  ٦ل٩ٙ ؤ

“Çünkü iftitah tekbiri namaz kelimesine atıf edilmiĢtir. (Yani iftitah tekbiriyle 

namaz birbirinden farklıdır). Buna göre Allah‟ın isimlerinden herhangi bir isimle 

iftitah tekbiri alınırsa caiz olur.”
911

 

Kısaca Molla Sadrâ, iftitah tekbirinin, namaz haricinde bir Ģart olarak vacip 

olduğunu, ayrıca bu tekbirin „lafzetullah‟ dıĢında baĢka isimlerle de caiz 

olabileceğini ifade etmiĢtir.  

2. Örnek:  

 َٞ ٧ ُّ ْٛ َظعم ُٕ ٙم ََ٘م  ْٛ ُٕ ِٙ ْس َِ  ْٟ ِٜ  َٟ ي ٍِ ْٛ ٦َخ٘م ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ْٛ خ٘م ُٕ زم ََ ٦خ  ًُ ُْ خْلُس   .َيدؤَي٥َُّد خ١٘مد

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. 

Umulur ki sakınırsınız.”
912

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen “ey insanlar, Rabbinize ibadet edin” 

ifadesini delil getirerek bu emrin, tüm insanlara (müslüman-kâfir) Ģamil olduğunu 

söylemektedir. Ancak o bu emrin, tüm ibadetlerin yapılmasını gerektirir mi sorusuna 

cevap aramaktadır. Ona göre “Kur‟ân‟da kolayınıza geleni okuyun”
913

 âyeti gereği, 

yapılabilen ibadetlerin herkese emredildiğini, dolayısıyla böyle ibadetlerin 

hükmünün farz olacağını belirtmektedir. “Allah ve Resûl‟ü için (insanlara) öğüt 

verdikleri takdirde, zayıflara, hastalara ve (savaĢta) harcayacak bir Ģey 

bulamayanlara bir günah yoktur”
914

 âyetini de delil getirerek mükelleflerdeki kuvvet 

ve zayıflık derecelerine göre farklılık arz ettiğine imada bulunmaktadır. 

Resulullah‟ın  “ben sizden biriniz gibi değilim” hadisini de delil getirerek gece 

namazı ile visâl orucunun sadece Hz. Peygambere farz kılındığını belirtmek için 

Ģöyle demektedir: 

٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ ٦خٔعمسدذ  ٧ٚ خ٧٘ دٖ ٣٘ ي٦ٞ وي٢ُ… ٣٘٧ّ٘   ٧٘٦ـ٧ذ  الش خ٘ٙيٗ ل٩ٙ خ١٘سي  

٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘:  .ٕ٘ط ٔإلًٔٛ  

                                                           
911

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 617. KrĢ ZemahĢerî, KeĢĢâf, IV, 740. 
912

 Bakara, 2/21. 
913

 Müzemmil, 73/20. 
914 Nevevî, ġerhu Sahihî Müslim, VIII, 50. 
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“Resûlullah‟ın „ben sizden biriniz gibi değilim‟
915

 hadîsinden dolayı 

baĢkasına değil de sadece Hz. Peygamber‟e gece namazının farz, visal orucunun 

müstehab olduğu için…”
916

  

Böylece Molla Sadrâ, “ibadet edin”, emrinin tüm ibadet hükümlerininin 

herkese farz olmadığına, derece ve makama göre değiĢtiğini belirtmekle beraber 

teheccüd namazı ve visâl orucunun, ümmetine değil, sadece Hz. Peygamber‟e farz 

olduğunu söylemektedir.  

f) Fıkhî konulara dair farklı görüĢler arasında tercih yapar:  

Örnek:  

 ُٝ ي ِِ َٟ ٦َؤَ ِمي ِٔ خ ُم َك خ٘ َٜ َُٔم٧خ  َْ َٔدَش ٦َخ ّم اَلَش ٦َآظ٧ُخ خ٘  .٧خ خ٘صم

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû 

edin.”
917

 

 Molla Sadrâ yukarıdaki âyette geçen “namazı dosdoğru kılın, zekâtı hakkıyla 

verin” emrinde kâfirlerin de Ġslam‟ın fürûuna tabi olmak zorunda olduğunu 

belirtmektedir. Bazı fıkhî mezhepler kâfirlerin, Ġslam‟ın usûlüne iman etmekle 

yükümlü olduklarına, ancak fürûu ile mükellef olmadıklarına dair görüĢler ileri 

sürmüĢlerdir. Buna mukabil, kâfirlerin usûla iman etmekle mükellef oldukları gibi 

furû‟u ile de mükellef olduklarına dair görüĢler vardır.  

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyetten Ģöyle bir hüküm çıkardığını belirtmektedir: 

دَ ٜإ٦َ٧ٜٞ زد٦ٍُ٘ق ٦ٌي٣ ي٘يٗ ل٦ٙ ٍّ ّٞ خٕ٘  خعيٝدٞ.بٞ ٘ٛ يصّك ٥١ٜٛ باّل زمً ٩ ؤ

“Bunda (âyetteki emirde) kâfirlerin, imandan sonra dahi geçerli olsa, furû‟ ile 

emredildiklerine dair bir delil vardır.” 

Görüldüğü üzere Molla Sadrâ, çeĢitli görüĢlerin serdedildiği bu konuda, 

kâfirlerin füru ile de mükellef oldukları Ģeklindeki Ģahsî görüĢünü sarâhaten ortaya 

koymuĢtur.
918

 

g) Zayıf görüĢleri belirtir: 

 1. Örnek:  

 َٞ ٧ ُٝ َٙ ْٛ َظْم ُم ٦َؤ٠َُْع َم ْ٘ ٧خ خ ُٝ ُع ْٕ ِٗ ٦ََظ َسدِؼ ْ٘ ُم ِزد َم ْ٘ ٧خ خ ُٕ ِس ْٙ   .٦َاَل َظ

                                                           
915

 Tevbe, 9/19. 
916 Sadrâ, Tefsîr, II, 411. 
917

 Bakara, 2/43.  
918

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1123. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 58. 
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“Bilerek hakkı bâtıl ile karıĢtırmayın, hakkı gizlemeyin.”
919

 

 Molla Sadrâ, bazı fakihlerin kendi heva ve heveslerine tabi olup fıkhî 

konularda yanlıĢ görüĢleri savunduklarını, Muhyiddin Arabî‟den (v. 636/1240) almıĢ 

olduğu bir alıntı ile belirtmekte ve bu gibi görüĢlerin zayıf olduğunu öne 

sürmektedir. Ġbn Arabî (v. 638/1240) Ģöyle demektedir: 

١ٌدي٨  -٦ًِ ٦ِك زي١ي ٦زي٣١ ٔالٚ ٌي ٜؽٗ ٤ٍخ- خ٘ٝٙٓ ـد٤ُ زٟ خ٘ٝٙٓ  الق خً٘يًّٟ٘ ؤوس٠ُي 

ٌّٙط: ٜد ٘إٞ خ٘مًُٜخٞ؟ ٌّدٖ: ؤ٠ط ظ١ُٕ ل٩ٙ ٜد يفُي ٌي زًٙي ٦ٜٕٝٙعي  . ز٧ْٙٝٝ ٦ِدٖ: ـح١ي زد٘مًُٜخٞ

هلّل. ٦ًّ٘ ؤٌعد٠ي ٌّي٣ ٧٤ ٌمٙي٥ٛ ٘م١ص خ ؤلعًّ ٜؽٗ ٜد ظمًّ ؤ٠ط ٌي٣ ٜٟ ٌ٘ٓ. -٦خهللّ - ٦ؤ٠دٜٟ خ١ُٕٝ٘خض ٦خ٘فٙٛ. 

ً- ٌالٞ ّٙ َٜعدٞ ٤ٍخ زمي٣١. زإ٣ّ٠ ال يفر لّٙي  ٧ٚ ٥ُ٘  -٦لّيٟ ٘ي ؤٌعٗ ٌّي٣ ل٢ً١ ٌي ز٢ًٙ ٌي خً٘يٟ ٦خ٘عّ

ِدٖ خٕ٘ٙؽدٞ: ٌٙم١ع٣ ٌي زدؼ١ي ٦٘ٛ  َ ٘ي ٌي٣ ؤّي ٥ُ٘ ٘حط ٜٟ خ٧٥َٙ٘زٗ خ٧٘خـر لّٙي ٥ُ٘ ٌي خ١ٕ٘ص. ٦خالوعيد

د٢ ٘ي َلٛ خهلّل ـٝيم٥ٛ -٧٤٦ ٌالٞ-ؤـ٥ُ ٣٘ ٌ٘ٓ،  ّٝ ٔ٦. 

“Melik, Zâhir b. Melik Selahaddin Eyyûbî (v. 613/1226) bana Ģöyle haber 

verdi -ki benimle onun arasında bu konuda bir konuĢma geçmiĢti-: Bir köleye 

seslenip „Hermedan‟a gidelim‟ dedi. Ben: „Hermedân‟da ne var?‟ dedim. Bana dedi 

ki: „Sen, benim ülkemde ve memleketimde iĢlenen münkeratı (kötülükleri) ve zulmü 

kabul etmiyorsun.‟ „Allah‟a yemin ederim ki bu konuda ben de senin düĢündüğün 

gibi düĢünmekteyim‟, Allah‟ın laneti onların (kötü fakihlerin) üzerine olsun‟ dedim. 

Bana, ülkesinde kendine göre din ve takva konusunda en faziletli olan –onun ismini 

de verdi- bir fakih,  bu Ramazan ayında Ramazan orucunun üzerime farz olmadığını, 

aksine bana farz olan orucun senenin herhangi bir ayında olduğunu, dolayısıyla 

herhangi bir ayda oruç tutabileceğime dair fetva verdi. Sultan dedi ki, „ben -sarâhaten 

belirtmemekle birlikte- içimden ona lanet ettim. O, Melik (Allah hepsine rahmet 

eylesin), bu fakihin ismini de bana verdi o, falan kimsedir dedi.”
920

 

Molla Sadrâ, bu görüĢün zayıf ve tutarsız olduğunu Ģöyle açıklamaktadır: 

ّٞ لٙيي٥ٜ٧ٛ ٦لييدالظ٥ٛ ٦ ّٞ لٙٝييدء خ٘مٙيي٧ٚ خ٘مّيّّيييص آ١ٜيي٧ٞ ٔييد٧ٝ٘ٞ ٜييٟ ٤يي٢ٍ خ ٜييُخض ٦خٍ٘ييعٟ، ٌيية خلٙييٛ ؤ

ّٕييدٚ،  ٧ّٙ٘لييدؾ ٦خ٥ٍّ٘ييدء خ٘ييٍيٟ  -ؤٔؽييُ ٜييد يمييُض- ٦ب٠ّٝييد يمييُض ٤يي٢ٍ خ ٜييُخض ٦خٍ٘ييعٟٜىعٍيييص لييٟ خ٘ميي٧خٚ ٦خ٘م

خِعص٦ُخ ل٩ٙ لٙيٛ خٍ٘عيد٨٦ ٦خ٘م٧ٕٜيدض ٦خ٘ٝميدٜالض خ٠ً٘ي٧يّيص خ٘فدَييص زييٟ خ٘ىٙيُ ٘ٝصيد٘ك خ٘ٝميديٗ، ٦وّصصي٧خ 

                                                           
919

 Bakara, 2/42. 
920 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1119. 
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ي٦ًخ  ّّ ٢٧ لٙيٛ خ٘ٝي٤ٍر ٦لٙيٛ خ٘يًيٟ، ٌُزٝيد ظيّيم٧خ ٜيك ٌ٘يٓ خ لٝيدٖ خ٘فيد٤ُش ٦خ٘سدؼ١يص ٌٙيٛ يعٍ ّٝ لٙٛ خٍّ٘ي٣ ز٥يد ٦ٔي

ٔييٍخ ٔييدجُ ب٘يي٩ خٕ٘ييٙؽدٞ، ٦  ٦خُ٘ـييٗ لييٟ خ٘ٝٙيييخٕ٘ٙييدٞ لييٟ خ٘ىيسييص، ٦خ٘ييسؽٟ لييٟ خ٘مييُخٚ، خ٘فيي٧خَق، ٦٘ييٛ يمُٔيي٧خ 

 خ٘ف٧خَق. ٦٘ٛ يم٧ُٔخ ٧ِٙز٥ٛ لٟ خٕ٘سُ ٦خ٘مًٕ ٦خُ٘يدء ٦ٔدجُ خٕ٘ٝٙدض خ٥ٕٝ٘ٙدض.

“Bil ki! hakikî ilim âlimleri bu hastalıklardan ve fitnelerden emin ve 

güvendedirler. Çünkü onların ilimleri ve halleri avam ve hâkimlerden gizlenmiĢtir. 

Bu hastalıklara daha ziyade kendilerini, hayatın maslahatı için halk arasında cereyan 

dünyevî muâmelât, hüküm ve fetva ilimlerine hasreden vaizler ve fakihler maruz 

kalmaktadır. Bununla fıkıh ilminde uzmanlaĢmıĢlardır. Onu mezheb ve din ilmi 

olarak isimlendirmiĢlerdir. Bununla beraber onlar bazen zâhir ve bâtın amelleri zayi 

ettilir, azaları araĢtırmadılar. Dillerini gıybetten, karınları (mideleri) haramdan ve 

ayakları sultanlara (dalkavukluk için) gitmekten korumadılar. Diğer organlar da 

böyledir.  Kalplerini; kibirden, hasetten, gösteriĢ ve sair helak edici melekelerden 

muhafaza edemediler.”
921

  

Böylece Molla Sadrâ, Ramazan ayı yerine herhangi bir ayda oruç tutabileceği 

Ģeklindeki fetvanın zayıf bir görüĢ olduğunu söylemektedir. 

2. Örnek:  

 ْٟ ِٜ خ  ًّ ـْ َِ ٧خ  ُٝ َٙ ـَ  َٟ ي ٍِ ٩َٙ خ٘م ١َد َل ْ٘ َّ إ٠َ ٌَ  ْٛ ٥َُ٘  َٗ ي ِِ ي  ٍِ َُ خ٘م ٧َِْاًل َوْي ٧خ  ُٝ َٙ ـَ  َٟ ي
ٍِ َٖ خ٘م ًم َس ٌَ َٞ ٧ ُّ ُٕ ٍْ َٔد٧ُ٠خ َي د  َٝ دِء ِز َٝ ٕم  .خ٘

“Zulmedenler kendilerine söylenmiĢ olan sözü baĢka bir sözle değiĢtirdiler. 

Biz de, zalimlere, günah iĢleyerek yoldan çıktıkları için gökten kahredici bir azap 

indirmiĢtik.”
922

 

Molla Sadrâ bazılarının, bu âyete dayanarak Kur‟ân‟da geçen duaları baĢka 

lafızlarla ifade etmenin caiz olmayacağı Ģeklindeki görüĢünü zayıf bulup Ģöyle 

demektedir: 

 لًٚ ظسًي٥ٙد زٍٙؿ آوُ.ذ خ٘ع٧ِيً ٌي خ يليص خ٧٘خَيش، ٦ٜٟ خ١٘دْ ٜٟ يمعّؿ ز٢ٍ٥ خآليص ل٩ٙ ٦ـ٦٧

 “Ġnsanların bir kısmı bu âyetle, vârid olan dualarda tevkifin vacip ve onları 

baĢka bir lafız ile değiĢtirmenin caiz olmadığına dair delil getirmiĢlerdir.” 

Molla Sadrâ, bu görüĢün zayıf bir görüĢ olduğunu belirtmekle kalmamıĢ, söz 

konusu âyetin Ģu anlamda olduğunu söylemiĢtir:  

                                                           
921

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1120. 
922

 Bakara, 2/59. 
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ٖ ٍ٘فد زٍٙؿ آوُ  ًّ ٧خ خ٘مٍخذ ٘عسًي٥ٙٛ خ٧ّٖ٘ ب٩٘ ٧ِٖ آوُ ٜعدّي ٣٘ ٌي خ٘ٝم٩١، ٌٟٝ ز ّّ ب٥ّ٠ٛ ب٠ّٝد خٔعم

. ّٚ  ٜك زّدء خ٘ٝم٩١ ٘ٛ يف٥ُ ٜٟ ٢ٍ٤ خآليص خٔعمّد٣ِ ٍ٘ٙ

“Onların azaba müstehak olmalarının sebebi; bir sözü, bu söze zıd manası 

olan baĢka bir sözle değiĢtirmelerinden ötürüdür. Kim ki, manası aynı kalmak 

Ģartıyla bir lafzı baĢka bir lafızla değiĢtirirse bu âyette geçen kınamaya mustehak 

olması zâhir olmaz.”
923

  
Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, yanlıĢ bulduğu görüĢleri belirtip kendisine göre 

doğru olanları ortaya koymaktadır.  

h) Bazı ibadetlerin fazîlet, önem ve hikmetlerinden bahseder: 
1. Örnek:  

 َٟ ِمي ِٔ خ ُم َك خ٘ َٜ َُٔم٧خ  َْ َٔدَش ٦َخ ّم اَلَش ٦َآظ٧ُخ خ٘ ٧خ خ٘صم ُٝ ي ِِ  .٦َؤَ

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû 

edin.”
924

 

 Molla Sadrâ, mensûb olduğu mezhebin, namazın fazilet ve sırları hakkındaki 

sözlerinin fazla olduğunu, bunların sadece birkaçıyla iktifa ettiğini söyleyerek Ģu 

hadîslere yer vermektedir: 

اَلشٜؽٗ  ي ٦خ٘ىٙدء، ٦بٌخ خ٠ُٕٕ خ٘م٧ٝي ٜؽٗ ]ل٧ٝي[ خٍٕ٘ؽدغ، بٌخ ؼسط خ٘م٧ٝي ؼسعط خ ؼ١دذ ٦خ ٦ظد خ٘صم

 ٘ٛ ي١ٍك ؼ١ر ٦ال ٦ظً ٦ال وٙدء.

“Namazın misali çadırın direğine benzer. Direk sabit olursa ipleri, kazıkları 

ve örtü de sabit olur. Direği kırılırsa, ip, kazık ve örtü de fayda vermez.”
925

  

اَلش ب٠ّٝد ٜؽٗ ل٩ٙ زدذ ؤلًٔٛ، يىُؾ ب٘ي٣ ٌي خ٘ي٧ٚ ٦خ٘ٙيٙص،  -٧٤٦ خ٥١ُ٘- ٌيٕٛ ٔٝؽٗ خُٕ٘يّ  خ٘صم

خض. ُّ  ٦يىعٕٗ ٣١ٜ وٝٓ ٜ

“Namazın sizdeki misali; birinizin kapısından akan bir nehir gibidir. Her gün 

ve gecede ona çıkar ve beĢ defa onda yıkanır.”
926

 

                                                           
923 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1342. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 526. 
924

 Bakara, 2/43. 
925

 Kuleynî, el-Furû‟ mine‟l-Kâfî, III, 266; Ebû Cafer Muhammed b. Ali b. Hüseyn Ġbn Babeveyhi 

Sedûk el-Kûmî, Men Lâ Yehduruhu el-Fakihu, Müessesetü‟l-E‟lemi li‟l-Metbûât, Beyrût, I, 151.  
926

 Kuleynî, el-Furû‟ mine‟l-Kâfî, III, 266; Sedûk, Men Lâ Yehduruhu el-Fakihu, I, 151.  
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Molla Sadrâ bu konuda hadislere yer verdiği gibi kendi bağlı olduğu 

mezhebin imamlarının görüĢlerine de yer vermiĢtir. Meselâ Caferî Sadık‟ın (v. 

148/765) Ģöyle dediğini aktarmaktadır: 

 ٜٟ ِسٗ خهلّل ٣١ٜ  الش ٦خلًش ٘ٛ يمٍز٣.

“Allah, kimden (kıldığı) bir namazı kabul ederse ona azap etmez.”
927

  

Daha sonra Molla Sadrâ, Caferî Sadık‟ın bu sözünü Ģöyle izah etmektedir:  

٦ ّٞ اَلشَ ٌ٘ٓ   ّٗ ٜٟ ؤّيخ٤د ز٦ُٙؼ٥د لدٌَد  خ٘صم ٜٙعٝٙص ل٩ٙ ٜمٌُص خهلّل ٦ ٍدظ٣ ٦ظ٧لي٢ً ٦خ٘ي٧ٚ خآلوُ، ٦ٔ

٣ خ١٘دَ، ٧٤٦ ٌي زمس٧لص خّ٘ ّٕ  ُذ.زإ ٥٘٧د ٦ؤَٔد٥٠د، ٧٥ٌ ٜٟ ؤ٤ٗ خُّ٘ذ ٦خ٧٘اليص، ٌٕيً ظٝ

“Çünkü namaz marifetullaha, Allah‟ın sıfatlarına, birliğine ve âhiret gününe 

Ģâmildir. Her kim Ģartlarıyla beraber usûl ve rükûnlerine riayet ederek namazını eda 

ederse, o, kurbiyet ve velayet ehli olur. O, kurbiyetin ortasında olduğu halde, ona 

nasıl ateĢ dokunabilir ki?”
928

   

Böylece o, namazın ne kadar önemli ve hikmetli bir ibadet olduğunu 

belirtmektedir. 

2. Örnek: 

سَ  ْ٘ ٦خ خ َُ ٌَ ٦َ ِ ُِ خهللم ي ْٔ ٌِ َ٘ي٩  يَم٧ْخ ِب ْٔ د ٌَ َميِص  ُٝ ُف ْ٘ ِٚ خ ْٟ َيي٧ْ ي ِٜ اَلِش  ِ٘ٙصم خ ٧ُ٠ِيي  ٌَ ٧ُ١خ ِب َٜ َٟ آ ي ٍِ ْٛ َيدؤَي٥َُّد خ٘م ي ُٕ ِ٘ ٌَ ْٞ  ْييَك  ْٛ ِب ي ُٕ َ٘  ٌُ َوْيي

 َٞ ٧ ُٝ َٙ ْٛ َظْم  .١ُُٔع

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen 

Allah‟ın zikrine koĢun ve alıĢveriĢi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha 

hayırlıdır.”
929

 

Molla Sadrâ, Cuma gününde Cuma namazın farz olmasının hikmetine 

değinmektedir. 

Ona göre, Cenab-ı Hak, insanları kendisine ibadet etmesi için yaratmıĢtır. 

Ancak, “kullarımdan Ģükredenler pek azdır”
930

 âyetinde belirtildiği gibi bu Ģuurda 

olanların sayısı pek azdır. Konuya iliĢkin olarak Molla Sadrâ Ģöyle demektedir:  

زي٥١ٛ ٦زيٟ ؼسدجم٥ٛ ٘ع٧ّو٧ٙخ ٌي خ٠ً٘يد، ٦خ٧ٕٝ٥٠خ  ي٧ٌٙ ؤٞ خ١٘دْ ؤ٧ٙٝ٤خ ٦ؼسدجم٥ٛ ٦ظ٧ُٔخ ٨ًٔ ٦وّٙ 

خ٘فٙٝد٠ّيص ٘عُخ٦ظ٥ٛ ز٥د ٦خلعيدي٤ٛ ٜٟ خ٘ؽ٧ٍّ٘يص ٦خ٘صس٩، لّع٩ ِخ٘ط   خ٘فٕٝد٠يص، ٦ؼٙس٧خ ي٦خلي خ٨٧ّ٘ ٌي خٍ٘ٙخض
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 Sedûk, Men Lâ Yehduruhu el-Fakihu, I, 151. 
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1131. 
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 Cuma, 62/9. 
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َيَش (ٔعمًخيخظ٥ٛ ٦خ٠مؽ٧خ لٟ َظسص خع٠ٕد٠ّيص ٌٕٝى٧خ ٦ٜؽ٧ّٙخ زد٘س٥دجٛ ٦خٕ٘سدق ٔٝد ِدٖ ظمد٩٘: خ َُ
ِّ ْ٘ ُٛ خ ٥ُ١ْ ِٜ  َٗ َم ـَ ٦َ

 َُ ي ِِ َى١د ْ٘  ).٦َخ

٧ِّخ  ٦بٞ ل٧ٌف٧خ ٦يل٧خ زدٕ٘يدٔدض خُ٘ٙلّيص ٦خ٘مّّٙيص ٦خ٘مٕٛ ٦خآليخذ ٦خ٧ٝ٘خلؿ خ٧٘لًيّص ٦خ٧٘ليًيّص ظُ

ًّ خ٘س٥يٝص ٦ظ٧ّ١َض   .ز٧خؼ٥١ٛ ز٧١َ خّٕ٘ٝٙيصٜٟ ل

٥ٌٍٙخ ٦ظمط خ٘مسديخض ٦ٌُض لٙي٥ٛ ظُٕخ٤َد ٌي خ ٦ِدض خ٘ٝمّي١ص ٘ي٦ّٖ ل٥١ٛ ز٥د يَٞ خ٘ؽسدجك 

خ٘ٝعُخٔٝص ٌي ؤ٦ِدض خ٘ىٍالض، ٦ـٙٝص خ٧ٙ٘خوٗ خ٘مدَظص ٌي ؤ١ِٜص خظّىدٌ خٍ٘ٙخض ٦خَظٕدذ خ٧٥ٙ٘خض، ٌيع٧ّ١َ 

ّّٗ ُّ لٟ خ٧ّٕ٘غ ٌي ٤د٦يص خ١ٍ٘ٓ ٦خ٘مؽ٧َ، ٦يٕعُيك ز٦ُق ٧ِٙز٥ٛ زد٘ع٧ـ٣  ز٧خؼ٥١ٛ ز٧١َ خ٘مع٧َ ٦ي١ع ب٩٘ خ٘م

 خ٦ُ٘ق.

٦ٍ٘٘ٓ ٦ظم٧خ زةِخء ٦لٙص ظٍُِص خ ٔس٧ق ٦ـٙٝص خ٠ٍُخي٤ٛ زًئ٦ذ خ ٘ىدٖ ٦خٕ٘ٝدٔر ٦خ٘ٝالزٓ 

٣ ٘ع٦ّٖ ٦لٙص خ٘عٍُِص زإ٠ٓ خالـعٝدق ٦خ٘مع٧َ،  ـّ ٌّ خ٘فٕٝد٠ّيص خـعٝدق ٧ِٚ ل٩ٙ خ٘مسديش ٦خ٘ع٧ خ٘س٠ًّيص ٦خ٘ٝال

زي٥١ٛ ٧٠َ خ٘ٝمّسص خعيٝد٠ّيص ٦خ٘ٝاخٍ٘ص خّ٘ٙسّيص، ٦ظ٦ّٖ ل٥١ٛ ـٙٝص خال٘عىدٖ زد ٧َٜ خ٠ً٘ي٧ّيص ٦خعلُخض  ٦يمصٗ

ُّ ٜٟ ـ٥ص خ وُخض خ٘ٝىعّصص خ٘ٙىصّيص.  لٟ خ٘م

“ġâyet insanlar tabiatlarıyla serbest ve baĢıboĢ bırakılırlarsa dünyaya dalarlar 

ve cismânî lezzetlere düĢerler. Onlar çocukluktan gelen eğilimlerinden ve 

alıĢkanlıklarından dolayı kuvâ-ı zülmâniyyenin arzularını isterler. Böylece, 

yetenekleri gider, insaniyet mertebelerinden iner ve Allah‟ın haber verdiği „maymuna 

ve domuza dönüĢtürdüğü kimseler...‟
931

 gibi tabiatları değiĢir, hayvanlar ve 

canavarlara benzerler.  

Onlar, Ģer‟î ve aklî siyasetle, hikem, âdâb, va‟d ve vaî‟dî nasihatlarla 

korunsalar ve davet edilseler, hayvanlıktan çıkıp terakki eder ve batınları melekî 

nûrlarla aydınlanır. 

ĠĢte bundan dolayı, kendilerine ibadetler va‟zedilmiĢ ve belli vakitlerde 

tekrârı farz kılınmıĢtır. Böylece gaflet vakitlerinde üst üste yığılmıĢ olan tabiat 

kirlilikleri ile lezzet ve Ģehvet peĢinde geçirdikleri zamanlarda ortaya çıkan karanlık 

meĢgaleler yok olur. Onların batınları huzurî nûr ile aydınlanır, nefsin aĢağı 
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mertebesine düĢmekten kurtulup kalpleri Hakk‟a yönelmekle süslenir ve ruhları 

rahatlar. 

ĠĢte bundan dolayı, haftalık ayrılık vahĢeti, meĢguliyet halleri, kazanç, beden 

elbiseleri temini, cismânî lezzetleriyle tek baĢına kalma karanlığı karĢılığında,  

cemâat ve huzur ünsiyeti ile ayrılık vahĢeti izâle edilsin diye toplumun ibadet 

üzerinde bir araya gelmesi/içtima etmesi ve Allah‟a yönelmesi vaz‟edilmiĢtir. Bir 

araya geldiklerinde aralarında îmânî muhabbet nûru ve kalbî ülfet/ünsiyet meydana 

gelir. Kendilerinden dünyevî iĢlerle uğraĢma karanlığı ve özel Ģahsî garazlar yönüyle 

Hak‟tan yüz çevirme yok olur.”
932

 

AnlaĢıldığı üzere Molla Sadrâ, bazı ibadetlerin önem ve hikmetlerini geniĢ bir 

Ģekilde ele almıĢtır. 
ı) Eski dinlerin ibadet Ģekillerine temas eder: 

 1. Örnek:  

ْٛ ٦َِبيمدَي ٌَ  ُٔ ًِ ي ؤ٦ُِي ِزَم٥ْ ًِ ٧ٌُخ ِزَم٥ْ ْٛ ٦َؤ٦َْ ُٕ ْي َٙ ُط َل ْٝ ِعي خ٘مِعي ؤ٠ََْم َٝ ٦خ ٠ِْم ُُ ُٔ ٌْ َٗ خ خِجي َُ ْٔ ِٞ َيدَز١ِي ِب ٤َُس٧ َْ  .د

“Ey Ġsrailoğulları, size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü 

tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Yalnızca benden korkun!”
933

  

Molla Sadrâ, bu âyeti tefsir ederken cahiliye Araplarının hacc yaptıkları 

esnada söyledikleri telbiyeye yer vermektedir: 

 Araplar, Ġslam öncesinde Ģöyle derlerdi: 

 .ال ُ٘يٓ ٘ٓ باّل ُ٘يٓ ٧٤ ٘ٓ ظ٣ٕٙٝ ٦ٜد ٜٙٓ٘سيٓ 

 “Emrine amadeyiz. Ortağın yok. Ancak senin bir ortağın var ki, sen hem 

onun hem de mülkünün sahibisin.”
934

 

Daha sonra bu telbiye, Ġslam‟da Ģöyle oldu:  

 .٘سيٓ خ٥ٙ٘ٛ ٘سيٓ ال ُ٘يٓ ٘ٓ ٘سيٓ

“Ey Allah‟ım emrindeyim. Senin ortağın yok. Emrindeyim.”
935

 

Görüldüğü üzere o, Ġslam öncesi hac ile ilgili bir husûsta müĢriklerin ibadet 

sistemine yer vermektedir. 

2. Örnek:  

                                                           
932

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 323-326. 
933

 Bakara, 2/40. 
934

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1070. KrĢ., Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV, 289. 
935 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1070. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 481. 
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اَلشَ  ٧خ خ٘صم ُٝ ي ِِ  .٦َؤَ

“Namazı dosdoğru kılın.”
936  

Molla Sadrâ, Yahûdîlerin namaz ibadetlerinde eğildiklerini açıklamakta, bu 

konuda bazı sûfîlerin görüĢlerine yer verdikten sonra kendi görüĢünü Ģöyle ortaya 

koymaktadır: 

ّٙص ٜد ٌي زدؼ٥١ٛ ٜٟ ٧٠َ ؤَ ٔسس٣  الٚ يمدٜٗ ز١ي بُٔخجيٗ ل٩ٙ ـد٤ُ خ ٧َٜ، ّ٘ ّٕ ٣ّ٠ ٔدٞ ٩ٔ٧ٜ لٙي٣ خ٘

 ش زد٤ٍ٘ر.خ٧َخ٘عّ  ي٥٘٦ٍخ خ٘ٝم٩١ ؤ٦ل٩ خهلّل ظمد٩٘ ؤٞ يمّٙ يمف٥ّٝد، ، ٦ٔدٞ ي٥ّير خ ٧َٜ ٌي ؤلي٥١ٛ ٦خ٘ٝمٌُص

 “(Yahûdîlerin namazlarında eğilmelerinin) sebebi; Hz. Musa‟nın 

Ġsrailoğullarına, iĢlerin zâhirine göre muamele etmesidir. Çünkü onların batınlarında 

marifetin nûru azdı. Hz. Musa, iĢleri onların gözünde korkulu gösterip büyütürdü. 

ĠĢte bundan dolayı Allah, onların Tevrât‟ı altınla süslemelerini vahyetmiĢti.” 

Molla Sadrâ, daha sonra Ģöyle bir değerlendirmede bulunur:  

ّٖ ١ٜدـدظ٣، ٌيع٧ّٝؾ ز٣ ؤَ  -خهلّل ؤل٦ٛٙ- ٦٦ِك ٘ي الٚ ٔدٞ يُي لٙي٣ خ٧٘خَي ٌي  الظ٣ ٦ٜمد ّٕ ّٞ ٩ٔ٧ٜ لٙي٣ خ٘

الٚ ٘عالؼٛ ؤ٧ٜخؾ زمُ خّ٘ٙر بٌخ  ّٕ زدؼ٣١ ٔسمُ ٔدٟٔ ي٥ر لٙي٣، ٌععالؼٛ خ ٧ٜخؾ، ٌٕدٞ ظٝديٗ ٩ٔ٧ٜ لٙي٣ خ٘

 ٌي٨ُ ]خ٘ي٧٥ي[ ـد٢ُ٤، ٌعٝدي٧ٙخ ٜٟ ويُ لّؿ ٘س٧خؼ٥١ٛ ٜٟ ٌ٘ٓ. ...٤ّسط لٙي٣ ٠ٕيٝدض خٍ٘عٗ. 

 “Bana görünen Ģu ki, -en doğrusunu Allah bilir- Hz. Musa‟ya namazında ve 

münacaat mahallinde bazı Ģeyler vârid olurdu. Bunun sonucu olarak batını (içi) 

dalgalanırdı. Dalgaların birbirlerine vuruĢuyla sakin olan denizin üzerinde fırtınalar 

esiyor gibiydi. Hz. Musa‟nın üzerine fazilet rüzgârları estiği zaman kalp denizinin 

dalgaları çarpıĢtığı için o (Hz. Musa) eğilirdi… Yahûdîler Hz. Musa‟nın zâhirini bu 

Ģekilde görürlerdi. Onlar da bâtınlarında hiçbir pay olmaksızın eğilirlerdi.”
937

  

Böylece Molla Sadrâ, Ġsrailoğullarındaki namaz ibadetinin Ģeklini belirtip 

irfânî bir yorum da yapmıĢtır. 

i) Fıkhî kavramları izah eder: 

1. Örnek: 

اَلشَ   َٞ خ٘صم ٧ ُٝ ي ِّ  .٦َيُ

 “Namazı dosdoğru kılarlar.”
938
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Molla Sadrâ fıkhî konulara yer verirken bazen fıkhî kavramları da 

açıklamaktadır. Meselâ o, salât (namaz) kelimesinin Ģu ıstılahî anlama geldiğini 

söylemektedir: 

ٍٖ ٜىص٧ ٍص لٙ  .٦ـ٢٧ ٦ُ٘خجػ ٜىص٧ ص ٩خ٘صالش ٌي خُ٘ٙق لسدَش لٟ ؤٌمد

“Istılâhta namaz; birçok vecih ve belli Ģartlara göre belirlenmiĢ fiillerden 

ibarettir.”
939

 

O, vahiy döneminde kelimelerin tam olarak ne anlama geldiğinin, hangi 

manada kullanıldığının bilindiğini, dolayısıyla o zamana yakın müfessirlerin lafızlara 

yüklemiĢ oldukları anlamlara uymanın gerekli olduğunu söylemektedir.
940

 

Molla Sadrâ, namazın yukarıda yapmıĢ olduğu ıstılah tanımı yanında Ģu irfânî 

yorumu da yapmaktadır: 

د ١ٍٙ٘ٓ خع٠ٕد٠يص زد ٘ىدٚ خُٕ٘يٝص خع٥٘يص ٌي ظمُي٥ٕد ٘ألـُخٚ خٍٕ٘ٙيص. ّٜ  ٣ٍ  خ٘صالش لسدَش لٟ ظٙسُّ

 “Namaz; felekî cirmleri (cisimleri) hareket ettirme konusunda insanî nefsin, 

Rabbanî Ģahıslarla herhangi bir benzerlikte benzemesinden ibarettir.”
941

 

2. Örnek: 

 َٓ ي ِٙ ٦خ ِبالم ِبْز ًُ َف َٕ ٌَ  َٚ ٦خ آِلَي ًُ ُف ْٔ َِٕص خ اَلِج َٝ ْٙ ِ٘ ١َد  ْٙ ُِ  ٌْ   .٦َِب

“Hani biz meleklere: Âdem‟e secde edin, demiĢtik. Ġblis hariç hepsi secde 

ettiler.”
942

 

Molla Sadrâ, fıkhî bir kavram olan secde kelimesini Ģu Ģekilde izah 

etmektedir: 

 . ٠ّيدي ٜك ظؽإؼإ خُ٘ؤْخخٕ٘ف٧ي ٌي خ  ٗ ظٍّ٘ٗ ٦

Secde lügatta; baĢı aĢağı eğerek itâat etmek ve boyun eğmektir. 

Istılâhî anlamı ise, ٙخ ٘ٙمسديش ٦٩ظك خ٘فس٥ص ل ًً خ َض ِص  “Ġbadet maksadıyla alnın 

yere konulmasıdır.”
943

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, namazdaki rükünlerden olan secde kavramını 

hem lüğat ve hem de terim olarak izah etmiĢtir. 
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3.7.1.2. Fıkıh Usûlü 

Fıkıh usûlü, Ġslâmî disiplinler arasında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü 

nasslardan tutarlı ve isabetli hükümler çıkarmanın ve doğru neticelere varmanın yolu 

fıkıh usûlünden geçmektedir. Bu münasebetle olmalı ki müfessirler zaman zaman 

fıkıh usulüne dair konulara yer vermiĢlerdir. 

ĠĢte bu cümleden olarak Molla Sadrâ da âyetleri tefsîr ederken yeri geldikçe 

bu ilmin kurallarına yer vermiĢtir. Meselâ o bir yerde Ģöyle demektedir: 

ّٗ زد٘مًخ٘ص ٦ٍ٘دل٥ٙد ؤٞ ي٥١   .ظٍدَلٟ خ١ُٕٝ٘ زدال يٌد٘صىدجُ خ١٘ديَش ال ظى

“Nadiren iĢlenen küçük günahlar, adalete halel getirmez. Küçük günahları 

iĢleyen, ittifakla münkeri nehyedebilir.”
944 

 .ٜد ال يعٛ خ٧٘خـر خ٘ٝؽُٙ بال ز٣ ٧٥ٌ ٦خـر

“Vâcib-i mutlakın kendisiyle tamamlandığı Ģey de vaciptir.”
945

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, davalarda Ģahitlik meselesi ile ilgili küçük 

günahların adalete zarar vermeyeceği husûsunu küllî bir fıkhî kaideye 

dayandırmaktadır. Ayrıca vacip hükmü hakkında da böyle bir kuralı dile 

getirmektedir.  

Bu kısa giriĢten sonra Ģimdi onun konuyu ele alıĢ tarzını biraz detaylandırarak 

inclemeye çalıĢalım. 

3.7.1.2.1. Kıyas  

Lüğatta birĢeyi birbiriyle mukayese etmek manasına gelen kıyas ıstılâhta, bir 

meselenin Kitap, Sünnet veya icma ile belirlenmiĢ olan hükmünü, aralarındaki ortak 

illet sebebiyle, hükmü bu kaynaklarda belirtilmemiĢ baĢka bir meseleyle 

karĢılaĢtırmak demektir.
946
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Kıyas edille-i Ģeriyye arasında Kitap (Kur‟ân), Sünnet ve icmâ‟dan sonra 

gelmektedir. Kıyas baĢka alanlarda da kullanılabilir. Ancak fıkıhtaki konumu biraz 

daha farklıdır.  

 َٞ ٦ ُُ ٔم ٧َْٙاَل َظٍ ٌَ  ٩َ٘ إََش خْ ٦ُ ْٙ ْٛ خ١٘م ُع ْٝ
ِٙ ًْ َل َّ َ٘ ٦َ. 

“Andolsun, ilk yaratılıĢı bildiniz. DüĢünüp ibret almanız gerekmez mi?”
947

 

Molla Sadrâ, bu âyeti tefsîr ettikten sonra bazı müfessirlerin, söz konusu âyeti 

kıyasın varlığına delil olabileceğini kabul etmediklerini söylemektedir. 

Molla Sadrâ, fıkhî kıyas ile ilgili Ģu açıklamayı yapmaktadır: 

ّٛ خّ٘يدْ ل٩ٙ ظًّيُ  ّمع٣ ب٠ّٝد يصّك  د ال يٍيً باّل ـ١ّد ظميٍد. ؼ ّٝ خّ٘يدْ خ٥ٍّّ٘ي ٜٟ ؤظمً خ يّ٘ص ٦ٜ

ي خ٘مٌٝي خ٘مٝٙيّ  ُّ د خ٘مّدجً خ٘مّص زدالـع٥دي  ٩ٌٍٕ ٌي٣ خ٘عُـيك -لعّديي٦ٞ خال- ٗدض، بٌ خ٘ىُض ٌي٥د ٜف ّٜ ، ٦ؤ

ّٚ خهلّل  -ّٔيٝد ٜمٌُص خ٘ٝسًؤ ٦خ٘ٝمدي- خً٘ي١ّيص ٌ ًِ٦ . ّٟ ًّٙ ظمصيٗ خ٘يّيٟ ٌي٥د ٦ال يٍٕي خ٘ف ٕٜ ّٗ ٌيفر ل٩ٙ ٔ

ّٟ ٦خ٘عىٝيٟ ٌي ٣٘٧ِ: ٞم ( ظمد٩٘ ؤ٤ٗ خ٘ف ـ١ًَّد ِب ْٛ ِبالم  ٤ُ ُُ َؽ ْٔ ْيحدً ٦َٜد َيعمِسُك ؤَ َ٘  ُِّ َم ْ٘ َٟ خ ِٜ ٟم ال يُْى١ِي   .) خ٘فم

“Fıkhî kıyas; ancak zayıf zannı ifade ettiği için en zayıf delildir. Bu kıyas 

Ģekli, doğruluğu kabul edilse bile sadece amelî konularda (geçerli) olur. Çünkü 

bundaki amaç; itikadî alan olmayıp sırf amelî alandır. Bunda içtihat ile tercih etmek 

kâfi olur. Gerçek dînî akaid -özellikle mebde‟ ve me‟âd- ile ilgili husûslarda kesin 

bilgiyi her mükellefin elde etmesi gerekir. Zan yeterli değildir. Nitekim Cenab-ı 

Allah zan ve tahmin ehlini Ģu âyette belirttiği gibi kınamıĢtır:”
948

  

“Onların çoğu zandan baĢka bir Ģeye uymaz. ġüphesiz zan, haktan (ilimden) 

hiçbir Ģeyin yerini tutmaz.”
949

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, fıkhî kıyası en zayıf delillerden sayıp ona karĢı 

kuĢkulu bir yaklaĢım sergilemiĢtir. 

 

3.7.1.2.2. Ġçtihad  

Zor ve meĢakkatli bir iĢi gerçekleĢtirmek için olanca gayreti göstermek 

anlamına gelen içtihad bir fıkıh usûlü terimi olarak, “fakihin, Ģer‟î/amelî hükümleri 

tafsîlî delillerden çıkarabilmek için olanca gücünü ortaya koymasıdır.”
950

  

                                                           
947

 Vâkı‟a, 56/62. 
948

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 154-155. 
949

 Yûnus, 10/36. 
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Molla Sadrâ içtihadın, amelî konularda olduğunu, itikadî konularda 

yapılamayacağını Ģu âyeti tefsîr ederken ifade etmektedir:  

 

 َٞ ٧ ُّ ْٛ َظعم ُٕ ٙم ََ٘م  ْٛ ُٕ ِٙ ْس َِ  ْٟ ِٜ  َٟ ي ٍِ ْٛ ٦َخ٘م ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ْٛ خ٘م ُٕ زم ََ ٦خ  ًُ ُْ خْلُس  .َيدؤَي٥َُّد خ١٘مد

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. 

Umulur ki, böylece korunmuĢ (Allah‟ın azabından kendinizi kurtarmıĢ) 

olursunuz.”
951

 

Molla Sadrâ, itikadî husûslara iman etmeyenlerin kâfir olacaklarını ve bu 

konularda yapılan içtihatlarda hata edenlerin özürlerinin kabul edilmeyeceğini 

söylemektedir. Hz. Peygamberin, “Yahûdîlerin yetmiĢ bir fırkaya ayrıldığını ve 

ümmetinin de yetmiĢ üç fırkaya ayrılacağını ve bunların biri dıĢında tümünün 

cehennemde olacağına”
952

 dair hadîsini delil göstererek itikadî alanda içtihadın 

yapılamayacağını, yapıldığında ise hataların ve özürlerin affedilmeyeceğini ileri 

sürmektedir. 

Bununla beraber o, amelî konularla ilgili “ümmetim arasındaki ihtilaf 

rahmettir”
953

 ve “kim içtihad edip isabet ederse ona iki sevap, hata ederse bir sevap 

vardır”
954

 hadîslerini zikrederek furû‟a dair konularda içtihat edenlerin sevap 

kazanacaklarını ifade etmektedir. 

Molla Sadrâ, içtihada dair Ģöyle bir örnek vermektedir: 

ٔص٧ٚ ي٧ٚ ٦خلً ٜٟ َٜعدٞ يفر ل٩ٙ ٦خلً ؤٞ يص٧ٚ ٦يعمّعٛ لٙي٣  ٣ٜ٧ ٔد٘صميك خّ٘ٝيٛ، ٦يفر 

يىّيُ خآلوُ زيٟ خ٘ص٧ٚ ٦خعٌؽدَ ٔدٕ٘ٝدٌُ ل١ً ـٝيك ٦يعمّعٛ لٙي٣ بٌؽد٢َ ٔد٘مدجط، ٦ ل٩ٙ خآلوُ ؤٞ يٍؽُ

ٍّٙيٟ ٜٟ ويُ ظ١دِط ٦ظعديّ   ٦خُ٘ٝيط ؤيعد، ٦خ٘ي٧ٚ ي٧ٚ ٦خلً ٦يىعًٙ  .ل٣ٕٝ زدوعالي ؤل٧خٖ خٕ٘ٝ

“… Sağlıklı ve mukim bir insanın Ramazanda bir gün oruç tutması farz ve 

kesin olur. Hayızlı olan bir kadın gibi bir diğer kiĢiye de o gün orucunu tutmaması 

(iftar etmesi) farz ve gerekli olur. Bir diğeri de, tüm fakihlere göre -hasta ve yolcu 

                                                                                                                                                                     
950

 Sübkî, el-Ġbhâc, III, 262; Osman ġahin ve bĢk., Fıkıh Üsûlü, Ensar Yay. Ġstanbul, 2013,  s. 428. 
951

 Bakara, 2/21. 
952

 Tirmizi, Ġman, 8. 
953

 Hadis olduğu söylenen bu söz, birçok tefsîr kaynaklarında geçmektedir. Ancak, Ġmam Subkî, bu 

sözün hadîsçiler arasında bilinmediğini ve senedinin; sahih, zayıf veya mevzu olduğuyla ilgili bir 

bilgiye rastlamadığını söylemektedir. Ona göre, bu söz insanların sözlerinden olup hadîs 

zannedilmiĢtir. (Bkz., Suyûtî, Celâluddin, Abdurrahman b. Ebi Bekir, HâĢiyetu‟s-Suyûtî „ala 

Tefsîri‟l-Beyzâvî, Câmiatu Ummu‟l-Kurâ, Mekke, 2005,, II, 572; Sedûk, Meâni‟l-Ehbâr,  s. 157). 
954

 Buhârî, Ġ‟tisâm, 21; Müslim, Akdiyye, 15; Nesâî, Ahkâm, 2. 
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gibi- oruç tutmak ve tutmamak arasında muhayyerdir. Gün aynı gün olmakla beraber 

mükelleflerin durumlarına göre -zıtlık ve çeliĢki olmaksızın- hükümler 

değiĢmektedir.”
955

  

 

3.7.1.2.3. Umûm-Husûs 

Umûm, tek bir anlam taĢımanın yanında, sınırsız sayıda varlığa iĢaret eden 

lafızdır.
956

 

Husûs ise, tek baĢına bilinen bir mana taĢımakla beraber, sınırlı sayıda varlığa 

delalet eden lafız demektir.
957

 

Molla Sadrâ, umûm ve husûsla ilgili iki âyeti örnek göstermektedir:  

 ِٞ د َِ ُْ ٍُ ْ٘ ٨ ٦َخ ًَ ٥ُ ْ٘ ْٟ خ
ِٜ ١َدٍض  ِْ ٦ََزّيِ ١ِٙ٘مد  ٨ ًً ٤ُ ُٞ آ ُْ ُّ ْ٘ ي٣ِ خ

ٌِ  َٖ ِّ ي ؤ٠ُ ٍِ َٞ خ٘م َعد َٜ ََ  ُُ ٥ْ َ٘. 

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden 

ayırmanın açık delilleri olarak Kur‟ân‟ın indirildiği aydır.”
958

  

 َٟ ي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘  ٨ ًً ي٣ِ ٤ُ ٌِ ْيَر  ََ َعدُذ اَل  ِٕ ْ٘ َٓ خ ِ٘ ٌَ.  

“Bu, kendisinde Ģüphe olmayan kitaptır. Allah‟a karĢı gelmekten sakınanlar 

için yol göstericidir.”
959

  

O, Ģöyle demektedir: 

١دٍض (  :ّٞ خُّ٘آٞ ٨ً٤ ١ٙ٘دْ ٌي ٣٘٧ِؤ ٣ّ٠ ظمد٩٘ ًِ زّيٟ  ِْ ٦ََزّيِ ١ِٙ٘مد  ٨ًً٤ُ ُٞ آ ُْ ُّ ْ٘ ي٣ِ خ
ٌِ  َٖ ِّ ّٛ ِدٖ ١٥٤د   ،)ؤ٠ُْ ؼ

َٟ ( ٌي خُّ٘آٞ: ي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘ ّٗ خ١٘دْ ٌٟٝ ال ي٧ٕٞ ٜعّيد ٔإ٣ّ٠ ٘يٓ ز١دْ. ، )٨ًً٤ُ  ّٞ خ٘ٝعّيٟ ٤ٛ ٔ ّٖ ل٩ٙ ؤ  ٥ٌٍخ يً

“Çünkü Allahu Teâlâ, Kur‟ân‟ın insanlar için hidâyet olduğunu Ģu sözüyle 

açıklamaktadır:  ١َييدٍض ِْ ٦ََزّيِ ١ِٙ٘مييد  ٨ ًً ُٞ ٤ُيي آ ُْ يي ُّ ْ٘ ييي٣ِ خ
ٌِ  َٖ ِّ  Sonra Yüce Allah Kur‟ân‟da Ģöyle ؤ٠ُيي

buyurmaktadır:  َٟ يي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘  ٨ ًً  Bu ise müttekilerin bütün insanlar olduklarına delâlet ٤ُيي

eder. Aynı zamanda bu ifade, muttakilerin insan olduğunu ve sanki muttaki 

olmayanın (kâmil) insan olmadığını gösterir.”
960

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, umûmî ve husûsî anlam içeren âyetleri umum-

                                                           
955

 Sadrâ, Tefsîr, II, 435-436. 
956

 Sübkî, el-Ġbhâc, II, 80; ġahin, Fıkıh Üsûlü, s. 308. 
957

 Sübkî, el-Ġbhâc, II, 161; ġahin, Fıkıh Üsûlü, s. 274. 
958

 Bakara, 2/185. 
959

 Bakara, 2/2. 
960

 Sadrâ, Tefsîr, II, 70. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr I, 125, II, 134, 140, 667, 734. 
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husûs bağlamında ele alarak izah etmeye çalıĢmıĢtır. 

 

3.7.1.2.4. Mutlak-Mukayyed 

Kur‟ân ve hadîs metinlerinin yorumu husûsusunda fıkıh usûlünde geliĢtirilen 

terminoloji kapsamında geçen „mutlak ve mukayyed‟, lafzın delâletinin vasıf, Ģart, 

zaman, mekân gibi kayıtlarla sınırlandırılmıĢ olup olmadığını belirten kavramlardır. 

„Mutlak‟ı, „gayri muayyen bir ferdi veya fertleri gösteren ve herhangi bir sıfatla 

kayıtlanmıĢ olmayan‟, ‟mukayyed‟ ise, „gayri muayyen bir ferdi veya fertleri 

gösteren ve herhangi bir sıfatla kayıtlanmıĢ olan lafız‟
961

 Ģeklinde tanımlamak 

mümkündür.  
Kur‟ân‟ın doğru anlaĢılmasında mutlak ve mukayyed kavramlarının bilinmesi 

büyük faydalar sağlar. 
Molla Sadrâ, tefsîrinde Kur‟ânî kavramlardan olan bu iki kavramı, istiâzenin 

tefsîrini yaparken açıklamaya çalıĢmaktadır. 

 ِٟ َيدِؼي ٙم خِض خ٘ َّ َٝ ٤َ ْٟ ِٜ  َٓ ٌُ ِز ّذِ ؤَُل٧ َم  ُِٗ ٦َ. 

“Deki: Rabbim! ġeytanların kıĢkırtmalarından Sana sığınırım”
962

 âyetinde 

geçen „sığınmanın‟ „mutlak‟ olduğunu, herhangi bir kayıtla mukayyed olmadığını 

ifade ederken, 

 ِٛ ي ـِ ُم ِٞ خ٘ ْيَؽد ٙم َٟ خ٘
ِٜ ٍْ ِزدهلّلِ  َعِم ْٔ د ٌَ  َٞ آ ُْ ُّ ْ٘ ْؤَض خ َُ َِ خ  ٌَ ِة ٌَ. 

“Kur‟ân okuyacağın zaman, kovulmuĢ Ģeytandan Allah‟a sığın”
963

 âyetindeki 

„istiâzenin‟ ise, mahsûs (mukayyed) olduğunu belirtmektedir.  

Daha sonra Molla Sadrâ, „mutlak ve mukayyed‟ kavramlarının daha iyi 

anlaĢılması için Ģu açıklamalarda bulunmaktadır: 

ّٗ ؤلً ٦ ّٗ لد٘ص ٦ّٜدٚ ٘يؽد٠د ٜىص٧ د يفر خالبٞ ٕ٘ ّٙٝد ٔدٞ خُ٘ـٗ ؤٌعٗ   ٔعمدٌش ٣١ٜ،ٌي ٔ ٔ٦

 ّٗ ، ٦ّٜد٣ٜ ؤل٩ٙ ٦ؤٔٝٗ، ٔدٞ ٘يؽد٣٠ ؤ٨٧ِ ٦ؤو٨٧ ٦ؤظ ّٗ َّ ٦ؤو٩ٍ، ٦لٟ  ،٦ؤـ ٣٘٦ ٌي ٘ؽدجً خ٘ميٗ ٦ـ٢٧ ؤي

ُّ ؤل٧ٖ. ٦٘ٝد ٔدٞ ّٜدٚ ُِخءش خ٧٘لي ٦ٔٝدق ؼُيُ خال ٔعّدٜص ؤل٧ؾ، ٦لٟ ١ٟٔ خال٤عًخء ؤٜيٗ، ٦لٟ َئيص خ٘م
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 Ferhat Koca, “Mutlak”, DĠA, DĠBY, Ankara, 2006, XXXI, 402. 
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 Müminûn, 23/97. 
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 Nahl, 16/98. 
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ّٗ خّ٘ٝدٜدض ٦ِك خ ُٜ زدالٔعمدٌش زدهلّل ٌي٣ لٟ ٘يؽدٞ ٜم٦ُي زد٘سمً ٦خ٘ؽُي لٟ ـ١دذ خ لًيّص ٥ٌٍٙخ  خآليدض ؤـ

  دَ ١ٜم٧ظد زصيىص خ٘ٝسد٘ىص ٌي خُ٘ٝـ٧ّٜيص.

“Her bir insanın, her bir durum ve makamda kendisinden sakınılması gerekli 

olan özel bir Ģeytanı vardır. KiĢi ne kadar faziletli ve yüce, makamı ne kadar yüksek 

ve mükemmel olursa onun Ģeytanı, daha kuvvetli, daha azgın ve daha çok saptırıcı 

olur. Bu durumda Ģeytanın hilelerinde  (kurnazlıklarında) daha ince, daha sinsi ve 

gizli yönler bulunur. Ġstikamet ve hidâyet yollarından daha eğri ve meyilli; hakkı 

görme konusunda daha da ĢaĢkın olur. Vahyi okuma ve âyetleri dinleme makamı en 

yüce makam olunca bu konuda Cenab-ı Ehaddiyyet‟ten uzaklaĢtırılmıĢ ve kovulmuĢ 

olmakla bilinen Ģeytandan Yüce Allah‟a sığınmak emri vaki olmuĢtur. ĠĢte bundan 

dolayı Ģeytan, kovulma (recm) konusunda mübalağa sığasıyla vasıflandırılmıĢtır.”
964

 

Böylece Molla Sadrâ, istiâze ile ilgili iki âyet zikrederek mutlak ve mukayyed 

kavramlarını izah etmeğe çalıĢmıĢtır. 

 

3.7.2. LÜGAT 

Molla Sadrâ, Kur‟ân‟ı tefsîr ederken filolojik olarak kelimelerin semantik ve 

semiyotik (anlam ve türevleri) özellikleri üzerinde kafa yormuĢ, âyetleri anlamaya ve 

yorumlamaya çalıĢmıĢtır. 

Biz de müfessirimizin konuyu ele alıĢ Ģeklini maddeler halinde belirlemeye 

çalıĢalım: 

a) Kelimelerin asıl lügat manalarını açıklar: 

1. Örnek: 

 ْٛ ٧ُٙز٥ُُ ُِ َك  َٙ ٧ُ١خ ؤَٞ َظْى َٜ َٟ آ ي ٍِ ٙم ِ٘  ِٞ ْٛ َيْإ َ٘ يٟ  ؤَ ِٜ َعيدَذ  ِٕ ْ٘ َٟ ؤ٦ُظُي٧خ خ ي ٍِ َٔد٘مي ٠٧ُُٕي٧خ  ُِّ ٦َاَل َي َمي ْ٘ َٟ خ ي ِٜ  َٖ َّ يد ٠َي َٜ ٦َ ِ ُِ خهللم ْٔ ٍِ ِ٘

 َٞ ٧ ُّ ِٔ د ٌَ  ْٛ ٥ُ١ْ ِّٜ  ٌُ ِؽي َٔ ٦َ ْٛ ٧ُٙز٥ُُ ُِ ْط  َٕ َّ ٌَ  ًُ َٜ ُٛ خْ َ ْي٥ِ َٙ َٖ َل ٌََؽد  ُٗ ْس َِ.   

“Ġnananların gönüllerinin Allah‟ı anması ve O‟ndan inen gerçeğe içten 

bağlanması zamanı daha gelmedi mi? Onlar, daha önce kendilerine kitap verilenler 

gibi olmasınlar; onların üzerinden uzun zaman geçti de kalbleri katılaĢtı; çoğu, 

yoldan çıkmıĢ kimselerdir.”
965 
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Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen kelimelerin lügat manalarını Ģöyle 

vermektedir: 

: وٙؿ خّ٘ٙر زد٘فٍد لٟ ِس٧ٖ “خ٧ّٕ٘ش”. ٦“خ٘ىع٧ق”٠ّيدي ٘ٙمُ، ٦ٜؽ٣ٙ ٘يٟ خّ٘ٙر ٦خال :“خ٘ى٧ٙق”٦

: ٜد يلد ب٘ي٣ خ٘مّٗ خٕ٘ٙيٛ ٜٟ خ ُٜخض خ١ٍٕ٘د٠يص، ٧٤٦ خٍ٘ي ٜٟ لٝٗ ز٣ ٠فد، ٦ٜٟ لٝٗ زىال٣ٌ “خ٘مُ”خ٘مُ. ٦

.ٓٙ٤ 

 da onun  خ٘ىعي٧ق .Kalbin yumuĢaması ve gerçeğe boyun eğmesidir :خ٘ىٙي٧ق“ 

gibidir. خّٕ٘يي٧ش: Kalbin hakkı kabul etmede katılık göstermesidir. ُخ٘مي: Psikolojik 

hastalıklardan sȃlim olan aklın davet ettiği; kendisiyle amel edenin kurtuluĢa erdiği, 

hilafıyla amel edenin de helak olduğu Ģeydir.”
966

 

2. Örnek:  

 َٟ ِمي ِٔ خ ُم َك خ٘ َٜ َُٔم٧خ  َْ َٔدَش ٦َخ ّم اَلَش ٦َآظ٧ُخ خ٘ ٧خ خ٘صم ُٝ ي ِِ  .٦َؤَ

“Namaz kılınız, zekât veriniz ve rukû‟ edenlerle beraber rukû‟ya varınız.”
967

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette yer alan  خّ٘ٔيدش kelimesinin lügat manalarını 

Ģöyle izah etmektedir:  

د خّ٘ٔدش ٥ٌي ـدءض ٌي خ٘ٙىص ]زٝم٩١ خ١٘ٝدء[. يّدٖ:  ّٜ بٌخ ٠ٝد. ٦ زٝم٩١ خ٘عؽ٥يُ، ِدٖ  “٩ِٔ خَّ٘ق”٦ؤ

يمصً (ظمد٩٘: 
ِٔ َِ ٕدً  ٍْ َط ٠َ ْٙ َع َِ  .)ؤي: ؼد٤ُش ؤَ

“Zekât kelimesi lügatta nemâ (artma) manasına gelir. Ekin arttınca  ِٔي٩ خ٘يَّق  

denilir. Zekât, temizleme manasına da gelir. Allahu Teâlâ Ģöyle buyurmaktadır: “Sen 

zeki (temiz) bir nefis mi öldürdün.”
968

 Yani tâhir (temiz) bir nefis mi öldürdün 

manasına gelmektedir.”
 969  

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, zekât kelimesinin lügatte artma ve temizlik 

anlamına geldiğini ifade etmektedir. 
b) Kelimelerin ıstılâhî manalarını verir: 

1. Örnek: 

 َٞ ٧ُ١ ِٜ ْٛ اَل يُْا ٤ُ َْ ٍِ ْٛ ظ١ُ َ٘  ْٚ ْٛ ؤَ َظ٥ُ َْ ٍَ ْٛ ؤَؤ٠َ ْي٥ِ َٙ ٧َخٌء َل َٔ ٦خ  ُُ ٍَ َٔ  َٟ ي
ٍِ ٞم خ٘م  .ِب

                                                           
966

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 275. 
967

 Bakara, 2/43. 
968

 Kehf, 18/74. 
969

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1132. Ayrıca baĢka örnekler için bkz., a.m., Tefsîr, III, 621, IV, 1309, VI, 203, 

VII, 262. 
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“ġüphesiz ki inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. 

Onlar inanmazlar.”
 970
 

 Molla Sadrâ, âyette geçen küfür kelimesinin ıstılâhî manasını Ģu Ģekilde 

açıklamaktadır: 

٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ ٦ٌ٘ٓ ؤٞ ٔٗ ٜد ٠ّٗ ل٣١  .٦ٌي لُي خُ٘ٙيمص: ب٠ٕدَ ٜد لٙٛ زد٘ع٦َُش ٜٟ ييٟ ٠سّي١د  

د ؤٞ يمُي  ّمص ٌ٘ٓ خ١ّ٘ٗ زد٘ع٦َُش، ؤ٦ زدال ّٜ ٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ ؤ٣ّ٠ ٤ٌر ب٘ي٣ ٦ِدٖ ز٣، ٌة ٔعًالٖ، ؤ٦ زىسُ  

 خ٧٘خلً.

“ġeriatın örfünde küfür; peygamberimizin (s.a.s.) dininde bilinmesi zaruri 

olan Ģeyi inkâr etmektir. 

Bilinmesi zaruri olandan kasıt, Resûlullah‟tan nakledilip kabul ettiği ve 

söylediği her Ģeydir. Bilinmesi zaruri olan o naklin sıhhatı ya zaruri olarak
971

 veya 

istidlâl (delil gösterme) ile
972

 ya da haber-i vâhid
973

 ile bilinir.”
974

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, küfür kelimesinin ıstılâhî manasını izah etmeye 

çalıĢmıĢtır. 

2. Örnek: 

ُِ َلي ي٧َخِل ْٟ خ٘صم ي ِٜ  ْٛ خ٥ِ٠ِي ٌَ يي آ ٌِ  ْٛ َٞ ؤََ يدِزَم٥ُ ٧ُٙ ٌَ َيْفَم ُْ ًٌ ٦ََز ْل ََ دٌض ٦َ َٝ ُٙ ي٣ِ ـُ
ٌِ دِء  َٝ ٕم ْٟ خ٘ ِٜ ََٔصّيٍِر  ي٧ِْض ؤ٦َْ  َٝ ْ٘ ََ خ ٍَ

 َٟ ي ُِ ٌِ د َٕ ْ٘ ِميٌػ ِزد ُٜ  ُ  .٦َخهللم

“Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve 

ĢimĢekle sağanak hâlinde boĢanan yağmura tutulmuĢ kimselerin durumu gibidir. 

Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, 

kâfirleri çepeçevre kuĢatmıĢtır.”
 975
 

Molla Sadrâ, âyette geçen ُي٧َخِل  kelimesinin ıstılâh manasını Ģu Ģekilde خ٘صم

vermektedir:  

                                                           
970

 Bakara, 2/6. 
971

 Sani‟in varlığı ve Hz. Peygamber‟in gönderiliĢi gibi. 
972

 Rü‟yetin caiz olup olmaması, Kur‟ân‟ın kadîm veya hadîs olması ve kulların fiileri gibi tartıĢmalar 

(küfrü gerektirmez). 
973

 Tevatür derecesine ulaĢmadığı için küfrü gerektirmez. 
974

 Sadrâ, Tefsîr, II, 164. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 282. 
975

 Bakara, 2/19. 
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ُّ زٙي ي٦خ٘صدلّص: ِصٍص َلً ً٘يً ٜم٥د ـ٤٧ُ ٠دَي ٧ِ ء باّل ؤظط لٙي٣، زّي زمد٣٘ بٞ  خ١٘دَيّص ال ظٝ

ّٔع٣ زُٕلص بٞ ٔدٞ ٜعٕدؼٍد  ٙسد. ٤٦ي ٜك ٧ِّظ٥د ُٔيمص خ٘ى٧ٝي ٦خ٘ف٧ٝي  .ٔدٞ ٜعىٙىال ٘ؽيٍد، ٦ؤٌخزع٣ ؤ٦ ي

“Sâ‟ika; kızgınlığı (ateĢ özelliği) güçlü olan bir ateĢ cevheri ile beraber 

Ģiddetli ve gürültülü gök gürlemesidir. O, üzerinden geçtiği (temas ettiği) her Ģeyi 

yok eder. Cisim, seyrek ve latîf olursa aynı durumda kalır, yoğun ve sert olursa onu 

eritir veya ona hızlı bir Ģekilde çarpıp yerle bir eder. O, bu gücüyle beraber hızlı bir 

Ģekilde sönüp katılaĢır.”
976

  

AnlaĢıldığı üzere Molla Sadrâ, “sâ‟ikâ” kelimesini terim olarak açıklamıĢtır. 

c) Aynı kökten gelen kelimeler arasındaki anlam farklılıklarını belirtir: 

1. Örnek: 

 َٟ ي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘  ٨ ًً ي٣ِ ٤ُ ٌِ ْيَر  ََ َعدُذ اَل  ِٕ ْ٘ َٓ خ ِ٘ ٌَ. 

“Bu, kendisinde Ģüphe olmayan kitaptır. Allah‟a karĢı gelmekten sakınanlar 

için yol göstericidir.”
 977
 

Molla Sadrâ‟ya göre âyette geçen ً٤٨ي  ile aynı kökten gelen  خال٤عيًخء ve ٥ٜيًي 

kelimeleri arasındaki anlam farklılıkları Ģöyledir: 

ّٞ خٍَُ٘ زيٟ خ٨ً٥٘ ٦خال٤عًخء ٜم٧ٙٚ، ٌّٝدزٗ خ٨ً٥٘  ٩ .. خعظالٖ، ال خ٘عالٖ.ب ّٝ بٞ خ١ٝ٘عٍك زد٨ً٥٘ يٕ

 ٥ًٜيّد  ٞ خ٧٘ٔيٙص بٌخ ٘ٛ يٍط ب٩٘ خّ٘ٝص٧ي ٔد٠ط ٠دِ٘ص ١ّٜ٘ص خ٘ٝم٦ًٚ.

“ġüphesiz ً٤٨يي  ve  خال٤عييًخء kelimeleri arasındaki fark bellidir.  خ٥٘يي٨ً  بظييالٖ:

(saptırmak) kelimesinin zıddı olup ٖظييال (sapmak) kelimesinin zıddı değildir… 

Hidâyetten yararlanan ٥ٜيًي diye isimlendirilir. Çünkü vesile maksada ulaĢtırmazsa 

yok hükmüne geçer.”
978

  

Görülüyor ki Molla Sadrâ, aynı kökten gelen ً٤٨ي  kelimesinin -sapmanın 

değil- saptırmanın zıddı olduğunu, ٥ٜيًي‟nin ise hidayetten faydalanan Ģahıs anlamına 

geldiğini belirtmektedir. 
2. Örnek: 

                                                           
976

 Sadrâ, Tefsîr, II, 393. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, III, 827. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 317; 

Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 52. 
977

 Bakara, 2/2. 
978

 Sadrâ, Tefsîr, II, 64. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 267. 
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َٞ ِزأَيي… ٦ ُُ ي ٍُ ْٕ يد٧ُ٠خ َي َٔ  ْٛ َٓ ِزيإ٠َم٥ُ ي
ِ٘ ٌَ  ِ ْٟ خهللم ي ِٜ ١َُص ٦ََزيدُء٦خ ِزَىَعيٍر  َٕ ي ْٕ َٝ ْ٘ ٘ميُص ٦َخ ٍِّ ْٛ خ٘ ْي٥ِ َٙ َزْط َل ُِ َٞ ٦َُظ ُٙي٧ ُع ّْ ِ ٦ََي دِض خهللم

د  َٝ َٓ ِز ِ٘ ٌَ  ُِّ َم ْ٘ ُِ خ َٟ ِزَىْي ي َٞ خ١٘مِسّيِ ٦ ًُ َٔد٧ُ٠خ َيْمَع  .َلَص٧ْخ ٦َ

“…Onların üstüne zillet ve yoksulluk (damgası) vuruldu. Allah‟tan bir 

gazaba da uğradılar. Bu, Ģüphesiz ki Allah‟ın âyetlerini inkâr ettiklerinden, 

peygamberlerini de haksız yere öldürdüklerinden idi. ĠĢte bu (ceza), isyan 

ettiklerinden ve aĢırı gittiklerinden dolayı idi.”
 979
 

Molla Sadrâ, bu âyette geçen  خ١ّ٘سييّي ile aynı kökten gelen  َخ١ََ٘سييإ kelimelerini 

açıklayarak aralarındak anlam farklılıklarını Ģöyle göstermektedir: 

ّٗ  زٝم٩١ “خ١٘سث ”زٝم٩١ خَظٍك ؤ٦ ٧ّ١ٜٖ ٜٟ  “٠سإ”خ٘ىسُ، ؤ٦ ٜٟ  ٩زٝم١ “خ١٘سإ” ٦خ١٘سي ٜٟ خ٘ؽُيُ. ٦خٕ٘

٩ّٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ ٜىسُ لٟ خهلّل، ُٜظٍك  ١ّ٘سّي ١ٜدٔر ٘ٝم١د٢ خ٘مٌُي. ٧٤٦ ب٠ٕدٞ ٜسم٧غ ٜٟ خهلّل ب٩٘ لسدي٢. ٌد  

ُّ ٦َظ٧خ٣٠.  ل٢ً١. ٧٤٦ ؼُيُ ب٩٘ ٦ ٧ٖ خ٘م

 veya yükseldi anlamı ifade eden خ١ََ٘سيإَ  kelimesi haber manasına gelen خ١ّ٘سيّي “

 den menkûl olan bir kelimedir. Tüm bunlar خ١٘سيث den türemiĢ ya da yol manasındaki‟٠ََسإَ 

onun örfi manasına uygun düĢmektedir. Aslında  خ١٘سيث Allah tarafından kullarına 

gönderilmiĢ olan insandır.  يخ١٘سي  (s.a.s.) ise Allah‟tan haber getiren ve O‟nun katında 

yükseltilmiĢ olandır. O hakka ve onun rızasına ulaĢan yoldur.”
980

  

Böylece Molla Sadrâ‟nın, aynı kökten gelen kelimeler arasındaki anlam 

farklılıklarını göstermeye çalıĢtığı görülmektedir. 

d) Kelimeleri misallerle izah eder/arap istimaline yer verir: 

 َٞ ُم٧ َٝ ّْ ُٜ  ْٛ ٥ُ ٌَ  ِٞ د َِ ٌْ ٩َ٘ خْ َ ٥ٌََِي ِب ْٛ ؤَْواَلاًل  ٥ِ ِِ ٌِي ؤَْل١َد ١َد  ْٙ َم ـَ  .ِب٠مد 

“Onların boyunlarına halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıĢtır. 

Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.”
981

  

 Molla Sadrâ, âyette geçen ٞ٥ٌٛ ّٜٝم٧ cümlesini ٛ٥ٔٛ ٦ودّظ٧ٞ ٦َخٌم٧ٞ َئ  ؤزصد٤َ

„baĢlarını kaldırıp gözlerini yumdular‟ Ģeklinde tefsir etmiĢtir. Molla Sadrâ, bu 

kelimenin lügat manasını Ģu Arap istimaline dayandırmaktadır:  

                                                           
979

 Bakara, 2/61. 
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1359. KrĢ., Beğavî, Meâlimu‟t-Tenzîl, I, 123. 
981

 Yâsîn, 36/8. 
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 ٞ خعزٗ بٌخ ٦َيض خ٘ٝدء ٌَك  “٥ُ٘خ ؤِٝدق ”بٌخ ٨٦َ ٦ٌَك َؤ٣ٔ، ٦ِيٗ ٕ٘ٙد٠٧٠يٟ “ِٝك خ٘سميُ”

 َؤ٥ٔد ً٘ٙش زُي٢.

“Deve suyu kana kana içip baĢını kaldırdığı zaman ُِٝك خ٘سمي denilir. Ġki 

kanuna da (kanun-i evvel ve kanun-i sani)  ِٝدقؤ٥ُ٘خ  denilmektedir. Zira develer o iki 

ayda suya vardıklarında suyun aĢırı soğukluğundan dolayı baĢlarını kaldırırlar.”
982

 

Görüldüğü üzere o, kelimeleri izah ederken misallere ve arap istimaline yer 

vermektedir. 

e) Kelimeleri zıd anlamlı kelimelerle açıklar: 

Örnek: 

 َٟ ِ٘ي ْٟ خْ ٦َم ِٜ ٙمٌص  َٟ ؼُ ي ُِ ْٟ خآْلِو ِٜ  ٌٗ ي ِٙ َِ ٦َ.  

 “Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.”
983 

ّٙص: خ٘فٝدلص ٜٟ خ١٘دْ خٕ٘ؽيُش   .٥٠٧ٔ٦د ٌي ّٜدزٙص خّ٘ٙيٗ يخٖ ل٩ٙ خٕ٘ؽُش …خ٘ؽ

ّٙيص“  خّ٘ٙييٗ çok sayıda insandan oluĢan topluluk demektir… Bu kelimenin ,خ٘ؽ

kelimesinin mukâbilinde olması kesrete/çokluğa iĢaret etmektedir.”
 984

 

Böylece Molla Sadrâ  ٌٙمييص  lafzının, çok sayıda insanlardan oluĢan topluluk ؼُ

manasına geldiğini belirtip zıddı olan   ٌٗ يي ِٙ َِ (az) kelimesinin karĢılığında kullanıldığını 

söylemektedir. 

f) EĢ anlamlı kelimeler arasındaki nüansları gösterir: 

1. Örnek: 

ي٥َييد ٦َ  ٌِ  ًُ يي ِٕ ٍْ ْٟ يُ يي َٜ ي٥َييد  ٌِ  ُٗ ييد٧ُ٘خ ؤََظْفَميي َِ ييًص  ٍَ ي ِٙ ِض َو َْ ييي خْ َ ٌِ  ٌٗ دِليي ـَ ييِص ِب٠ِّييي  َٕ اَلِج َٝ ْٙ ِ٘  َٓ زُّيي ََ  َٖ ييد َِ  ٌْ دَء ٦َِب َٜ ًِّ ُٓ خ٘يي ٍِ يي ْٕ َي

َٖ ِب٠ِّي  د َِ  َٓ َ٘  ُْ ًِّ َّ ُ٠٦َ َْ ًِ ْٝ ُك ِزَم ّسِ َٕ ُ٠ ُٟ َٞ ٠َ٦َْم ٧ ُٝ َٙ د اَل َظْم َٜ  ُٛ َٙ  .ؤَْل

“Hani, Rabbin meleklere, „Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım‟ demiĢti. 

Onlar, „Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz 

                                                           
982 Sadrâ, Tefsîr, VII, 31. Ayrıca baĢka örnekler için bkz., a.m. Tefsîr, II, 133, 269, III, 620, IV, 1042, 

VI, 323, VII, 31. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, IV, 5. 
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 Vâkı‟a, 56/13-14. 
984 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 71. Ayrıca bkz., a..y., Tefsîr, II, 65,  III, 1075, IV, 1375, V, 251, VI, 275.  
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sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz‟ demiĢler. Allah da, „Ben sizin 

bilmediğinizi bilirim‟ demiĢti.”
 985
  

Molla Sadrâ, yukarıda geçen ٍْٓ  kelimesinin eĢ anlamları arasındaki خٕ٘

nüansları Ģöyle göstermektedir: 

ّٟ ؤ٧٠خق ٜٟ خ٘صّر. ٌدٍٕ٘ٓ يّدٖ ٌي خً٘ٚ ٦خًٜ٘ك، ٦خٕ٘سٓ ٌي خ٘ف٧خ٤ُ  خٍٕ٘ٓ ٦خٕ٘سٓ ٦خٍٕ٘ك ٦خ٘ٙ

. ٦خ٘صٍك ٌي خ٘صّر ٜٟ ؤل٩ٙ.خٍ٘ٝخزّص.  ّٟ ّٟ ٌي خ٘صّر لٟ ٌٛ خُّ٘زص ٠٦م٤٧د ٦ٍٔ٘ٓ خٕ٘  ٦خ٘ٙ

 “ٍْٓ ك ,خٕ٘ييْسٓ ,خٕ٘يي ٍْ ّٟ  ve خٕ٘يي يي ٙم  kelimesinin  (خ٘صييّر ) kelimeleri, dökmek خ٘

çeĢitlerindendir. ٍْٓ  yüksekten akma ,خٕ٘يٍك ;eriyen cevherler ,خٕ٘يْسٓ ;kan ve gözyaĢı ,خٕ٘

ve  ّٟ ي ٙم ّٟ  .ise kırba ağzı ve benzeri Ģeylerdeki akıntılar hakkında söylenmektedir خ٘  خٕ٘ي

kelimesi de bu anlamdadır.”
986

  

2. Örnek: 

 َٟ ِمي ِ٘ َىد ْ٘ ٩َٙ خ شٌ ِبالم َل َُ ِسي َٕ َ٘ اَلِش ٦َِب٠م٥َد  ُِ ٦َخ٘صم ْس َعِمي٧ُ١خ ِزد٘صم ْٔ  .٦َخ

“Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, Ģüphesiz, huĢû duyanların dıĢındakiler 

için ağırdır.”
 987
 

Molla Sadrâ خ٘ىعي٧ق ,خ٘ىٙي٧ق ve بوسيدض kelimelerinin nezâir
988

 kelimelerden 

olduğunu belirttikten sonra ilk iki kelime arasındaki farkları Ģöyle göstermektedir: 

٧٤٦ ُِير خ٘ٝم٩١   بٌخ ؼإؼإ َؤ٣ٔ ٔد٘ٝع٧خظك “خوعٙك”بٌخ ٩َٜ زسص٢ُ ب٩٘ خ َض. ٦ “وٙك خُ٘ـٗ”

 ّٞ خ٘ىع٧ق ٌي خ٘سًٞ ٦خ لعدء، ٦خ٘ى٧ٙق ٌي خ٘ص٧ض ٦خ٘سصُ.ؤزد٘ىع٧ق باّل 

 ise -mutavâzi olan/tevazu خوعٙيك ,bir adam gözlerini yere diktiği ”وٙيك خُ٘ـيٗ“

gösteren gibi- baĢını eğdiği zaman denir. Bu da boyun eğmeye (خ٘ىعيي٧ق) yakın 

anlamdadır. Ancak خ٘ىع٧ق beden ve organlarda, خ٘ى٧ٙق ise ses ve gözde olur.”
989
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 Bakara, 2/30. 
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 Sadrâ, Tefsîr, III, 748. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 51.  
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 Bakara, 2/45. 
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 Tefsir Usûlünde “nezâir” birden fazla kelimenin aynı anlamda kullanılmasına denmektedir. 

(Suyûtî, Ġtkân, s. 351). 
989

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1166. Ayrıca baĢka örnekler için bkz., a.m., Tefsîr, I, 94, II, 97, IV, 1039, VI, 

313. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 59.   
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Görüldüğü üzere Molla Sadrâ, farklı köklerden gelip de aynı manayı ifade 

eden kelimler arasındaki ince anlam farklılıklarına temas etmiĢtir. 

g) Hareke değiĢikliği ile meydana gelen anlam farklılıklarını gösterir: 

 1. Örnek: 

 ُِ ٌِ د َٕ ْٙ ِ٘ ْض  ًم ُش ؤُِل ََ ِْ٘مَفد ُْ ٦َخ ٧ُُِي٤َد خ١٘مد ََ خ٘مِعي ٦َ ٧خ خ١٘مد ُّ ٌَدظم ٧ُٙخ  َم ٍْ ْٟ َظ َ٘ ٧ُٙخ ٦َ َم ٍْ ْٛ َظ َ٘  ْٞ ِة ٌَ َٟ  .ي

“Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı 

insanlarla taĢlar olan ateĢten sakının. O ateĢ kâfirler için hazırlanmıĢtır.”
990 
ّٛ خ -زدٍ٘عك-“ خ٧ِ٧٘ي”٦ ٔٝد ٠ّٗ لٟ  ٧٤ خ٘ٝصًَ، ٦ـدء ٌي٣ زدٍ٘عك ؤيعدٔٛ ٜد ظ٧ًِ ز٣ خ١٘دَ، ٦زد٘ع

 .ٔيس٧ي٣

٧ُِي“ ٦َ fetha ile olması, ateĢin kendisiyle yakıldığı Ģeyin ismidir. ُِي٧ي ٦ُ damme ile 

olması da mastar olmasındandır. Sîbeveyh‟ten (v. 180/796) nakil edildiğine göre 

mastar fetha ile de gelmiĢtir.”
991

  

 2. Örnek: 

 َٟ ي ِٝ َ٘ َمد ْ٘ ٩َٙ خ ْٛ َل ُٕ ُع ْٙ ٌَعم ْٛ ٦َؤ٠َِّي  ُٕ ْي َٙ ُط َل ْٝ ِعي خ٘مِعي ؤ٠ََْم َٝ ٦خ ٠ِْم ُُ ُٔ ٌْ َٗ خ خِجي َُ ْٔ  .َيدَز١ِي ِب

“Ey Ġsrâil oğulları, size verdiğim ni‟meti ve (bir dönem) sizi âlemlere üstün 

kıldığımı hatırlayın.”
992

 

Molla Sadrâ, bu tür değiĢikliğe Keffâl‟den yapmıĢ olduğu Ģu nakille de iĢaret 

etmiĢtir: 

دٖ ٍّ َٓ ( [:  دلس٣. ِدٖ ]ظمد٩٘ي ٜد ي١مٛ ز٣ خُ٘ـٗ ل٩ٙ ؤ ٍص خ١ٝ٘مٛ.  -زُٕٕ خ٧١٘ٞ- : خ١٘مٝص ِدٖ خّ٘ ْٙ ٦َِظ

٥ُّ١د ُٝ ٌص َظ َٝ د خ١٘مٝص  )٠ِْم ّٜ َٟ ( ٧٥ٌ زٝم٩١ ٜد ي١مٛ ز٣ ٌي خ٘ميٗ. ِدٖ ظمد٩٘: - زٍعك خ٧١٘ٞ- ٦ؤ ٥ِي ِٔ ٌِي٥د ٌد ٍص ٔد٧ُ٠خ  َٝ  ). ٠َ٦َْم

“Keffâl demiĢtir ki: خ١ِّ٘مٝيص kelimesi, -nun harfinin kesresi ile- nimet verilen 

Ģeyin sıfatıdır. Yani kiĢinin arkadaĢına in‟am etmesidir.  Yüce Allah Ģöyle 

buyurmaktadır: “O nimet diye baĢıma kaktığın ise…”993 يص َٝ  nun fetha ile okunması ٠َْم

halinde hayatta kendisiyle neĢeli/zevkli olarak yaĢanılan Ģey manasındadır. Yüce 

Allah, „ve zevk ü sefa sürecekleri nice nimetler!‟
 994

 buyurmaktadır.”
995
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 Bakara, 2/24. 
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 Sadrâ, Tefsîr, III, 550. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 40. 
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Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, harekenin değiĢmesi ile meydana gelen anlam 

değiĢikliğine temas etmiĢtir. 

 h) Harf değiĢikliği ile meydana gelen anlam farklılıklarını belirtir: 

1. örnek:  

 ُٔ دَء َٕ ٠ِ َٞ َعْمُي٧ ْٕ ْٛ ٦ََي ُٔ َٞ ؤَْز١َدَء زُِّم٧ ٍَ خِذ يُ ٍَ َم ْ٘ ٧َء خ ُٔ  ْٛ ُٕ ٠َ٧ ُٜ ٧ ُٕ َٞ َي َل٧ْ ُْ
ٌِ  ِٖ ْٟ آ ِٜ  ْٛ ُٔ ْي١َد ٌْ ٠َفم ْٛ َزياَلٌء ٦َِب ي ُٕ ِ٘ ٌَ يي  ٌِ ٦َ ْٛ

 ٌٛ ْٛ َلِفي ُٕ زِّ ََ  ْٟ ِٜ. 

“(Hem hatırlayın ki bir zaman) sizi Firavun ailesinden de kurtardık, (onlar) 

size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor ve kadınlarınızı sağ 

bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.”
996

 

Molla Sadrâ, ٖآ ve ٗؤ٤ي ile ilgili öne sürülen bazı görüĢleri aktardıktan sonra 

kendisince zâhir olan görüĢü ortaya koymaktadır. KeĢĢâf‟tan nakille ٖآ kelimesinin 

aslının  ٗؤ٤ي , ismi tasğir sığasında kullanılınca ٤ييٗؤ  Ģeklinde olduğunu belirtmiĢtir.  ٖآ   

kelimesinin padiĢahlar gibi makam sahibi olanlar için kullanıldığını söylemektedir. 

Kisâ‟î (v. 189/805) de kelimenin aslının ٗؤ٦ييي olduğunu söylemiĢtir. Bazıları da 

kelimenin bağımsız olduğunu, aslının baĢka bir Ģey olmadığını öne sürmüĢtür. Ali b. 

Ġsa (v. 430/1038) ise ٖآ kelimesinin ٗؤ٤يي kelimesinden daha kapsamlı olduğunu 

belirtmiĢtir.  

خ ٤ٗ ؤلٛ ٜٟ خآلٖ. يّدٖ: ؤ٤ٗ خ٧ٌٕ٘ص، ٦ؤ٤ٗ خ٘سًٙ، ٦ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ. ٦ال يّدٖ: آٖ خ٧ٌٕ٘ص، ٦آٖ خ٘سًٙ. ٦آٖ 

ٜٕص آٖ خهلّل. ١ٌّٙد: ٜد ظم١ي زٍ٘ٓ؟ ِدٖ: ؤ٘ي٧ٕخ ٜٕٙٝيٟ؟  ٤ٗؤخ٘مٙٛ. ِدٖ ؤز٧ لسيًش: ٔٝمط ؤلُخزيد ٌصيمد ي٧ّٖ: 

ّٗ ٘ي  ء ٘ىص٣. ٦آٖ خُ٘ـٗ ؤ٣ٙ٤ ٦ُِخزع٣. خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ آٖ خهلّل. ٦ِدٖ خزٟ يَيً: آٖ ٔ

ّٞ خآلٖ ٜإو٧ٌ ٜٟ خ   ّٗ ٜٟ يا٦ٖ ب٩٘ ؤلً ز١ٕر ؤ٦ ُِخزص ـٕٝد٠يص ؤ٦  -٧٤٦ خُ٘ـ٧ق- ٦ٖ٦ خ٘فد٤ُ ؤ ٌٕ

 ٟٜ ّٗ ٣ زيع٣.ٜم٧١يّص ٧٥ٌ آ٣٘. ٦ؤ٣ٙ٤: ٔ ّٝ  يع

 kelimesinden daha kapsamlıdır. Ehl-i Kufe, ehl-i beled ve خآلٖ kelimesi خ ٤يٗ“ 

ehl-i ilim denilir, fakat âl-i Kufe, âl-i beled ve âl-i ilim denilmez. Ebû Ubeyde (v. 

209/824 [?]) fasîh bir bedevinin: „ خهلل آٖ ٜٕيص ٤يٗؤ  Mekke ehli Allah‟ın âli‟dir‟ dediğini 
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1205. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 443. 
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 Bakara, 2/49. 
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iĢittim demektedir. Bununla ne kast ettin? dedik. O, „onlar müslüman değil mi? 

Müslümanlar, Allah‟ın âli‟dir‟ dedi. 
 Ġbn Dureyd (v. 321/933) Ģöyle demektedir: „Her Ģeyin âli, kendi Ģahsıdır. 

Adamın âli; ehli ve akrabasıdır.‟ 

 Zâhir olan görüĢe gelince ٖؤ٦ٖ ;آ kelimesinden alınmıĢtır. ٖؤ٦ rücû (dönüĢ) 

manasına gelmektedir. Neseb veya maddî-manevî akrabalara mansup olan birine 

dönen her Ģeye ٖآ denir. ٤ٗؤ  ise evin barındırdığı herkestir.”
997

 

AnlaĢıldığı üzere Molla Sadrâ, harf değiĢikliği nedeniyle meydana gelen 

anlam farklılıklarını ٖآ ve ٤ٗؤ  kelimeleri üzerinden açıklamaya çalıĢmıĢtır. 

ı) Kelimeleri izah etmek için Ģiirle istiĢhad eder:  

1. Örnek: 

إَلْ  ٌَ ٧َخًظد  ْٜ ْٛ ؤَ ١ُُٔع ٦َ 
ِ َٞ ِزدهللم ٦ ُُ ٍُ ْٕ ًَ َظ ْي َٔ َٞ ُم٧ ـَ ُْ َْ٘ي٣ِ ظُ ٛم ِب ْٛ ؼُ ُٕ ٛم يُْمِيي ْٛ ؼُ ُٕ يُع

ِٝ ٛم يُ ْٛ ؼُ ُٔ  .َيد

“Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah‟ı nasıl inkâr 

ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O‟na 

döndürüleceksiniz.”
998

  

Araplar her ٗودٜي (adı, Ģanı olmayan Ģey) için ّٜييص, her meĢhur Ģey içinde  ليّي 

derler. 
ġair Ģöyle der:  

  ٌإليط ٜٟ ٌُٔي ٦ٜد ٔدٞ ودٜاًل 

ّٟ زمط خٍُ٘ٔ   .٠س٣ ٜٟ زمطؤ٦ٕ٘

“Adım Ģanım olduğu halde (tanınmadığım biri değilken), benden bahsetmekle 

insanlar arasında beni dirilttin (meĢhur ettin). 

Fakat bazı hatırlatmalar, diğerlerinden daha dikkat çekicidir.”
999 

 Bu misalde Molla Sadrâ, âyetteki   ليّي (diri) kelimesine mukabil Ģiirde ٗودٜي 

kelimesinin kullanıldığını ifade etmiĢtir. Ayrıca bu onun, lafızları zıd anlamlı 

kelimelerle açıkladığına da bir misal teĢkil etmektedir.  
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1247. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 505.  
998

 Bakara, 2/28. 
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2. Örnek: 

 َٟ ِمي ِٔ خ ُم َك خ٘ َٜ َُٔم٧خ  َْ َٔدَش ٦َخ ّم اَلَش ٦َآظ٧ُخ خ٘ ٧خ خ٘صم ُٝ ي ِِ  .٦َؤَ

“Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.”
1000

 

 Molla Sadrâ âyette geçen  َيياَلش  kelimesinin Ģer‟î bir isim olduğunu خ٘صم

belirttikten sonra bu kelimenin Arapça olması nedeniyle lügat manasının da 

olabileceğini söylemektedir. Söz konusu kelimenin dua, gereklilik, anlamına gelen 

 kelimesinden خ٘ٝصييٙي ,(لفييٛ خ٘مُفييّ) ;lafzından olursa, kuyruk sokumu kemiği خ٘صييال

muĢtak olursa, baĢkasına tabii olan at gibi anlamlara geldiğini belirtmektedir. 

 ZikretmiĢ olduğu birinci mana olan dua anlamına geldiğine dair Ģu Ģiiri 

zikretmektedir: 

ّٙيط ٌدلعص١ٝي  لٙيٓ ٜؽٗ خٍ٘ي  

ّٞ ـ١ر خُ٘ٝء ٜعؽفًمد د ٌة ًٜ  .ي٧

“Ettiğin duanın benzeri sana da olsun. Beni koru 

Birgün, Ģüphesiz kiĢinin yan tarafları yaslanacak.” 

 Yani bu Ģiirde geçen ّٙيط   cümlesi  يل٧ض “dua ettin” demektir. 

 Ayrıca gereklilik anlamında kullanıldığına dair de Ģu Ģiiri zikretmektedir:  

ِٙٛ خهلل–٘ٛ ؤٟٔ ٜٟ ـ١دظ٥د   -َل

 ٍٖ َٚ  د ٤د خ٘ي٧ ُّ   .٦ب٠ّي زم

“-Allah bilir- onun cennetlerinden değilim. 

Bugün ben onun (cehennemin) sıcaklığına gerekli olanım (layıkım).” 

Yani  ٍٖ ٤يييد  kelimesi  يييد ُّ ٜيييالِٚ زم  “onun sıcaklığına layıkım” anlamına 

gelmektedir.
1001

  

Böylece Molla Sadrâ, yukarıdaki Ģiiri delil göstererek salât kelimesinin 

gereklilik anlamına gelebileceğini söylemektedir. 

i) Kelimelerin türediği kökleri belirtir: 
 1. Örnek 

 .ؤل٧ٌ زدهلل ٜٟ خ٘ٙيؽدٞ خُ٘ـيٛ
                                                           
1000

 Bakara, 2/43. 
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1124. 
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 “KovulmuĢ Ģeytandan Allah‟a sığınırım.” 
Molla Sadrâ istiazenin tefsîrini yaparken ٌؤلي٧ ve ٞ٘ييؽد kelimelerin türediği 

kökleri belirtmektedir. ٌؤلي٧ kelimesinin ٌلي٧ kelimesinden müĢtak olduğunu ve iki 

anlama geldiğini söylemektedir. 

- Ġlticâ (sığınma) ve isticâre (himâye olunmasını isteme),  

- Ġltisak (yapıĢma). 

ب٩٘ َلٝع٣ ٦لصٝع٣؛ ٦ل٩ٙ خ٘ؽد٠ي ٜم١د٢: ؤ٘صُ ٠ٍٕي زٍعٗ خهلّل  ثٌم٩ٙ خ ٦ّٖ ٜم٩١ ؤل٧ٌ زدهلّل: ؤ٘عف

 ٦َلٝع٣.

ّٗ  ،ؤل٤ًٝد ؤ٣٠ ٜإو٧ٌ ٜٟ خ٘سمً. يّدٖ: ٘يؽٟ يخَْ ؤي زمً ٦ؤٜد خ٘ٙيؽدٞ ٌٍي٣ ٧ِالٞ: ي ٔ ّٝ ٌال ـُٚ ٔ

ّٟ ؤ٦ ب٠ٓ ؤ٦ يخزّص ٘يؽد٠د، ٘سم٢ً لٟ خُ٘٘دي ٦خًٕ٘خي ي ٜٟ ـ ُّ د ؤخ٘ؽد٠ي ... ٜعٝ ّٝ ُّ ٜٟ ٘دغ يٙيػ: بٌخ زؽٗ ٦٘ ٣ّ٠ ٜٙع

ي ٘يؽد٠د. ّٝ ي ٔد٘سدؼٗ ٌي ٣ٍٕ٠ ٣٠٧ٕ٘ ٜسؽال ٘ٝصد٘ك ٣ٍٕ٠ ٔ ُّ   ٔدٞ ٔٗ ٜعٝ

“Birinci manaya göre ؤليي٧ٌ زييدهلل cümlesinin manası, „Allah‟ın rahmetine ve 

korumasına sığınırım‟, ikinci manaya göre “Allah‟ın fazlına ve rahmetine yapıĢırım‟ 

Ģeklinde olmaktadır. 

  :kelimesinin iĢtikakına gelince bunun hakkında iki görüĢ vardır ٘يؽدٞ

Birincisi; ًخُ٘سْمييي (uzak) manasında olan ٟ٘ييييؽ‟den türemiĢtir. َْ٘ييييؽٟ يخ 

denildiğinde „evin uzaklaĢtı‟ demektir. Azgın olan cin, insan ve hayvanlara,  

hidayetten ve doğruluktan uzaklaĢtıkları için Ģeytan denilmiĢtir… 

Ġkincisi; Ģeytan kelimesi batıl manasına gelen ٘يدغ يٙييػ ‟den türetilmiĢtir. Her 

azgın olan, kendi maslahatını bozduğu zaman maslahatı batıl olmasından dolayı 

Ģeytan olarak isimlendirilimiĢtir.”
1002

   

Böylece Molla Sadrâ, hem kelimelerin iĢtikakına değinmiĢ, hem de meydana 

gelen anlam farklılıklarına temas etmiĢtir. 

2. Örnek:  

 َٟ ١ِي ِٜ ْا ُٝ ْٛ ِز د ٤ُ َٜ ٦َ ُِ ِٚ خآْلِو َي٧ْ ْ٘  ٦َِزد
ِ ١مد ِزدهللم َٜ ُٖ آ ٧ ُّ ْٟ َي َٜ  ِْ ْٟ خ١٘مد ِٜ ٦َ. 
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 Sadrâ, Tefsîr, I, 8. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, I, 70. 
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“Ġnsanlardan bazıları, inanmadıkları hâlde,“Allah‟a ve ahiret gününe 

inandık” derler.”
1003

 

Molla Sadrâ ٞخع٠ٕييد kelimesini iĢtikakı hakkında üç görüĢ olduğunu ileri 

sürmektedir: 

 خ ٦ٖ: ٜد ي٨٦ُ لٟ خزٟ لّسدْ: ؤ٣٠ّ ٜٟ خ١ٕ٘يدٞ.  ٣ّ٠ ل٥ً ب٘ي٣ ١ٌٕي. 

 ١د٣ٔ زٝؽ٣ٙ.حٔعالخ٘ؽد٠ي: ؤ٣ّ٠ ٜٟ خ ٠ٓ، 

٩ ب٠ٕد٠د ٘ف٤َ٧٥ٛ ٦ؤ٥ّ٠ٛ يا٧ٕ٠ٞ ّٝ  .ؤي يسص٦ُٞ خ٘ؽد٘ػ: ؤ٣ّ٠ ٔ

“a- Ġbn Abbas‟tan rivâyet edildiğine göre o, ٞخ١ٕ٘ييييد‟dan (unutmadan) 

türetilmiĢtir. Çünkü o, (yerine getirilmesi için) kendisine vasiyet edilmiĢ, daha sonra 

onu unutmuĢtur. 

b- ٓخ ٠‟den türetilmiĢtir. Çünkü o, kendi misliyle kaynaĢmaktadır.  

c- Ġnsanların gözle görülmeleri ve ünsiyet olduklarından yani; ortaya 

çıkmalarından dolayı insan diye isimlendirilmiĢtir.”
 1004

 

O, bu görüĢü delillendirmek için Ģu âyeti zikretmektedir:  

ي  ْٕ ُٕؽ٧ُخ ِب٠ِّي آ٠َ ْٜ ٣ِ خ ِٙ ٤َْ ِ َٖ َِد خ  ًَ َِ ٠َد د٠ِِر خ٘ؽ٧ُّ ـَ  ْٟ ِٜ  َٓ ٣ِ آ٠َ ِٙ ََ ِزإ٤َْ د َٔ ٦َ َٗ ـَ ٩ خْ َ َٔ ٧ ُٜ ََِع٩  د  ٝم َٙ خ ٌَ ًَ ُط ٠َيد

 َٞ ٧ُٙ ْٛ َظْصَؽ ُٕ ٙم ََ٘م  َِ ْٟ خ١٘مد ِٜ ٦ٍَش  ٍْ ـَ ٍُ ؤ٦َْ  ٥َ١ْد ِزَىَس ِٜ  ْٛ ُٕ ِّٙي آِظي  .ََ٘م

“Mûsâ, süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafında bir ateĢ gördü 

ve ailesine, “Siz burada kalın, ben bir ateĢ gördüm, (oraya gidiyorum). Umarım 

oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateĢten bir kor getiririm” dedi.”
1005

 

Bu misalde de Molla Sadrâ, insan kelimesinin türediği kökleri belirterek 

manalarını söylemiĢtir.  

j) Ezdad (birbirine zıt anlamlar içeren) kelimeleri gösterir: 

1. Örnek: 

 َٞ ٦ ًُ ِ٘ ي٥َد َود ٌِ  ْٛ شٌ ٤ُ٦َ َُ َؽ٥م ُٜ ٦َخٌؾ  ِْ ي٥َد ؤَ
ٌِ  ْٛ ٥َُ٘ ٦َ. 

“Onlar için orada tertemiz eĢler de vardır. Onlar orada ebedî 

kalacaklardır.”
1006

 

                                                           
1003

 Bakara, 2/8. 
1004

 Sadrâ, Tefsîr, II, 264. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 302. 
1005

 Kassas, 28/29. 

https://www.facebook.com/ebubekir.gecit.16
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 Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen خ٘ي٦ّؾ kelimesinin ezdad kelimelerden 

olduğunu Ģöyle izah etmiĢtir:  

، ٦بؼال٣ِ ل٩ٙ  ٧٤٦ ،يّدٖ ٍُ٘ٙٔ ٦خ ٠ؽ٩ “خ٦ّ٘ؾ”٦ ًّ ٌي خ  ٗ ٘ٝد ٣٘ ُِيٟ ٜٟ ـ٣ٕ١، ٦ّٔؾ خ٘ى

ِٞ (ؤل٤ًٝد ٔٝد ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٦ْـد َِ ٥ٍَص  ِٔ ِ ٌد ّٗ ُٔ  ْٟ ِٜ ي٥ِٝد  ّٗ ٥١ٜٝد ًٜوال ٌي خ٦ّ٘ـّيص ٦ٔدٞ ٣٘ ؤٜٟ ـ٥ص  )ٌِ ٕ٘ ٞ

 .لّصص ٥١ٜد

 erkek ve kadınlara denmektedir. Bu kelime aslında –ayakkabının çifti خ٘ي٦ّؾ“

gibi- cinsinden (ِٟيُي) arkadaĢı, yakını olanlar için kullanılmaktadır. Yüce Allah‟ın Ģu, 

يد َٝ ي٥ِ ٌِ  ْٟ ي ِٜ  ِ ّٗ ي ٥َيصٍ  ُٔ ِٔ د ٌَ  ِٞ يد ـَ ٦ْ َِ  “o iki cennette her meyveden çift vardır”
 1007
 sözünde her biri 

için kullanılması, bu ikisinin (erkek ve diĢinin) evlilik konusunda taraf olması 

yönüyledir. Böylece her biri için evlilikten bir hisse olur.”
1008

 

2. Örnek: 

 ِٞ ُم٧ ْٙ َٝ ْ٘ ِٓ خ ْٙ ٍُ ْ٘ ٌِي خ  ْٛ يمَع٥ُ َِّ ٌُ ١َد  ْٙ َٝ ْٛ ؤ٠َمد َل ٥َُ٘  .٦َآَيٌص 

“Onların zürriyetlerini dolu gemide taĢımamız da onlar için bir delildir.”
1009

 

 Molla Sadrâ, âyette geçen zürriyet kelimesinin hem çocuklar, hem de babalar 

için kullanıldığını Ģöyle ifade etmektedir: 

ؤ٨: و٥ّٙد،  “خ٘ىُٙ خهللّ ٌَؤ ”زدء،  ٥٠د ٜإو٧ٌش ٜٟ ؼُٙ ل٩ٙ خآلؤؼُٙ ل٩ٙ خ ٦الي ؤٔٝد  “خٍَ٘يص”

 . ٞ خ ٦الي و٧ّٙخ ٥١ٜٛزدء ٌَيص  زدء، ٦ٔٝي خآلٌي٩ٕٝ خ ٦الي ٌَيص  ٥٠ٛ و٧ّٙخ ٜٟ خآل

 çocuklar için kullanıldığı gibi babalar için de kullanmaktadır. Çünkü خٍَ٘ييص“ 

 yani “Allah, mahlûkatı yaratmıĢtır” cümlesinden alınmıĢtır. Ona göre (ٌَؤ خهلل خ٘ىٙيُ)

çocukların zürriyet olarak isimlendirmeleri babalarından yaratılmıĢ olmalarındandır. 

Babaların zürriyet olarak isimlendirilmesi ise çocukların kendilerinden yaratılmıĢ 

olmaları nedeniyledir.”
1010

 

Misallerde de görüldüğü Molla Sadrâ tefsirinde, birbirine zıd anlamlar içeren 

kelimeleri göstermiĢtir. 

                                                                                                                                                                     
1006

 Bakara, 2/25. 
1007

 Rahman, 55/52. 
1008

 Sadrâ, Tefsîr, III, 597. 
1009

 Yâsîn, 36/41. 
1010

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 201. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, XXVI, 283. 
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k) Coğrafî kavramları açıklar: 

 ْٛ ُع ْ٘ إَ َٔ د  َٜ  ْٛ ُٕ َ٘ ٞم  ِة ٌَ خ  ًُ ْص
ِٜ  .خ٤ِْسؽ٧ُخ 

“Bir Ģehre inin, istedikleriniz orada var.”
 1011
 

Molla Sadrâ,  ًُ ْصي ِٜ خخ٤ِْسؽُي٧خ   âyetini, “Ģehirlerden (Tîh vadisinden) herhangi bir 

Ģehire inin” Ģeklinde tefsîr ederken onların kırk yıl kaldıkları Tîh vadisi ile ilgili Ģu 

coğrâfî bilgiyi vermektedir: 

 زالي خ٘عي٣ ٜد زيٟ زيط خًّْ٘ٝ ب٩٘ ١ُِّٕيٟ، ٤٦ي خؼ٩١ لُٙ ٌُٔىد ٌي ؼٝد٠يص ٌُٔه.٦

“Tih memleketi, Beytü‟l-Makdis ile (ٟ١ُِّٕييُي ) Kinnesrîn arasındadır. Bu 

mesafe, sekiz fersah ile on iki fersahın çarpımı kadardır.”
1012

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, mezkûr âyette geçen mısır/Ģehir kelimesinden 

kastın Beytü‟l-Makdis ile Kinnesrîn arasında yer alan coğrafî bir bölge olduğunu 

söylemektedir.  

 

3.7.3. NAHĠV 

Bilindiği gibi Kur‟ân, Arapça olarak nâzil olmuĢ bir kitaptır.
1013

 Dolayısı ile 

Arap dilini, daha açık bir ifadeyle bu dilin sarf ve nahiv yapısını bilmek, Kur‟ân‟ı 

anlamak için en önemli husûslardan biridir. Hatta Kur‟ân‟ın, Arap edebiyatının 

zirvesini aĢtığı gerçeği göz önüne alınırsa tefsîrle meĢgul olanlar için nahiv ilminin 

bilinmesinin daha da önem arzettiği sarâhaten anlaĢılmıĢ olur. Zaten müfessirler de 

iĢin önemini idrak etmiĢ olarak tefsîrlerinde bu ilmin gerek kâide ve gerekse 

tatbikine önem atfetmiĢlerdir. Hatta sadece bu açıdan yazılan tefsîrler bile 

bulunmaktadır.
1014

 

ġimdi biz onun tefsîrine almıĢ olduğu nahiv ile ilgili husûsları maddeler 

halinde inceleyelim. 

a) Birden fazla irap Ģekli mümkün olan âyetlerde bu irap Ģekillerini gösterir: 

1. Örnek: 

 َٞ ح٧ُ ِٕ عم ُٜ  ِٓ خِج ََ ٩َٙ خْ َ ٍٖ َل اَل ـِ ٌِي   ْٛ ٥ُ ـُ ٦َخ ِْ ْٛ ٦َؤَ ٤ُ. 

                                                           
1011

 Bakara, 2/61. 
1012

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1360. KrĢ., Nîsâbûrî, Garâibu‟l-Kur‟ân, I, 300. 
1013

  Yusûf, 12/2; Zümer, 39/28; 39/, ġura, 42/7; Zuhruf, 43/3. Ahkaf, 46/12. 
1014

 Bkz., Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-Mufessirûn,  I, 190; Dartma, Sivasî ve Kur‟ân Yorumu, s. 177.  
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“Kendileri ve eĢleri gölgelerde, koltuklara yaslanmıĢlar.”
1015 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyetin i„râbıyla alakalı olarak Ģöyle demektedir: 

٦ٌي  )٘ىٗ(٦بٜد ظإٔيً ٘ٙعٝيُ ٌي  )ٜعٕح٧ٞ(ؤ٦   )ل٩ٙ خ َخجٓ(ؤ٦  ) ٌي ـالٖ (بٜد ٜسعًؤ وس٢ُ بٜد )٤ٛ(

 خ٘ع٣ٍٕ.ٙد٥١َٔٛ ٌي ٌ٘ٓ خ٘ٙىٗ ٦يؤ٦ِخـ٥ٛ ل٩ٙ ؤٞ  )ٌد٧٥ٔٞ(

“ ْٛ ٍٖ  ya mübtedadır, bu durumda haberi ise ya ٤ُي يياَل ـِ يي  ٌِ , veya  ِٓ خِجي ََ يي٩ خْ َ َٙ  , َل

veyahut  َٞ حُي٧ ِٕ عم ُٜ  dur. Ya da  ْٛ ٍٗ  ;٤ُي يُى ُ٘  ve  َٞ ٧٥ُ ِٔ يد ٌَ  ibarelerinde olan zamirin te‟kidi olur. 

Yani, onların zevceleri bu meĢguliyet ve zevkte onlara ortaktırlar.”
1016

 

ـٝٙص لد٘يص ٜٟ  )ؤ٦ِخـ٥ٛ ٌي ـالٖ(٦ي٧ٕٞ  )ل٩ٙ خ َخجٓ ٜعٕح٧ٞ(ٜسعًؤ وس٢ُ  )٤ٛ(يمعٝٗ ؤٞ ي٧ٕٞ ٦

 .ٜسعًب ٦وسُ

 “ ْٛ َٞ  zamirinin mübteda, haberinin ٤ُي حُي٧ ِٕ عم ُٜ  ِٓ خِجي ََ َٙي٩ خْ َ  .olması da muhtemeldir َل

Bu durumda  ٌِي  ْٛ ٥ُ ـُ ٦َخ ِْ ٍٖ ٦َؤَ اَل ـِ , mübteda ve haberden oluĢan hal cümlesi olur.”
1017

 

2. Örnek: 

 ٌُ ي ًِ َِ ْيٍء  َ٘  ِ ّٗ ُٔ  ٩َٙ يُط ٧َ٤ُ٦َ َل ِٝ ِض يُْمِي ٦َيُ َْ د٦َخِض ٦َخْ َ َٝ ٕم ُٓ خ٘ ْٙ ُٜ  ٣َُ٘. 

“Göklerin ve yerin mülkü yalnızca O‟nundur. Diriltir, öldürür. O, her Ģeye 

gücü yetendir.”
1018

 

 

ؤ٣٠ لدٖ ٜٟ ٦ٜد يمؽً لٙي٣ بٜد ٧ٌُٜق ل٩ٙ ؤ٣٠ وسُ ٜسعًب ٜم٦ٍي، ؤ٦ ١ٜص٧ذ ل٩ٙ  )يمي٩(٧ٜ٦ظك 

٣َُ٘ (ء ٌال ي٧ٕٞ ٥٘د ٧ٜظك ٜٟ خعلُخذ، ٣٘٧ّٔ:  . ٦يمعٝٗ لًٚ ظمُٙ ٢ٍ٤ خ٘فٝٙص ٘ٙي)٣٘(خ٘عٝيُ خ٘ٝف٦َُ ٌي 

ٝد٦خِض  ٕم ُٓ خ٘ ْٙ  .خّ٘يدٜص، ٦يٝيط خ ليدء ٌي خآلوُشؤ٦ ٜم١د٢: يمي٩ خ١٘ؽً ٦خ٘سيط ٌي خ٠ً٘يد، ٦خ٧ٝ٘ظ٩ ي٧ٚ  .)ُٜ

“(Âyetteki)  يُْمييِي kelimesi ve kendisine atfedilenin konumu, ya mahzûf 

mübtedanın haberi olmasından dolayı merfudur ya da  َُ٘ي٣  deki mecrûr zamirin hali 

                                                           
1015

 Yâsîn, 36/56. 
1016

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 310. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, II, 466. في شغل kelimesinde car-mecrûr 

ٌُمْ  gibi bir fiile mütealliktir. Mahzûf fiilde zamir bulunmaktadır. Bundan dolayı âyete geçen حصل  

zamiri te‟kîd olur.  
1017

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 312. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, II, 284. 
1018

 Hadîd, 57/2. 
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olması nedeniyle mansuptur. Bu cümlenin hiçbir Ģeye müteallik olmaması da 

muhtemeldir. Bu durumda  د٦َخِض َٝ ٕم ُٓ خ٘ ْٙ ُٜ  ٣َُ٘  sözü gibi, onun i‟râbta yeri olmaz.  

Ya da mana Ģöyle olur: Dünyada spermi ve yumurtayı, kıyamet gününde 

ölüleri diriltir. Ahirette ise dirileri öldürür.”
1019

 

Yukarıdaki bilgiler neticesinde ona göre  يُْمِي ve kendisine atfedilen  يُط ِٝ  يُ

kelimesi için birkaç i„râb Ģekli vardır: 

Mahzûf mübtedânın haberi olup merfudur;  ُ٣َ٘  deki mecrûr zamirin halidir; 

dolayısıyla mansuptur. Ġrapta yeri yoktur. 

Görüldüğü üzere Molla Sadrâ, kendine göre âyetlerde mümkün olan i‟râb 

Ģekillerini göstermiĢtir.  

b) Birden fazla irap Ģekli mümkün olan yerlerde bu irap Ģekillerine göre 

meydana gelen anlam farklılıklarına iĢaret eder: 

1. Örnek:  

َٛ ٦َآَظيْ  َي ُْ َٜ  ِٟ ٩ خْز َٕ ْي١َد ِزِمي ٍم َِ ١َد ٦َ
ِٙ ُٔ ُُ ْٛ ِز ٤ِ َِ ٩َٙ آَؼد ْي١َد َل ٍم َِ ٛم  يًص ؼُ ٌَ ْؤ ََ َٟ خظمَسُمي٢ُ٧  ي ٍِ ُٙي٧ِذ خ٘مي ُِ يي  ٌِ ١َد  ْٙ َم ـَ ٦َ َٗ ٠ِفي ١َد٢ُ خْعِ

ُم  َل٤َ٧ْيد َلي ََ يد  َٝ ٌَ  ِ ِٞ خهللم ْظي٧َخ َِ ْٛ ِبالم خْزِعَىيدَء  يْي٥ِ َٙ َعْس١َد٤َيد َل َٔ د  َٜ ُل٤َ٧د ًَ ٤َْسد٠ِيميًص خْزَعي ََ ًص ٦َ َٝ ْل ََ ٦َ ْٛ ي٥ُ١ْ ِٜ ١ُي٧خ  َٜ َٟ آ ي ٍِ ٌَأَظْي١َيد خ٘مي َلدَيِع٥َيد  َِ  

 َُ ـْ َٞ ؤَ ٧ ُّ ِٔ د ٌَ  ْٛ ٥ُ١ْ ِٜ  ٌُ ِؽي َٔ ٦َ ْٛ ٤ُ. 

“Sonra bunların peĢinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların 

arkasından da Meryem oğlu Ġsa‟yı gönderdik, ona Ġncîl‟i verdik ve kendisine 

uyanların kalplerine Ģefkat ve merhamet duygusu koyduk. (Kendiliklerinden) icat 

ettikleri ruhbanlığa gelince; biz onu onlara farz kılmamıĢtık. Allah'ın rızasını 

kazanmak için onu kendileri icat etmiĢlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz 

de içlerinden iman edenlere mükâfatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık 

kimselerdir.”
1020

 

Molla Sadrâ,  ً٤َْسد٠ِيمييص ََ  kelimesinin farklı i‟râb ve anlamları hakkında Ģöyle 

demektedir: 

                                                           
1019

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 199. Molla Sadrâ‟nın tefsîrinde “ahirette ise dirileri öldürür” sözünden maksadın 

ne olduğu hakkında bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak batınî bir yoruma hamledilmesi de 

mümkündür. 
1020 Hadîd, 57/27. 
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٧ٕٞ ٜمؽ٧ٌص ل٩ٙ ٜد ظ٠عصدز٥د زٍمٗ ٜعُٝ ي٢ٍُٕ خ٘فد٤ُ، ؤي: ٦خزعًل٧خ ٤َسد٠يص خزعًل٤٧د، ٦يف٧ِ ؤٞ خ٦

 ِس٥ٙد، ٦خ٘فٝٙص زم٤ًد  ٍص ٥٘د ٌي ٜمٗ خ١٘صر. 

ظسم١د زدعَٔدٖ ل٩ٙ آؼدَ خ٧ٍَٔٝ٘يٟ ٧١ٔق ٦بزُخ٤يٛ ٦ٜٟ ؤ١َٙٔد ب٘ي٥ٛ ؤ٦ ٜٟ لد ٤ُٛ ٜٟ خؼٛ  ٦خ٘ٝم٩١:

ي١د ٔدزّد زاللُ خ٠ع٩٥ خ ُٜ ب٩٘ لي٩ٕ زٟ ُٜيٛ زم٤ًٛ، خخُ٘ٔٗ زُٔٗ آوُيٟ، ؤي:  ٍّ ظسم١د ٧َٔال زمً ٧َٖٔ ٦ِ

ٌإ١َٙٔد٢ ٧َٔال ٦ؤلؽي١د٢ خع٠فيٗ ٦ـم١ٙد ٌي ٧ِٙذ خٍ٘يٟ خظسم٢٧ ٜٟ خ٘م٧خَييٟ ٦ؤظسدل٥ٛ ٘ٙعُخلٛ ٦خ٘عمدؼً 

  .زي٥١ٛ َؤٌص ٦َلٝص

٤َْسد٠ِيمييصً “  ََ  kelimesinin mansup olarak gelmesi, zâhir olan fiilin tefsîr ettiği 

muzmer bir fiil iledir. Yani bunlar ruhbanlığı icad ettiler.  

 kelimesinin kendisinden önceki kelimeye matuf olması da caizdir. Bu ٤َسد٠ييصً 

durumda, bu kelimeden sonraki cümle mahallen mansup olarak ona sıfat olmaktadır. 

Buna göre, âyetin manasını Ģöyledir: Nûh, Ġbrahim, kendilerine 

gönderdiğimiz veya çağdaĢları olan resûller gibi zikredilen peygamberlerin izinden 

ard arda peygamberler gönderdik. Yani bir resûlün ardından baĢka bir resul 

gönderdik. Önceki resûlü sonraki resûl ile ard arda gönderdik. Kendilerinden sonra iĢ 

Ġsa b. Meryem‟e kadar ulaĢtı. Hz. Ġsa b. Meryem‟i de resûl olarak gönderip ona 

Ġncîl‟i verdik ve kendisine tabi olan Havarilerin ve onlara uyanların kalbine -

aralarında merhametli olsunlar diye- Ģefkat ve rahmet koyduk.”
1021

 

2. Örnek:  

ِلي ََ ّذٍ  ََ  ْٟ ِٜ ٧َِْاًل   ٌٚ اَل َٔ ٍٛ. 

“Çok merhametli olan Rab‟den bir söz olarak (kendilerine) „Selâm‟ 

(vardır).”
1022

 

Molla Sadrâ‟ya göre  ٌٚ ياَل َٔ  kelimesinin mümkün olabilecek i‟râb Ģekilleri ve 

manaları Ģöyledir: 

َٞ (ٜسعًؤ ٜم٦ٍي خ٘ىسُ، ً٘ال٘ص  )ٔالٚ( ُل٧ ًم ْٛ ٜد َي  )ٜد يًل٧ٞ ٥٘٦ٛ ٔال٥٘ٚٛ  (لٙي٣، ٔإ٣٠ ِدٖ: )٥َُ٘

  ).ٜد يًل٧ٞ(٦يف٧ِ ؤيعد ؤٞ ي٧ٕٞ زًال ٜٟ 

                                                           
1021

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 388. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, XXIX, 474. 
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“I-  ٌٚ ياَل َٔ  kelimesi haberi mahzûf olan mübtedadır. Çünkü (bir önceki âyette) 

 ْٛ ل٧ٞ ٥َُ٘ ًّ ٜد ي  ibaresi buna iĢaret etmektedir.  

Sanki onlara Ģöyle demiĢtir:  ٚل٧ٞ ٥٘٦يٛ ٔيال ًّ  Onlara istedikleri Ģeyler ve) ٥٘يٛ ٜيد يي

selam vardır). 

II-  ٌٚ اَل َٔ  kelimesinin ٞل٧ ًّ   ”.nin bedeli olması da mümkündür‟ٜد ي

٧َِْاًل    kelimesinin i‟râb Ģekilleri ve manaları da Ģöyle olur: 

ٕ٘الٜص ٜك ٔس٧ن ٍٜم٧ٖ ز٣ ؤي: ي٧ّٖ خهلّل ٧ِال يٕٝم٣٠٧ ٜٟ َذ َليٛ، ٧١ٌي٦خ ز٦ًخٚ خ ٜٟ ٦خ )٧ِال(٦

خ١٘مٝص ٦خُٕ٘خٜص، ؤ٦ ٍٜم٧ٖ ٜؽُٙ ؤ٨: يّدٖ ٥٘ٛ ٧ِال ٜٟ ـ٥ص َذ َليٛ. زٝم٩١ ؤ٣٠ ٔسمد٣٠، يٕٙٛ لٙي٥ٛ زال 

ب٘مدَخ زإٞ ٌ٘ٓ وديص ٜد يع٣٠٧١ٝ  ٦خٔؽص، ؤ٦ ز٧خٔؽص خ٘ٝالجٕص ظمفيٝد ٦ظُٕيٝد ٥٘ٛ، ٦ل٩ٙ ظًّيُ خ٘سً٘يص ي٧ٕٞ

  .٦وديص ٩١ٜ ؤ٤ٗ خ٘ف١ص ؤٞ يٕٙٛ خهلّل لٙي٥ٛ

I-  ٧َِْاًل  mef‟ûlu bihtir.  

Yani, Allah bir söz söyler. O sözü merhametli bir Rab‟den iĢitirler. Böylece 

onlar nimetin ve ikramın tamamlanmasıyla beraber güvenin ve selametin devamına 

da çağrılmıĢlardır. Ya da; 

II-  ي٧ْاًل َِ  mefulu mutlaktır.  Yani “merhametli Rab tarafından onlara bir söz 

söylenir.” Yani, Allahu Teâlâ onlara yaptığı ikram ve tazimden dolayı vasıtasız veya 

melekler vasıtasıyla selam verir.  

III-  يي٧ْاًل َِ  bedel olması durumunda onların temenni ettikleri gayeyi iĢ‟ar 

etmektedir. Cennet ehlinin nihaî amaçları ise Allah‟ın kendilerine selam 

vermesidir.”
1023

 

Molla Sadrâ‟nın, yukarıdaki âyetlerde mümkün olabilecek i‟râb Ģekillerini ve 

bu esnada meydana gelen anlam farklılıklarına değindiği görülmektedir. 

c) Âyetlerin irabını yaptıktan sonra bunların gerekli takdirlerini yapar: 

1. Örnek: 

… َٞ ٧ُٙ َٔ ُْ ُٝ ْ٘ ََ خ ًَ  َ٦َ ُٞ د َٝ ْل ُم ًَ خ٘ د ٦ََل َٜ خ  ٍَ ٤َ. 
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“...ĠĢte bu, Rahmânın va„dettiği ve Peygamberlerin doğru söyledikleri 

Ģeydir.”
1024

  

ؤ٦ ـٝٙص ٜٟ  ٙص  -ٜصًَيص )ٜد(بٞ ٔد٠ط -ٜسعًؤ ٦وس٢ُ ٜد زم٢ً، ٧ٔخء ٔدٞ خ٘ىسُ ٍُٜيخ  )٤ٍخ(٦

ٔالٜد ظدٜد ي٧ًِ  )ٜٟ زمؽ١د ٜٟ ٠ًُِٜد(٦ي٧ٕٞ خ٘ٝف٧ٝق ـٝٙص ٜٕعإ٠ٍص، ٦ي٧ٕٞ  -بٞ ٔد٠ط ٧ٜ ٧٘ص-٧ٜ٦ ٧ٖ 

 )٠ًُِٜد ٤ٍخ(ٌي٧ٕٞ خ٧ًِ٘ ل٩ٙ  .“٠ًُِٜد خٍ٘ي ١ٔد ٧َِيخ ٌي٣”:  ٍص ًُِ٘ٙٝ، ؤي )٤ٍخ(٦يمعٝٗ ؤٞ ي٧ٕٞ  لٙي٣.

ؤ٦ ي٧ٕٞ وسُ  “ٜد ٦لً خُ٘لٟٝ ٦ ًَ خ٧ُٙٔٝ٘ٞ لُ لٙيٕٛ ”ٜسعًؤ وس٢ُ ٜم٦ٍي ظًّي٢ُ ؤي: )ٜد ٦لً(٦ي٧ٕٞ 

٥٠٧ٕ٘ٛ  د٦َخ زٕسر و٦ُـ٥ٛ  ٌٙٝد َؤ٦خ ؤ٧٤خٖ خّ٘يدٜص ٦ً٘خج٤ًد ؤي: “٤ٍخ ٦لً خُ٘لٟٝ ”ٜسعًب ٜم٦ٍي، ؤي:

ٜٟ ٠ًُِٜد ٦ل٠ُٙد ٜٟ  يد ٦ي١ٙد ٜٟ زمؽ١د ”لٟ ِس٤َ٧ٛ ٦ِيد٥ٜٛ لٟ ١ٜد٥ٜٛ ٧ٌٕٜٙي خ٘ىؽدء لًيًي خ٘سصُ، ِد٧٘خ:

ؤ٨: ٤ٍخ ٦لً خُ٘لٟٝ “ ٤ٍخ زمي٣١ ٜد ٦لً خُ٘لٟٝ ٦ ًَ خ٧ُٙٔٝ٘ٞ”ؼٛ ِيٗ ٥٘ٛ:  “١ٜد١ٜد خٍ٘ي ١ٔد ٌي٣ ٠يدٜد؟

٦ؤٜد بٞ  -ٜصًَيص )ٜد(بٞ ـمٙط - ٦ ًَ خُ٘ٝٔٙيٟ ل٩ٙ ظٕٝيص خ٧ٝ٘ل٧ي ٦خ٘ٝص٦ًَ ٌي٣ زد٧٘لً ٦خ٘صًَ

  .زٝم٩١ ٦خٍ٘ي  ًَ ٌي٣ خ٧ُٙٔٝ٘ٞ )خٍ٘ي  ًَ خ٧ُٙٔٝ٘ٞ(ـمٙط ٧ٜ ٧٘ص ٌي٧ٕٞ ٜم٩١ 

خ“  ٍَ ٤َ kelimesi mübteda, haberi ise kendisinden sonra gelendir. يد َٜ  mastar olursa 

haberin müfred veya يد َٜ  sıla ve mevsûlden oluĢan ism-i mevsûl olursa cümlenin haber 

olması aynıdır. Bu durumda haberin hepsi cümle-i müstenife (baĢlangıç cümlesi) 

olur. Böylece ٠َد ًِ ي َِ ُْ َٜ  ْٟ ي
ِٜ ْٟ َزَمَؽ١َيد  ي َٜ  ifadesi, tam bir cümle olup üzerinde vakıf yapılır. خ ٍَ  ٤َي

kelimesinin ًَِيي ُْ َٜ  kelimesinin sıfatı olması da muhtemeldir. Yani (mana) içinde 

uyuduğumuz kabrimiz Ģeklinde olur ve bu durumda vakıf, خ ٍَ ٠َد ٤َي ًِ ي َِ ُْ َٜ  üzerinde yapılır, 

 ًَ يد ٦ََلي َٜ  mübteda, haberi de mahzûf olur. Bunun takdiri Ģöyledir: „Rahmân‟ın va‟dettiği 

ve Resûllerin doğru olarak söyledikleri Ģeyler üzerinize haktır.‟ Ya da mahzûf olan 

bir mübtedanın haberi olur. Yani bu, Rahman‟ın va‟didir. Yani onlar, gözleri keskin 

ve perde kaldırılmıĢ olarak kabirlerinden çıkmıĢ ve uykularından kalkmıĢ olmaları 

nedeniyle kıyametin hallerini ve Ģiddetini gördükleri zaman Ģöyle derler: „Bize 

yazıklar olsun! Bizi, kabrimizden kim uyandırdı ve içinde olduğumuz uykudan kim 

bizi haĢretti?‟ Sonra onlara Ģöyle denir: „Bu, Rahmân‟ın va‟dettiği ve Resûllerin 

doğru olarak söyledikleri Ģeyin aynısıdır.‟ Yani bu, Rahmân‟ın va‟di ve Resûllerin 
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doğru sözüdür. Bu, Ģâyet يد َٜ  mastar anlamında kullanılıp mev‟ûd (va‟d edilen) ve 

masdûk (doğru konuĢulan) va‟d ve sıdk ile isimlendirilirse (böyle olur). Eğer يد َٜ  

mevsûl olarak kullanılırsa Resûllerin doğru konuĢtuğu Ģeyin manası; Resûllerin 

hakkında doğru konuĢtukları husûs demek olmaktadır.”
1025 

2. Örnek: 

 ْٞ ٌّٗ  ٦َِب د ُٔ ٝم يكٌ  َ٘ ِٝ ْي١َد ـَ ًَ َ٘  َٞ ٦ ُُ ْمَع ُٜ. 

“Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza 

çıkarılacaklardır.”
1026

  

 زدهللّ  ٠ًٙظٓ ”:ٌي ٔٝد )بال( زٝم٩١ ل٢ً١ ٔد٠ط لدُٜ ٦خزٟ ٦لّٝش ٔمد ٛ )٘ٝد( ٌي “خ٘ٝيٛ ” ً٘ ٜٟ

  .ٜمع٦ُٞ ً٘ي١د بال ٔٗ ٜد: ٦خ٘عًّيُ ٠دٌيص، )بٞ(٦“  .ٌمٙط ٘ٝد

٥ٍد ٦ٜٟ ٍّ ٍص )بٞ(٦ ٘ٙعإٔيً  ٙص )ٜد( ٔد٠ط ٔد٘سدِيٟ و ٍّ دش ٤٦ي خ٘ؽّيٙص ٜٟ ٜى ّّ  ٜمد٘ص، ال زد٘الٚ ٜعٙ

 ٜف٧ٝل٧ٞ ٜم٦َ٧ٙٞ ٦خ٘اللّيٟ خٕ٘دزّيٟ ٜٟ ٥ٙٔٛ ؤٞ: ٦خ٘ٝم٩١... ٜمع٦ُٞ ً٘ي١د ٘فٝيك ٔٗ ٦ؤ٣٠: ٦خ٘عًّيُ

 . ٜمع٦ُٞ ً٘ي١د

د“  ٝم َ٘  daki mim harfini Ġbn Amir (v. 118/736), Âsım (v. 127/745) ve Hamza (v. 

156/773) gibi Ģeddeli okuyanlar  باّل manasında kullanırlar. Bu Ģu sözde olduğu 

gibidir: ٓد زدهلل ٠ًٙظ ّٝ ٌمٙط ٘   „Allah aĢkına, illaki bunu yapacaksın.‟  ْٞ  .harf-i nâfiyedir ِب

Buna göre takdir Ģöyledir: „Ancak hepsi yanımızda hazır bulanacaklardır.‟ 

 ِبٞ .te‟kidin sılasıdır ٜد daki mim harfini Ģeddesiz okuyan diğerlerine göre’٘ٝد„

ise sakilden (Ģeddeliden) muhaffet (hafifletilmiĢ) olup mutlaka lam harfi ile beraber 

gelir. Bunun takdiri Ģöyledir: „ġüphesiz hepsi yanımızda hazır bulunacaklardır….‟ 

Buna göre mana Ģöyle olmaktadır: „ġüphesiz öncekiler ve sonrakilerin hepsi, 

haĢredilip toplanarak yanımızda hazır bulunacaklardır.”
1027

   

Görüldüğü üzere Molla Sadrâ, âyetleri i‟rab ettikten sonra gerekli takdirleri 

yapmıĢ ve bu esnada meydana gelen anlam farklılıklarına da iĢaret etmiĢtir. 

d) Zamirlerin merci‟ini gösterir: 
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Örnek: 

... َٞ ٦ ُُ ُٕ ْٙ ٌَاَل َي ْٛ خَ ْع٣ُ خَْيًٖي٥ِ َٙ
ِٝ د َل َٜ ٢ٖ ٦َ ُِ َٝ ْٟ َؼ ِٜ ٧ُٙخ  ُٔ َيْد ِ٘. 

“Onun ürününden ve ellerinin emeğinden yemeleri için. Hala Ģükretmiyorlar 

mı?”
1028

 

Molla Sadrâ bu âyette geçen zamirin Allah‟a raci olduğunu Ģöyle 

belirtmektedir: 

خ٘عٝيُ هلّل ظمد٩٘، ٦خ٘ٝم٩١: ٘يإ٧ٙٔخ ٜٝد و٣ّٙ خهلّل ٜٟ خ٘ؽُٝ، ٦ٜٝد لٝٙع٣ ؤيًي٥ٛ ٜٟ خ٘ىُْ ٦خّٕ٘ي 

٦ويُ ٌ٘ٓ ٜٟ خ لٝدٖ ب٩٘ ؤٞ زٙه خ٘ؽُٝ ١ٜع٥د٢ ٦ؤزدٞ ؤ٣ٙٔ، يم٩١ ؤٞ خ٘ؽُٝ ٌي ٣ٍٕ٠ ٌمٗ خهلّل ٦و٣ّٙ ٦ٌي٣  ٦خآلزدَ

ًّ ز١ي آيٚ.  آؼدَ ٜٟ ٔ

“Zamir Allah‟a racidir. Mana Ģöyle olmaktadır: Allah‟ın yaratmıĢ olduğu 

meyvelerden ve olgunlaĢıp yenilmeye elveriĢli olana kadar insanların elleriyle 

yaptıkları dikim, sulama, kuyu ve icrâ ettikleri baĢka iĢlemlerle (yetiĢen) ürünlerden 

yesinler. Yani; yemiĢin kendisi Allah‟ın fiili ve yaratması olup Âdemoğlunun da bu 

(yemiĢin yenilecek seviyeye gelene kadar olgunlaĢması aĢamalarında gerçekleĢtirdiği 

bir takım) iĢlemleri vardır.”
1029 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ,  ٖ٢ ُِ يي َٝ  ‟lafzında geçen zamirin Allah‟a râci َؼ

olduğunu belirtmiĢ ve sonra da bunun manaya olan etkisini ortaya koymuĢtur. 

e) Âyetlerin irabında nahivcilerin görüĢlerini zikreder: 

1. Örnek:   

َٞ ؤَ  ٧ ُٝ َٙ َيْم ٌَ ٧ُ١خ  َٜ َٟ آ ي ٍِ د خ٘م ٜم إَ ٌَ ٥َد  َِ ٧ْ ٌَ د  َٝ ٌَ د َزُم٧َظًص  َٜ َؽاًل  َٜ َذ  ُِ ْٞ َيْع َعْمِيي ؤَ ْٕ َ اَل َي ٞم خهللم يد ِب ٜم ْٛ ٦َؤَ ٥ِي زِّ ََ  ْٟ ي ِٜ  ُُّ َمي ْ٘ ٠م٣ُ خ

ُّٗ ِز٣ِ  َؽاًل يُِع َٜ خ  ٍَ ُ ِز٥َ خَي خهللم ََ خ ؤَ ٌَ د َٜ  َٞ ٧ُ٘٧ ُّ َي ٌَ ٦خ  ُُ ٍَ َٔ  َٟ ي
ٍِ َٟ  خ٘م ي ِّ ِٔ د ٍَ ْ٘ ُّٗ ِز٣ِ ِبالم خ د يُِع َٜ خ ٦َ ًُ ِؽي َٔ ي ِز٣ِ 

ًِ خ ٦ََي٥ْ ًُ ِؽي َٔ. 

“Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak 

vermekten çekinmez. Ġman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu 

bilirler. Küfre saplananlar ise, “Allah, örnek olarak bununla neyi kastetmiĢtir?” 

derler. (Allah) onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla 

ancak fasıkları saptırır.”
1030
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ّٗ ل١ً خ٘ىٙيٗ زةظٝدَ خ٘فدَش  )ؤٞ يعُذ(٦  ، ١ٜ٦ص٧ذ ل١ً ٔيس٧ي٣ زةٌعدء خٍ٘مٗ ب٘ي٣)ٜٟ(ٜف٦َُ خ٘ٝم

 زمً ل٥ٌٍد.

َذ “ ُِ ْٞ َيْعيي ْٟ  kelimesi, Halil‟e (v. 175/791) göre ؤَ يي ِٜ  cer harfinin izmârı 

(gizlenmesi) ile mahallen mecrûrdur. Sibeveyh‟e (v. 180/796) göre cer harfinin 

hazfedilmesinden sonra fiilin kendisine ulaĢmasıyla mansuptur.”
1031

  

Burada Molla Sadrâ,  َذ ُِ ْٞ  َيْعي  ifadesinin i‟râbı ile alakalı olarak nahiv ilminin ؤَ

önde gelenlerinden Halil ve Sibeveyh‟in görüĢlerine yer vermiĢtir. 

2. Örnek:  

٦خ   ُُ َع ْٙ ٍُ ِز٣ِ ٦َاَل َظ
ٌِ د َٔ  َٖ ٧ُ٠٧ُٕخ ؤ٦َم ْٛ ٦َاَل َظ ُٕ َم َٜ د  َٝ ِ٘ ًِد  ًِّ َص ُٜ ُْ٘ط  َّ د ؤ٠َ َٝ ٧ُ١خ ِز ِٜ ٠ِ٧ي٦َآ ُّ ٌَدظم ياًل ٦َِبيمدَي  ِٙ َِ ١ًد  َٝ  .ِزأَيدِظي َؼ

“Yanınızdaki Tevrât‟ı tasdik edici olarak indirdiğim (Kur‟ân‟a) iman edin. 

Onu inkâr edenlerin ilki olmayın. Âyetlerimi az bir karĢılığa değiĢmeyin ve bana 

karĢı gelmekten sakının.”
1032

 

Molla Sadrâ ذ harfi cerrinin, ٟيي َٝ  kelimesinin baĢına gelip gelmemesi َؼ

konusunda Ferrâ‟nın (v. 207/822) görüĢünü Ģöyle aktarır:  

ٍٟ ( ٦ٌي ٧َٔش ي٧ًٔ ؤيو٣ٙ ٌي خ٘ؽٟٝ ٌي ٣٘٧ِ: )خ٘ؽٟٝ(ي٦ٞ  )خآليدض(ب٠ّٝد ؤيوٗ خ٘سدء ٌي  َٝ ٢ُ٦ْ ِزَؽ َُ َ٘ ٦َ

 ٍٓ ّٞ خ٘م٦ُض ،) َزْى ٥ّٙد ؤ٠ط ٜىّيُ ٌي٥د، بٞ ٘حط ِٙط:    ٘عُيط خ ”٦بٞ ٘حط ِٙط: “ ٘عُيط خ٘ؽ٧ذ زٕٕدءخ ”ٔ

ٌي خ٘ؽٟٝ ٣٘٧ّٔ:  “خ٘سدء ”ٌةٌخ ـحط ب٩٘ خًَ٘خ٤ٛ ٦خ٠ً٘د٠يُ ٦ظمط .ؤي٥ّٝد ـمٙط ؼ١ٝد ٘صدلس٣ ـدِ “ زد٘ؽ٧ذ ٕٔدء

) َ٦ ٍٓ ٍٟ َزْى َٝ ٢ُ٦ْ ِزَؽ َُ ّٞ خًَ٘خ٤ٛ ؼٟٝ ؤزًخ.  ،)َ٘   

يٟ kelimesinin baĢına gelip آَييدِض  harfi (burada) ذ“ َٝ  kelimesinin ise baĢına َؼ

gelmemesi, Yusuf sûresindeki, “onu ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Zaten 

ona değer vermiyorlardı”
1033

 sözünde  ٟيي َٝ َؼ ‟nin baĢına gelmesinin sebebi; tüm 

eĢyâ[nın kullanımın]da senin muhayyer olmandır; istersen  ٍب٘يعُيط خ٘ؽي٧َذ زٕٕيدء , istersen 

 dersin. Ġkisinden hangisini sahibine değer (kıymet/bedel) yaparsan ب٘يعُيط زيد٘ؽ٧ِذ ٕٔيدءً 
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1032 Bakara, 2/41. 
1033 Yûsuf, 12/20. 
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caiz olur.   ٍٓ ٍٟ َزْىي َٝ ٢ُ٦ْ ِزيَؽ َُ ي َ٘  ٦َ gibi  (eĢyâyı) dirhem ve dinarla kullanacak olursan ذ (cer) 

harfini ٟٝؼ‟in baĢına koyarsın. Çünkü dirhem, daimi semendir (bedeldir).”
1034

 

f) Birden fazla irap Ģekli mümkün olan yerlerde bu irab Ģekilleri arasında 

tercih yapar:  

1. Örnek:  

د  ٝم ِٜ اَلَش ٦َ َٞ خ٘صم ٧ ُٝ ي ِّ َىْيِر ٦َيُ ْ٘ َٞ ِزد ٧ُ١ ِٜ َٟ يُْا ي ٍِ َٞ خ٘م ٧ ُّ ٍِ ْٛ ي١ُ ١َد٤ُ ِْ َِ ََ. 

“Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak 

verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”
1035

 

Molla Sadrâ bu âyetteki  َٞ ١ُييي٧ ِٜ َىْييييِر  يُْا ْ٘ ِزد  cümlesinin i‟râbına dair Ģöyle 

demektedir:  

وعيدَ ؤزي ٜٕٙٛ خع ٥ٍد٠ي ؤٞ ي٧ٕٞ  ٍص ٘ٙٝا١ٜيٟ، ٜم١د٢ ؤ٥ّ٠ٛ يا٧١ٜٞ زدهلّل لدٖ خ٘ىيسص ٔٝد خ٧٤٦ 

ٜٟ خ٘عإٔيً ٌي زيدٞ لفٝص خُّ٘آٞ ز٣٠٧ٕ ٔعدزد ٜٟ ل١ً خهلّل ٦لٙٝد ب٥٘يد ال …يا٧١ٜٞ لدٖ خ٘مع٧َ ال ٔد١ٝ٘دٌّيٟ 

د ال يإظي٣ ّّ ّٓ ٦ل   .يُ خآلوُش ٦ٔسيٗ خ١٘فدشز٣ خّ٘ٝع٧ّٞ ٌي ؼُ يخ٘سدؼٗ ٧٠٦َخ ي٥عً  يم٧ي٣ خ٘ٙ

“Ebû Müslim Ġsfahanî‟nin (v. 137/755) tercih ettiği görüĢe göre o, 

müminlerin sıfatıdır. Bunun manası Ģudur: Yani müminler, münafıkların aksine 

huzûr (Ģehâdet) halinde olduğu gibi, gayb halinde de Allah‟a iman ederler.  

Bu cümle Kur‟ân‟ın, Allah katından olan bir kitap, Ģüphenin ihata etmediği 

ilim, batılın karıĢmadığı hak, ahiret ve necat yolunda müttakilerin kendisiyle hidâyet 

buldukları nûr oluĢu bakımından Kur‟ân‟ın azametinin beyanı konusunda te‟kittir.”  

Molla Sadrâ bu vecihlerden ikincisi olan te‟kid i tercih etmektedir.  

Birinci görüĢün (sıfat olmasını) zayıf ve rekâketten  (kusûrdan) hali 

olmadığını ve kelâmın siyakının da bu makamda (te‟kid makamında) olduğunu 

belirtmektedir. Ġkinci görüĢü benimsediğini Ģu sözleriyle dile getirmektedir:  ٤ي٧ ُّ ٦ خ٘م

”.doğru olan, -gizli kalmayacak Ģekilde- ikinci görüĢtür“ خ٧ّٖ٘ خ٘ؽد٠ي ٔٝد ال يى٩ٍ
1036

  

2. Örnek:  

َٟ خ٘ٛ  ي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘  ٨ ًً ي٣ِ ٤ُ ٌِ ْيَر  ََ َعدُذ اَل  ِٕ ْ٘ َٓ خ ِ٘ ٌَ. 

                                                           
1034

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1096.  
1035 Bakara, 2/3. 
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 104. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 37. 
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“Elif lâm mîm. Bu, kendisinde Ģüphe olmayan kitaptır. Allah‟a karĢı 

gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.”
1037

 

Molla Sadrâ, ٛخ٘ي‟in sûrenin ismi olması durumunda bunun Ģu Ģekillerde irab 

edildiğini belirtmektedir: 

ّٞ ٌ٘ٓ ٧٤  )خ٘ٛ(ؤٞ ي٧ٕٞ  ٜسعًؤ، ٦ٌ٘ٓ ٜسعًؤ ؼد٠يد، ٦خٕ٘عدذ وس٢ُ، ٦خ٘فٝٙص وسُ خ٘ٝسعًؤ خ ٦ٖ. ٦ٜم١د٢: ب

٩ ٔعدزد ّٝ ّٞ ٜد لًخ٢ ٜٟ خٕ٘عر ٌي ّٜدزٙع٣ ٠دِٛ، ٦ؤ٣ّ٠ خٍ٘ي يٕعإ٤ٗ ؤٞ يٕ  .خٕ٘عدذ خٕ٘دٜٗ، ٔإ

 .خ٧ٝ٘ـ٧ي٦ؤٞ ي٧ٕٞ خٕ٘عدذ  ٍص ٦ٜم١د٢: ٧٤ ٌ٘ٓ خٕ٘عدذ 

وسُخ ؼد٠يد ؤ٦ زًال ل٩ٙ ؤٞ ي٧ٕٞ  )ٌ٘ٓ(٦ي٧ٕٞ  )خ٘ٛ(ؤي: ٢ٍ٤  وسُ ٜسعًؤ ٜم٦ٍي، )خ٘ٛ(٦ؤٞ ي٧ٕٞ 

  ٍص. )خٕ٘عدذ(

 و٨ُ.ؤـٝٙص  )ٌ٘ٓ خٕ٘عدذ(ـٝٙص ٦ “٢ٍ٤ خ٘ٛ ”٦ؤٞ ي٧ٕٞ

ؤي ٌ٘ٓ خٕ٘عدذ خ١ّٖٝ٘ ٧٤ خٕ٘عدذ  )خٕ٘عدذ(ز١ّٝ٘ص خ٘ص٧ض ٔدٞ ٌ٘ٓ ٜسعًؤ وس٢ُ  )خ٘ٛ(٦بٞ ـمٙط  

  ٍع٣ ٦خ٘ىسُ ٜد زم٢ً. )خٕ٘عدذ(خٕ٘دٜٗ، ؤ٦ 

 ٜسعًؤ ٜم٦ٍي، ؤي ٧٤ يم١ي خ٘ٝاًّ٘ ٜٟ ٢ٍ٤ خ٘م٦ُي ٌ٘ٓ خٕ٘عدذ. ؤ٦ ًَِ

َٓ  ,mübteda (Birinci) ;خ٘يٛ“ - ي ِ٘ ٌَ ; ikinci mübteda,  َعيدُذ ِٕ ْ٘  onun haberi olup cümle ;خ

birinci mübtedanın haberi olur. Bu i‟râba göre mana Ģöyle olmaktadır: ġüphesiz bu, 

kâmil olan kitabın ta kendisidir. Sanki kendi dıĢındaki kitaplar eksiktirler. Sadece o 

kitap olarak isimlendirilmeye ehildir.  

َعدُذ  - ِٕ ْ٘ َٓ  ,kelimesi خ ِ٘ ٌَ ‟nin sıfatıdır. Manası: ĠĢte o, bu mevcut olan kitaptır.  

 ikinci ٌ٘يٓ dır. Bu durumda خ٘ٛ mahzûf mübtedanın haberidir. Yani bunlar ,خ٘ٛ -

haberdir. Ya da  َعدُذ ِٕ ْ٘   .unun sıfat olması durumunda ٌٓ٘ ikinci haber veya bedeldir‟خ

٘ٓ خٕ٘عدذٌ  ,bir cümle ٢ٍ٤ خ٘ٛ -   baĢka bir cümledir.  

 olur. Yani bu خٕ٘عيدذ mübteda, haberi ise  ٌ٘يٓ  Ses olarak kabul edilirse ,خ٘يٛ -

indirilmiĢ kitap, kâmil olan kitaptır.  Ya da ٌ٘يٓ ,خٕ٘عيدذ‟nın sıfatı olur, haberi ise 

kendinden sonra gelen cümledir.  

                                                           
1037 Bakara, 2/2. 
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- Mahzûf bir mübteda takdir edilir. Yani, o harflerden oluĢan Ģey bu 

kitaptır.”
1038

 

Molla Sadrâ, söz konusu ifadeye dair i‟râb vecihlerini belirttikten sonra tercih 

ettiği vechi Ģöyle ortaya koymaktadır: 

وس٢ُ، ؤ٦ لؽً زيدٞ،  )خٕ٘عدذ(ٜسعًؤ ٦ )ٌ٘ٓ(ـٝٙص ِٕٝيص بٜد ؤٞ ي٧ٕٞ  )خ٘ٛ(وع٠ُد٢ ٜٟ ٧ٔٞ خ٦ل٩ٙ ٜد 

ّٞ ٌ٘ٓ  :ـٝٙص ٌي ٧ٜظك خ٘ىسُ. ٦خ٘ٝم٩١ )ال َير ٌي٣(ؤ٦  ٍص ٣٘ ؤ٦ زًٖ ٣١ٜ، ٦ ؤِٕٛ زدهلّل ٌي خ٘ىُٙ ٦خ ُٜ ؤ

ّٞ ل٣ٜ٧ٙ ز٤ُد٠ّيدض ٜدظ٥د  خٕ٘عدذ ٧٤ خٕ٘عدذ خٍ٘ي ال َير ٌي٣.   ًّ ال يمعُي٥د ظسًيٗ ٦ظىييُ ٦ال ٠ٕه ٦ظمُيً، ٦ّٜ

ّٓ ٦٘س٥ص   ٦ال ي٥٘٧ّٙد ٤٦ٛ ٦َير.يّي١ّيدض ال ي٧ٙز٥د ٘

وسُخ لٟ ٌ٘ٓ خٕ٘عدذ، ٌال يى٧ٙ  )٨ً٤(ٌي٣ ٌي ٧ٜظك خ٘مدٖ ٦لد٥ٜٙد خٔٛ خع٘دَش ٦ـمٗ  )ال َير(٦ ؤٜد ـمٗ 

 لٟ زمً.

“Bizim tercih ettiğimiz görüĢe göre, ٛخ٘ي kasem cümlesi olması durumunda, ya 

 bunun haberi ya da atf-ı beyan veya onun sıfatı veyahut ondan ;خٕ٘عيدذ ,mübteda ;ٌ٘يٓ

bedel olur. ال َييير ٌييي٣ cümlesi haber yerinde olan bir cümledir. Manası da Ģöyle 

olmaktadır: „Halk ve emir sahibi olan Allah‟a yemin ederim ki Ģüphesiz bu kitap, 

içinde Ģüphe olmayan o kitaptır.‟ 

Çünkü onun ilimleri, tebdil, tağyir, nesih ve tahrifin olmadığı delillerdir. 

Öncülleri kesin olup ona, Ģek ve Ģüphe karıĢmaz. Vehm ve kuĢku onu bozamaz.  

٨ ,cümlesinin hal konumunda, amilin ism-i iĢaret ال َير ًً ٤ُ kelimesinin de 

”.için haber yapılması ise uzak bir ihtimal değildir ٌ٘ٓ خٕ٘عدذ 
1039

  

 Böylece Molla Sadrâ, ilgili âyetin i‟râbına iliĢkin birçok vechi sıralamıĢ ve 

nedenle meydana gelen anlam farklılıklarına iĢaret ve etmiĢ, sonra da kendi tercihini 

ortaya koymuĢtur. 

g) Yaptığı irablara misal verir: 

 1. Örnek:  

 َٞ ٧ ُٝ َٙ ْٛ َظْم ُم ٦َؤ٠َُْع َم ْ٘ ٧خ خ ُٝ ُع ْٕ ِٗ ٦ََظ َسدِؼ ْ٘ ُم ِزد َم ْ٘ ٧خ خ ُٕ ِس ْٙ   .٦َاَل َظ

“Bildiğiniz halde hakkı bâtıl ile karıĢtırmayın ve hakkı gizlemeyin.”
1040

 

                                                           
1038

 ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 33. 
1039

 Sadrâ, Tefsîr, II, 58-59. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 33; Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, I, 50. 
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Molla Sadrâ‟ya göre; 

د ٘الٔعمد٠ص ٧ّٔ٘ٓ )خ٘سدؼٗ(٘عي ٌي خ“ خ٘سدء”٦ ّٜ ُّ زٕسر  ”٦ٔدٞ خ٘ٝم٩١:“ٔعسط زدّ٘ٙٛ ”ب ٦ال ظٙس٧ٕخ خ٘م

د خ٘مُ ظفم٧ٙخ ٦ال “ّ٘سٕط ٍٔخ زٍٕخ”٦بٜد ٘ٙصٙص ٧ّٔ٘ٓ:  “بزًخء خ٘ٙس٥دض ل٩ٙ خٕ٘دٜميٟ ًٕ  زٕسر لٙي٥ٛ ٜٙعس

 ٌيىعًٙ يعٝيّ ال ٩لع ٥١ٜد ٘يٓ ٜد خ٘ع٧َخش ٩ٌ ظٕعس٧خ ٦ال  ،ظإ٦ي٣ٙ ٌي ظ٣٠٦ٍُٔ ؤ٦ وال٣٘ ٌي ظٕعس٣٠٧ خٍ٘ي خ٘سدؼٗ

 .٦ظٕعس٣٠٧  ٣ظىعُل٠٧ خ٨ٍ٘ زد٘سدؼٗ خ١ّٖٝ٘ خ٘مُ

 ِٗ َسدِؼي ْ٘  harfi, „kalemin yardımıyla yazdım‟ sözünde olduğu ذ kelimesindeki ِزد

gibi ya istianedir (yardım istemedir) ki buna göre âyetin manası Ģöyledir: 

„Dinleyicilere Ģüphe izhar etmek suretiyle hakkı karıĢtırmayın‟, ya da „Ģununla Ģunu 

karıĢtırdım‟ sözünde olduğu gibi sıla içindir.  Buna göre mana Ģöyle olur: “Arasına 

yazmıĢ olduğunuz veya onun te‟vîlinde zikrettiğiniz bâtıl sebebiyle onlara hakkı 

iltibas etmeyin, Tevrat‟ta olmayanı ona yazmayın, taki, (doğru olan ile olmayan) 

birbirinden ayırdedilmez ve nâzil olan hak ile uydurmuĢ ve yazmıĢ olduğunuz bâtıl 

(birbirleriyle) çeliĢir.” 

Ayrıca Molla Sadrâ  ُم َميي ْ٘ يي٧خ خ ُٝ ُع ْٕ ٞؤ cümlesinin ٦ََظ ‟in idmarıyla (gizlenmesiyle) 

mansub olduğunu ve ٦ harfinin ise cem manasında kullanıldığını ifade ettikten sonra 

 ٦ misalini de zikrerek buradaki (sütle birlikte balık yeme/ال ظإٔيٗ خٕ٘يٝٓ ٦ظٙيُذ خ٘ٙيسٟ)

harfinin vav-ı ma‟iyye olduğunu belirtmiĢtir.
1041

  

2. Örnek:  

ْٟ ؤَ  َٜ  ْٛ ُٕ ١ْ ِٜ َع٧ِي  ْٕ ِض اَل َي َْ د٦َخِض ٦َخْ َ َٝ ٕم خُغ خ٘ َُ ي
ِٜ  ِ ِ ٦َهلِلم ِٗ خهللم ِسي َٔ ٌِي  ٧خ  ُّ ٍِ ْٛ ؤاَلم ظ١ُْ ُٕ َ٘ د  َٜ ٦َ ِٗ ْسي َِ  ْٟ ي ِٜ  َُ ي ٍَ يْعِك ٠ْ ٍَ ْ٘ خ

 َ٩١َ ٦ ْٕ ُم ْ٘ ُ خ ًَ خهللم ُٔالًّ ٦ََل ٧ُٙخ ٦َ َِدَظ ٦َ ًُ ْٟ َزْم ِٜ ٧خ  ُّ ٍَ َٟ ؤ٠َْ ي ٍِ ْٟ خ٘م ِٜ ًص  ـَ ََ ُٛ َي َٓ ؤَْلَف َِ٘ح َٗ ؤ٦ُْ َِدَظ ٦َ ٌُ َٞ َوِسي ٧ُٙ َٝ د َظْم َٝ ُ ِز  .خهللم

“Size ne oluyor da, Allah yolunda infâk etmiyorsunuz? Halbuki göklerin ve 

yerin mirası Allah‟ındır. Ġçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce harcayanlar ve 

savaĢanlar, (diğerleri ile) bir değildir. Onların derecesi, sonradan harcayan ve 

                                                                                                                                                                     
1040

 Bakara, 2/42. 
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1115-1116. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 132. 
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savaĢanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah, hepsine de en güzel olanı 

(cenneti) va‟detmiĢtir. Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”
1042

 

Molla Sadrâ, konuya iliĢkin olarak Ģu bilgileri aktarmaktadır: 

 ُ ًَ خهللم ُٔيالًّ ٦ََلي ٦َ âyetindeki  ّٗ  .kelimesini, meful olmasından dolayı Ġbn Amir (v ٔي

118/736)  dıĢındaki kırâat alimleri mansup okumuĢlardır. Bu da Ģu örnekte olduğu 

gibidir: “(خ ًُ خ ٦لًض وي ًً   ”.Zeyd‟e hayır vaat ettim (ِي

Ġbn Amir ise  ٌّٗ  lafzını merfu olarak okumuĢtur. Ona göre meful fiilden önce ٔي

zikredilirse fiilin amel etmesi zayıf olur. Delili de Ģudur:  ظيُزط ًٌ  mana bakımından ِي

 ًٌ  fiilinin mefuludur. Meful, fiilden sonra olursa i‟râbı mansup ظيُزط ,kelimesi ِيي

olarak değiĢir. Allah‟ın يي٩١ ْٕ ُم ْ٘ ُ خ ًَ خهللم ُٔييالًّ ٦ََليي  kavli de aynı Ģekildedir. Zamir, sıfat ve 

sılalarda hazfedildiği gibi, burada da var kabul edilip hazf edilmiĢtir.
1043

  

Görüldüğü üzere Molla Sadrâ, yapmıĢ olduğu i‟râblara misal verip âyetleri 

izah etmeye çalıĢmaktadır.  

h) Zayıf olan irap Ģekillerine iĢaret eder:  

1. Örnek: 

 َٟ ي ٍِ خَغ خ٘م َُ  ِ َٟ دِّ٘ي ْٛ ٦َاَل خ٘عم ْي٥ِ َٙ ْىُع٧ِذ َل َٝ ْ٘ ُِ خ ْٛ َوْي ْي٥ِ َٙ َط َل ْٝ  .ؤ٠ََْم

“(Bizi) kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve 

sapıkların yoluna değil.”
1044

 

ّٕٟ. “خ٦ٍّ٘ٞ ”٦ال يّدٖ ٌي ٧ٜظك خٌُ٘ك … ٙع٣ )ؤ٠مٝط لٙي٥ٛ(٧ٜ ٧ٖ ٦ )خٍ٘يٟ(٦   ٣ّ٠ خٔٛ ويُ ٜعٝ

 . ٦ًِ لٕي ٌ٘ٓ ٘دٌخ ٔٝد لٕي خ٘ٙيدؼ٧ٞ ٌي لدٖ خٌُ٘ك

ؤ٠مٝط لٙي٥ٛ  ,ism-i mevsûl خٍ٘يٟ“   ise onun sılasıdır… Merfu durumunda ٞخ٦ٍٙ٘ 

denilmez. Çünkü bu mütemekkin olmayan bir isimdir. ġüphesiz ٞخ٘ٙيدؼ٧ kelimesi ref‟ 

halinde hikâye edildiği gibi bu kelime de Ģaz olarak hikâye edilmiĢtir.”
1045

 

                                                           
1042 Hadîd, 57/10. 
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Molla Sadrâ, ism-i mevsul olan ( َٟ ي ٍِ ٦ٞ) kelimesinin, ref‟ halinde (خ٘ميي ٍُ  (خّ٘يي

Ģeklinde olamayacağını belirtmiĢ ve bu husûsa, (ٟ٘ييدؼ١ي) kelimesinin ref‟ halinde 

( ٧ٞ٘ييدؼ١ ) olarak gelemeyeceğini delil olarak zikretmiĢtir. Söz konusu kelimelerin 

 .Ģeklinde gelmelerinin Ģâz olduğunu söylemiĢtir (٘يدؼ٧١ٞ) ve (خ٦ٍ٘ٞ)

 

3.7.3.1. Merfûât 

 Merfûât; Arap gramerinde ref‟ halindeki kelimelerdir. Burada Molla 

Sadrâ‟nın âyetleri yorumlarken konuya iliĢkin verdiği bazı bilgilere değinelim: 
 a) Zamiru‟l-Fasl 

 1. Örnek: 

 َٞ ٦ ُُ ُم ْٙ ْٟ اَل َي
ِٕ َ٘ ٦َ َٞ ٦ ًُ ِٕ ٍْ ُٝ ْ٘ ْٛ خ ٤ُ ْٛ  .ؤاََل ِب٠م٥ُ

“Ġyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında 

değillerdir.”
1046

 

( لُي خ٘عإٔيً  ّٞ ػ خٍ٘ص٦ٗ)ب ّٔ ي خ٘ىسُ ٦٦ ُّ  .٦خ٘عمّيُ، ٦ل

“ ّٞ -te‟kid ve tahkîk edatıdır (harfidir). Haberi ma‟rife yapılmıĢ ve zamiru‟l ب

fasl araya konulmuĢtur.”
1047

 

 Molla Sadrâ, bu âyette geçen  ّٞ  nin tekid ve tahkik edatı, haberinin de marife‟ب

olduğunu belirtip arasında da zamiru‟l-fasl olan ( ْٛ  zamirinin zikredildiğini (٤ُيي

söylemiĢtir. 

 2. Örnek: 

 ًُ ي ِٝ َم ْ٘ َى١ِيُّ خ ْ٘ َ ٧َ٤ُ خ ٞم خهللم ِة ٌَ ٖم  ْٟ َيَع٧َ َٜ ٦َ ِٗ ُسْى ْ٘ َْ ِزد َٞ خ١٘مد ٦ ُُ ُٜ َٞ ٦ََيْإ ٧ُٙ َٟ َيْسَى ي
ٍِ  .خ٘م

“Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz 

çevirirse bilsin ki Ģüphesiz Allah Ğanî‟dir (zengindir), Hamîd‟dir (övülmeye 

lâyıktır).”
 1048  

                                                           
1046 Bakara, 2/12. 
1047

 Sadrâ, Tefsîr, II, 306. KrĢ., Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebibekir b. Fereh el-Ensârî el-

Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, Dâru‟l-Kutubi‟l-Misriyye, Kâhire, 1964, I, 204.  
1048

 Hadîd, 57/24. 
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 -بٌ ال ٧ٜظك ٣٘ ٜٟ خعلُخذ- ، ال ٜسعًؤ،  ٞ لٍي خٍ٘صٗ ؤ٦ٗ٥ٔخ٘عٝيُ ي١سىي ؤٞ ي٧ٕٞ ٌصال

 . ٣٠ ًِ يمٍي ٌال يىٗ زد٘ٝم٩١ؤال ظ٨ُ ؤزىالي خ٘ٝسعًؤ، 

“Zamirin, mübteda değil, zamiru‟l-fasl olması gerekir. Çünkü –i‟râbta yeri 

(mahalli) olmadığı için- zamiru‟l-faslın hazfi daha kolaydır. Onun, -mübtedanın 

aksine- hazfedildiğinde manaya zarar vermediğini görmüyor musun?”
 1049

 

Görüldüğü üzere müfessir, yukarıdaki âyette geçen  َ٤ُي٧ zamirinin, mübteda 

değil, zamiru‟l-fasl olduğunu söylemiĢtir.   

b) Mübteda-Haber 

1. Örnek: 

َٟ  خ٘ٛ ي ِّ عم ُٝ ْٙ ِ٘  ٨ ًً ي٣ِ ٤ُ ٌِ ْيَر  ََ َعدُذ اَل  ِٕ ْ٘ َٓ خ ِ٘ ٌَ. 

“Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde Ģüphe olmayan kitaptır.”
 1050 
 

Müfessirimiz bu âyetin i‟rabını Ģöyle yapmaktadır: 

  .خ ٦ٖ بوس٢ُ، ٦خ٘فٝٙص وسُ خ٘ٝسعً )خٕ٘عدذ(ٜسعًؤ، ٦ٌ٘ٓ ٜسعًؤ ؼد٠يد، ٦ )خ٘ٛ(ؤٞ ي٧ٕٞ 

خٕ٘عيدذ   .de ikinci mübteda olur ٌ٘يٓ ,mübteda خ٘يٛ“ da ٌٓ٘ي‟nin haberidir. Bu 

cümle birinci mübtedanın haberidir.”
1051

  

2. Örnek: 

١َد زِّ ََ  ًِ ْٟ ِل١ْ ِٜ  ٌّٗ ُٔ ١مد ِز٣ِ  َٜ َٞ آ ٧ُ٘٧ ُّ ِٛ َي ْٙ ِم ْ٘ ٌِي خ  َٞ ُى٧ ِٔ خ ُم ُ ٦َخ٘ ٣َُٙ ِبالم خهللم ُٛ َظْإ٦ِي َٙ د َيْم َٜ ٦َ. 

“Onun gerçek manasını ancak Allah bilir. Ġlimde derinleĢmiĢ olanlar, „Ona 

inandık, hepsi Rabbimiz katındandır‟ derler.”
 1052
 

Molla Sadrâ, bu âyetin i‟rabına dair Ģu bilgileri vermektedir: 

) ُ ٣َُٙ ِبالم خهللم ُٛ َظْإ٦ِي َٙ ِٛ (٦خ٧ًِ٘ ١٥٤د الِٚ، بٌ ٧٘ لؽً لٙي٣ ٣٘٧ِ:  ) ٦َٜد َيْم ْٙ ِم ْ٘ ٌِي خ  َٞ ُى٧ ِٔ خ ُم   ٘سّي ٣٘٧ِ ) ٦َخ٘

١مد( َٜ َٞ آ ٧ُ٘٧ ُّ ّٞ  ١ّٜؽمد ل٣١ ٧٤٦ ويُ ـدجّ. )َي لدٖ. ٦باّل ٕ٘دٞ لدال ٘ٙٝمؽ٧ي لٙي٣ ٔٝد  )٧٘٧ّٞي(٧٤٦ ٜفدذ ال زإ

ز١ِّد(٘ٙٝمؽ٧ي ٌيّٙٚ ؤٞ ي٧ٕٞ خهلّل ِدجال:  ََ  ًِ ْٟ ِل١ْ ِٜ  ٌّٗ ُٔ ١مد ِز٣ِ  َٜ َٞ آ ٧ُ٘٧ ُّ ٧٤٦ ٍُٔ زٗ زإ٣ّ٠ وسُ ٜسعًب ٜم٦ٍي زُّي١ص  )َي

 ٔدزّص.

                                                           
1049

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 356. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, II, 471.  
1050 Bakara, 2/2. 
1051 Sadrâ, Tefsîr, II, 58.  
1052

 Al-i Ġmrân, 3/7. 
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 “ ُ ٣َُٙ ِبالم خهللم ُٛ َظْإ٦ِي َٙ د َيْم َٜ ٦َ‟ta vakıf yapmak lazımdır. Çünkü bu ibare,  ِٛ ْٙ ِم ْ٘ ٌِي خ  َٞ ُى٧ ِٔ خ ُم  ٦َخ٘

ifadesinin üzerine atıf yapıldığında ١َيد زِّ ََ  ًِ ْٟ ِل١ْي ي ِٜ  ٌّٗ ي ُٔ ١ميد ِزي٣ِ  َٜ َٞ آ ٧ُ٘ي٧ ُّ  sözü kopuk kalır. Bu da َي

câiz değildir.  َٞ ٧ُ٘ي٧ ُّ  hal olamaz. Aksi takdirde hem ma‟tûfun aleyh hem de ma‟tûfun َي

hali olur. O zaman Allah‟ın ١َييد زِّ ََ  ًِ ْٟ ِل١ْيي يي ِٜ  ٌّٗ يي ُٔ ١مييد ِزيي٣ِ  َٜ  ona inandık, hepsi Rabbimiz„ آ

katındandır, derler‟ demesi gerekir. Bu ise küfürdür. Aksine geçmiĢ bir karineden 

dolayı mahzûf bir mübtedanın haberi olur.”
1053

 

Yani o,  د َٜ ٦َ ٌّٗ ُٔ ١مد ِز٣ِ  َٜ َٞ آ ٧ُ٘٧ ُّ ِٛ َي ْٙ ِم ْ٘ ٌِي خ  َٞ ُى٧ ِٔ خ ُم ِٛ ٦َخ٘ ْٙ ِم ْ٘ ي خ
ٌِ  َٞ ُى٧ ِٔ خ ُم ُ ٦َخ٘ ٣َُٙ ِبالم خهللم ُٛ َظْإ٦ِي َٙ ًِ  َيْم ْٟ ِل١ْ ِٜ

١َيد زِّ ََ  Ģeklinde belirtip hazfedilen mübtedanın  ِٛ ي ْٙ ِم ْ٘ يي خ ٌِ  َٞ يُى٧ ِٔ خ ُم َٞ   haberinin de ,٦َخ٘ ٧ُ٘ي٧ ُّ َي  

olduğunu belirtmek istemiĢtir. 

Bu örnekte Molla Sadrâ âyetleri i‟rab etmiĢ ve esnada kendi görüĢlerini de 

ortaya koymuĢtur. 

 

3.7.3.2. Mansûbât 

 Molla Sadrâ, nasb halinde olan bazı isimleri zikretmiĢtir. Bunlardan bazıları 

Ģunlardır: 

a) Mef’ûl-un bih 

د  ًٜ ٧خ َي٧ْ ُّ ْيًحد٦َخظم َ٘  ٍٓ ٍْ ٠َ ْٟ ٌٓ َل ٍْ ي ٠َ ِّ  .اَل َظْف

“Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir baĢkası adına bir Ģey 

ödeyemez.”
1054

  

Molla Sadrâ âyette geçen د ًٜ  :kelimesinin i‟rabına dair Ģunları söylemektedir َي٧ْ

ّٞ ٜم١د٠٢عصدذ خٍ٘ٝم٧ٖ ز٣، خ٠عصدذ خ٘ف٦ُي، زٗ خ٠عصدز٣ خ٘يٓ  ٦٘يٓ  .ظ٧ّّخ ٤ٍخ خ٘ي٧ٚ ٦خل٢٦ٍَخ : 

ّٞ ي٧ٚ خّ٘يدٜص ال ياُٜ ٌي٣ زدظّّدء ٘ي .ظ٧ّّخ ٌي ٤ٍخ خ٘ي٧ٚخ :ٜم١د٢ ظّّدء ٜد يّك خ٠ٝد ياُٜ ٌي وي٢ُ زدظّّدج٣ ؤ٦ بء، زٗ   

  ٌي٣.

 “Onun  (ييد ًٜ  mansûb oluĢu, zarfların mansûb oluĢu gibi değil, bilakis (َي٧ْ

mef‟ûlun bihin mansûb oluĢu gibidir. Çünkü bunun manası Ģöyledir: „Bu günden 

                                                           
1053 Sadrâ, Tefsîr, II, 31. 
1054 Bakara, 2/48. 
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korkup sakının‟, yoksa „bugünde sakının‟ anlamına gelmemektedir. Zira kıyamet 

gününde herhangi bir Ģeyden korkulması/sakınılması emredilmeyecektir. Aksine 

kıyamet günü dıĢında kendisinden veya o günde vuku olacak Ģeylerden korkulması 

emredilmektedir.”
1055

  

AnlaĢıldığı üzere Molla Sadrâ, âyetin i‟râbını yaparken ٚيي٧ kelimesi üzerinde 

durarak onun mefû‟lün bih olduğunu belirtmiĢ ve bu esnada meydana gelen anlam 

farklılıklarına da iĢare etmiĢtir. 

 

b) Hal  

1. Örnek: 

 َٞ ُم٧ ـَ ُْ َْ٘ي٣ِ ظُ ٛم ِب ْٛ ؼُ ُٕ ٛم يُْمِيي ْٛ ؼُ ُٕ يُع
ِٝ ٛم يُ ْٛ ؼُ ُٔ إَْلَيد ٌَ ٧َخًظد  ْٜ ْٛ ؤَ ١ُُٔع ٦َ 

ِ َٞ ِزدهللم ٦ ُُ ٍُ ْٕ ًَ َظ ْي َٔ. 

“Allah‟ı nasıl inkâr edersiniz? Hâlbuki siz ölüler idiniz de O size hayat verdi. 

Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonra da O‟na döndürüleceksiniz.”
1056

 

Konuya iliĢkin olarak Molla Sadrâ Ģöyle demektedir: 

٧خظدً ( ْٜ ْٛ ؤَ ١ُْع ُٔ ؤي: ظ٦ٍُٕٞ لد٘ٝيٟ ز٥ٍخ  )ظ٦ٍُٕٞ(٦ٜد زم٢ً ١ٜص٧ذ خ٧ٝ٘ظك ل٩ٙ خ٘مدٖ ٦خ٘مدٜٗ ٌي٣  )٦َ

 . خ٘س٤ُدٞ

“(  ْٛ ١ُٔيُع ٧َخًظيد ٦َ ْٜ ؤَ ) ve sonrası, hal olması nedeniyle mahallen mensûbtur. Burada 

amel eden fiil  َٞ ٦ ُُ ي ٍُ ْٕ  ‟?dir. „Siz bildiğiniz halde bu delili nasıl inkâr ediyorsunuz‟َظ

demektir.”
 1057

  

Molla Sadrâ vâv-ı haliyenin sadece ٧َخًظيد ْٜ ْٛ ؤَ ١ُٔيُع  cümlesinin baĢına gelmediğini, 

aksine  َٞ ُمي٧ ـَ ُْ  ye kadar tüm cümlenin baĢına geldiğini söylemektedir. Çünkü bazı‟ظُ

kıssa ve hâl; mazi, bazıları da istikbaldir. Her ikisinin (mazi ve istikbalin) hali olması 

caiz değildir. Çünkü geçmiĢ/bitmiĢ olanla beklenen/ gelecek aynı anda hazır ve 

mevcûd olmamaktadır. Lakin bu kıssanın bilgisi hazır ve mevcuttur. Sanki Ģöyle 

                                                           
1055

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1209. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, VIII, 51. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 121; 

Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, I, 150; Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 60. 
1056

 Bakara, 2/28. 
1057

 Sadrâ, Tefsîr, III, 674-675. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, III, 749. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, I, 

100. 
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denilmiĢtir: “Siz bu kıssayı baĢından sonuna kadar tamamıyla bildiğiniz halde nasıl 

inkâr edersiniz?” 

 2. Örnek: 

 ٍَ ُُ ُٔ  ٩َٙ َٟ َل ي ِٙ دِز َّ َع ُٜ ْي٥َد  َٙ َٟ َل ِحي ِٕ عم ُٜ ٧ُْظ٠َ٧ٍص  َٜ. 

“Mücevheratla iĢlenmiĢ tahtlara yaslanarak karĢılıklı otururlar.”
1058

 

Molla Sadrâ,  َٟ ِحييي ِٕ عم ُٜ  kelimesinin َلٙيي٩‟daki zamirin hâli olduğunu Ģöyle 

belirtmektedir:  

ظ٥ٛ، ؤ٦ ٜمعًٝيٟ لٙي٥د ٔد١ٔيٟ ب٘ي٥د ٧ٕٔٞ ُم ِٔ ؤي ٜٕع١ًيٟ لٙي٥د ـدٕ٘يٟ، ٜٟ ـ٧ْٙ خ٧ْٙٝ٘ ل٩ٙ ؤَ 

٦خ لٙي٥د ّٜعٕحيٟ ٜعّدزٙيٟ، ي١فُ زمع٥ٛ زمعد  )لٙي(خ ٦َخق ب٩٘ خ٧ٍ١ْ٘. ٧٤٦ لدٖ ٜٟ خ٘عٝيُ ٌي  ُّ ؤي: خٔعّ

 . ٘مًٚ خ٘مفدذ زي٥١ٛ

“Yani onlar, padiĢahların tahtları üzerinde yaslanarak oturdukları gibi 

otururlar ya da ruhların nefislere sükûn ettiği gibi koltuklara yaslanarak otururlar. 

 َٟ ِحييي ِٕ عم ُٜ   kelimesi َلٙيي٩‟daki zamirin hâlidir. Yani onlar karĢılıklı olarak -aralarında 

hiçbir engel olmadığı için- yaslanır bir halde birbirine bakmaya devam ederler.”
1059

  

Ayrıca Molla Sadrâ, vâv-i hal ile ilgili Ģu örneği de vermektedir: 

 ْ١ُٔ  ْٞ ْٛ ِب ُٕ َِ يَؽد ِٜ  ٍَ ًْ ؤََو َِ ٦َ ْٛ ُٕ زِّ َُ ٧ُ١خ ِز
ِٜ ُِ٘عْا  ْٛ ُٔ ُل٧ ًْ ُٖ َي ٧ ُٔ ُم  ٦َخ٘

ِ َٞ ِزدهللم ٧ُ١ ِٜ ْٛ اَل ظُْا ُٕ َ٘ د  َٜ ٦َ َٟ ١ِي ِٜ ْا ُٜ  ْٛ  .ُع

“Peygamber sizi, Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde niçin Allah‟a 

inanmıyorsunuz? Hâlbuki O, sizden kesin söz de almıĢtı, eğer inanırsanız.”
1060

 

Molla Sadrâ,  ٖ٧ ُٔ ُم ٦َخ٘  kelimesinin hal olduğunu Ģöyle izah etmektedir: 

دَخ زدهلّل  لد ٣ٙ.) ٜد ٕ٘ٛ(لدٖ ٜٟ ٜم٩١ خٍ٘مٗ ٌي  )ال ظا٧١ٜٞ (٦ـٝٙص: ٍّ ٜك ٦ظ٧ق -: ٦ٜد ظص١م٧ٞ ٔ

ٞ خ٧ُٖٔ٘ يًل٧ٔٛ ٘إليٝدٞ ز٧ّخؼك خ٘مفؿ ٦خ٘سي١دض ٦يع٧ٙ لٙيٕٛ خٕ٘عدذ ؤ٦خ٘مدٖ  -خ٘سُخ٤يٟ ل٩ٙ ٦لًخ٠يع٣

 خ١٘دؼُ ٦خآليدض خ٘ٝسي١دض؟ 

 :deki fiilin manasının hâlidir. Sonuç Ģöyle olmaktadır‟ٜد ٕ٘يٛ ,cümlesi ال ظا٧١ٜٞ“ 

„Varlığına apaçık deliller olmakla beraber, Allah‟ın birliğini inkâr ederek ne 
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 Vâkı‟a, 36/15-16. 
1059

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 74. 
1060

 Hadîd, 57/8. 
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yapıyorsunuz?! Hâlbuki Resûl, sizi kesin delil ve kanıtlarla imana çağırmakta, natık 

olan kitabın apaçık olan âyetlerini size okumaktadır.”
 1061

 

Molla Sadrâ‟nın, âyetleri sarf-nahiv yönünden incelerken mansûbâttan olan 

hâl konusuna da temas ettiği görülmektedir. 

c) Zarf 

صً  ٍَ ي ِٙ ِض َو َْ ٌِي خْ َ  ٌٗ دِل ـَ ِص ِب٠ِّي  َٕ اَلِج َٝ ْٙ ِ٘  َٓ زُّ ََ  َٖ د َِ  ٌْ   .٦َِب

 “Hani, Rabbin meleklerine „ben yeryüzünde bir halife yaratacağım‟ 

demiĢti.”
 1062  

Konuya iliĢkin olarak Molla Sadrâ Ģöyle demektedir:
 

:٣٘٧ٌّ ” ٌْ ٥ّٙٝد خ١٘صر ؤزًخ زد٘فٌُيص ٍ٘مٗ ٜعُٝ  …ّٜ٘دٞ ٠ٕسص ٜدظيص  - ٔٝد ِيٗ-٦ظك  “ِب ٦ٜم

  .ٌي ٢ٍ٤ خآليص “يّد٧٘خ”٠٦م٢٧، ؤ٦ ٧ٍَٜٔ ْ “ٌُٔخ”ٔي

“ ٌْ بٌخ ) lafzı, -denildiği gibi- mâzî (geçmiĢ) zaman için konulmuĢtur… Ġkisinin ِب

 ve   ٌْ ِب ) mahalli; ya خ ُْ ي ُٔ ٌْ  gibi müdmer (gizli) bir fiille ya da bu âyetteki (ِيد٧٘خ) gibi 

mezkûr bir fiilin zarfı olması nedeniyle daima mensuptur.”
1063

 

Görüldüğü üzere Molla Sadrâ, âyette geçen  ٌْ  kelimesinin mahallen mensûb ِب

bir zarf olduğunu belirtmiĢtir. 

 

3.7.4. SARF-NAHĠV KAĠDELERĠ 

Bir müfessirin sahip olması gereken ilimler arasında sarf-nahiv de 

sayılmaktadır.
1064

 Çünkü sarf-nahiv kurallarını iyi bilen bir müfessir, hata yapmadan 

daha doğru yorumlarda bulunabilir. 

Müfessirimiz de tefsirinde yeri geldikçe sarf ve nahiv kurallarına yer vermiĢ, 

konuya iliĢkin bazı tanımlamalar yapmıĢtır. 

ġimdi biz de onun vermiĢ olduğu malûmâtı aktararak konuya nasıl 

yaklaĢtığını ortaya koymaya çalıĢalım. 

                                                           
1061

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 238. Ayrıca baĢka örnekler için bkz., a.m., Tefsîr, II, 500, IV, 362, 1116. 
1062

 Bakara, 2/30. 
1063

 Sadrâ, Tefsîr, III, 731. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, III, 536, VI, 57, 81, VIII, 13. KrĢ., Tabersî, 

Mecme‟u‟l-Beyân, I, 105. 
1064 ZerkeĢî, Burhân, s. 1028; Suyûtî, Ġtkân, s. 363. 
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A. Ġsim 

Molla Sadrâ, ismin tarifini Ģöyle yapmaktadır: ٔييٛ: ٔٙٝييص يّ٘ييْط لٙييي ٜم١يي٩ ٌييي خال

.Ġsim: Kendi bünyesinde bir manaya delalet eden kelimedir/٠ٍٕي٣
1065

 BaĢka bir yerde 

de ismi Ģöyle tanımlamıĢtır: ٙل ّٖ ٜم٩١ ٌي ٣ٍٕ٠ ويُ ّٜعُٞ زإلً خ ١ِٜص خ٘ؽالؼيص ٩خٍُ٘ٝي خً٘خ /Ġsim, üç 

(mazi, müzari ve istikbal) zamandan herhangi birine bağlı olmaksızın kendi içinde 

bir manaya delalet eden müfred kelimedir.
1066

  

Mastarlar da isim oldukları için Molla Sadrâ onlar hakkında bazı bilgiler 

vermektedir. ġimdi burada örnek olarak onlardan bir-iki tanesini aktaralım:  

ّٞ خ٘ٝصييًَ ال يمٝييٗ ٌيٝييد زمييً خ٘ىسييُ.)   Mastar haberden sonra gelen Ģeyde amel“ (ب

etmez.”
1067

 

”.Mastarlar çoğul yapılmazlar“ (خ٘ٝصديَ ال ظفٝك.)
1068

 

Molla Sadrâ tefsirinde isimleri Ģu Ģekillerde sınıflandırmaya çalıĢmıĢtır: 

a) MüĢterek isim 

Molla Sadrâ, 

 ًْ ي َِ َش َلْي١ًيد  َُ ي ْٙ ١ْي٣ُ خْؼ١ََعيد َل
ِٜ ْض  َُ َف ٍَ ٌَد٠  َُ َمَف ْ٘ َْ خ ْذ ِزَمَصد ُِ ١َد خْظ ْٙ ُّ ٌَ  ٣ِ ِٜ ٧ْ َّ ِ٘  ٩ َٔ ٧ ُٜ  ٩ َّ ْٕ َع ْٔ ٌْ خ ٍْ ٦َِب ُّٗ ؤ٠َُيد ي ُٔ  َٛ ي ِٙ َل

 ْٛ َز٥ُ َُ ْٙ َٜ.
1069
  

âyetindeki  ٟلي kelimesi hakkında Ģöyle demektedir: 

ٔعمٝد٥٘د ٌي زمط خ٘ٝمد٠ي ل٩ٙ ٔسيٗ خ٘ٝفدِ خخ٘ميٟ: ٜٟ خ ٔٝدء خ٘ٝٙعُٔص، ٦يٕٟٝ ؤٞ ي٧ٕٞ ٦

٦ زد٘ميٟ ٌي خ٘ٙٝٓ ٌي  ،٦خ٘عٙسي٣. ٌد٘ميٟ ٌي خ٘مي٧خٞ ّٜٙس٥ص زد٘ميٟ ٌي خ٘ٝدء ٌي و٦ُؾ خًٜ٘ك ٥١ٜد ٔى٦ُؾ خ٘ٝدء

  و٦ُؾ خ٘ٙمدق ٥١ٜد.

 müĢterek isimlerdendir. Bu kelimenin mecaz ve teĢbîh yoluyla bazı ,لييٟ“ 

manalarda da kullanılması mümkündür. Canlılardaki ٟلي kelimesi, gözyaĢının gözden 

                                                           
1065

 Sadrâ, Tefsîr, II, 171. KrĢ., Ebu‟l-Ġrfân Muhammed b. Ali es-Sebân eĢ-ġafiî, HaĢiyetü‟s-Sebân 

„ala ġerhi‟l-EĢmûnî li Elfiyeti Ġbn Malik, Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġlmi, Beyrût, 1997, II, 451.  
1066

 Sadrâ, Tefsîr, III, 755. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 51. 
1067

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 29.  
1068

 Sadrâ, Tefsîr, II, 225. KrĢ., Ġbn Manzûr, Lisanu‟l-Arap, “sbr” md., IV, 99. 

Te‟kid olan mastarlar çoğul olmazlar. Ancak nev‟ ve adet için mastarlar cem‟ olarak gelebilir. 

Örneğin, جلسُج جلًُسا çoğul gelmez. Ancak,  ٍجلسُج جلساث sayı olduğundan çoğul olarak gelir. 
1069

 Bakara, 2/60. 
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-suyun çıkması gibi- çıkması konusunda sudaki göze (kaynağa); ıĢınların güneĢten 

çıkması husûsunda da güneĢteki göze benzetilmiĢtir.”
1070

  

Böylece o, tefsîrinde müĢterek isimlere değinmiĢtir. 
b) Cem„ isim  

Molla Sadrâ, 
1071

( ْٛ َز٥ُ َُ ي ْٙ َٜ  
ٍْ ُّٗ ؤ٠َُيد ي ُٔ  َٛ ي ِٙ ًْ َل ي َِ ) âyetindeki ( ٍْ  kelimesi için Ģöyle (ؤ٠َُيد

demektedir: 

 .خ ٠دْ ـٝك ال ٦خلً ٣٘ ٜٟ ٍ٘ف٦٣

 “ ٍْ ”.lafzından müfredi olmayan bir çoğuldur (kendi) ,ؤ٠َُد
1072

  

Ayrıca o, 
1073  ْٟ ي ِٜ ٦َ  ِْ ْٟ  خ١٘ميد ي َٜ  ُٖ ي٧ ُّ ١ميد َي َٜ ِٚ  ِزيدهللمِ  آ َي٧ْ ْ٘ ُِ  ٦َِزيد يد خآْلِوي َٜ ٦َ  ْٛ َٟ  ٤ُي ١ِي ِٜ يْا ُٝ ِز   âyetinde geçen  

 ِْ ٍْ   vezninde  ٌميدٖ kelimesinin aslının خ١٘ميد  Ģeklinde bir cem„ ismi olduğunu da ؤ٠َُيد

söylemektedir.
1074

  

c) Ġsm-i Fâil 

 Molla Sadrâ, ( ِٟ ي ًِّ ِٚ خ٘ي ِٓ َييي٧ْ ي ِ٘ د َٜ )
1075

 âyetini gramer açısından incelerken Ģöyle 

demektedir:  

ّٞ بظييدٌص  ٔييعّسدٖ ال يٕيي٧ٞ لّيّيييص ٜمؽيييص ٘ٙعمُيييً ٌٙييٛ يفييّ خ٘مييدٖ ٦خال ٩ٔييٛ خٍ٘دلييٗ بٌخ ؤَيييً زيي٣ ٜم١ييخب

د بٌخ ؤَيً ز٣ ٜم١ؤ٦ ،٠ٍصدٖيُ خالًٌٕدٞ ٌي ظ٧ِ٦ّل٣  ًٍص ٘ٙٝمٌُص  ٌد ٦٘ييدٞ  ،ٔيعُٝخَ ٔد٠يط لّيّيصخ٘ٝعيي ٦خال ٩ّٜ

٧ّٔ٘ٓ: ٜد٘ٓ خٕ٘دلص ٦ٜد٘ٓ وً. ٦خ ويُظدٞ ٧ّٔ٘ٓ: ِيً ٜد٘ٓ لس٢ً ؤٜٓ ٧٤٦ ٜد٘ٓ خ٘مسيً ٤٦ٍخ ٧٤ خُ٘ٝخي ٌيي 

 .ٜد٘ٓ ي٧ٚ خً٘يٟ

“ġimdiki ve gelecek zaman manası kastedildiği zaman, ism-i failin izafesi, 

ta‟rîf (ma‟rifelik) manası veren hakiki izâfe olmaz. Bu durumda ma‟rife bir isme sıfat 

olarak gelmesi caiz olmaz, infisal takdirinde olur. (Muzaf ve muzafun ileyh ortadan 

kalkar). Ancak, mazi ve istimrar (süreklilik) manası kastedildiğinde hakikî izafe olur. 

Ġlk ikisi (hal ve istikbal) Ģu söz gibidir: ٜد٘ٓ خٕ٘دلص (Ģimdiki zamanın sahibi) ve ًٜد٘يٓ وي 

(yarının sahibi); son ikisi (mazi ve istimrar için) ise Ģu söz olduğu gibidir: ِييً ٜد٘ي ٓ
                                                           
1070

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1348. KrĢ., Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, I, 420. 
1071

 Bakara, 2/60. 
1072

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1348. KrĢ., Taberî, Câmiu‟l-Beyân, II, 119. 
1073 Bakara, 2/8. 
1074

 Sadrâ, Tefsîr, II, 265. KrĢ., Taberî, Câmiu‟l-Beyân, I, 268. 
1075

 Fâtiha, 1/4. 
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 o, kölelerin sahibi olarak) ٤ي٧ ٜد٘يٓ خ٘مسييً ve (Zeyd dün kölesinin sahibiydi) لسي٢ً ؤٜيٓ

devam eder). ĠĢte bu, ٟٜد٘ٓ ي٧ٚ خً٘ي tamlamasında kastedilen husûstur.”
 1076  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, ٟٜد٘يٓ يي٧ٚ خ٘يًي cümlesindeki izafenin bir anlam 

ifade etmesi için ondan, mazi ve istimrarın kastedilmesinin gerekliliğini belirtmiĢtir. 

d) Ġsm-i ĠĢâret 

Örnek: 

 َٞ ٦ ًُ ْٛ ظ٧َُل ١ُُٔع ُٛ خ٘مِعي  ١٥َم ـَ  ٢ِ ٍِ ٤َ. 

“ĠĢte bu, size vaadedilen cehennemdir.”
1077

 

Molla Sadrâ, bu âyetteki ism-i iĢâret hakkında Ģu bilgileri vermektedir: 

خ٧ٝ٘ظ٧لص ٘ألُٜ خ٘ٝع٧ٕي لص٣٘٧  “خ٧٘لًش ”٘ي٣ خُّ٘ير ٜك ٍ٘فصبخ٧ٝ٘ظ٧لص ٘ٙٝٙدَ  )٢ٍ٤(٦ٍ٘فص 

٩٘ ٌخض خ٘مسً ٣ٍٕ٠٦ ٦َ٦ل٣، ٦ؤٞ ـ٧٥َ ٧ٜل٧ي٤ٝد ٧ِ٧ٜي بٜٙمُظدٞ زإٞ ٜد٤ّيص خ١٘دَ ٦خ٘ف١ّص ٜٟ ؤُِذ خ ٘يدء 

 ص.ل٩ٙ ِيدٚ خٕ٘دل

“ ِ٢ ٍِ  lafzı yakın olan muĢârun ileyh için va‟z edilmiĢtir. ĠĢâret isminin daha ٤َي

sonra vaki olacak bir Ģey için vaz edilen ٦ليًش lafzıyla beraber gelmesi, cennet ve 

cehennemin mahiyetinin; kiĢinin zatına, nefsine ve ruhuna daha yakın Ģeyler 

olduğunu iĢ‟ar eder. Cennet ve cehennemin zuhûru ise, kıyametin kopmasına 

bağlıdır.”
1078

  

Böylece Molla Sadrâ,  ِ٢ ٍِ  kelimesinin yakın olan Ģeyler için ٤َيييي

va‟zedildiğini/konulduğunu belirtmektedir. 

 

B. Fiil 

ّٖ لٙ  .ّٜعُذ زدّٜ٘دٞ ٩ٜم١ً  ٩خٍ٘مٗ ٜد ي

“Fiil; zamanla birlikte olan bir manaya iĢaret eden kelimedir.”
1079

  

Molla Sadrâ tefsirinde, fiillerle ilgili olarak Ģu kâideye de yer vermektedir: 

                                                           
1076

 Sadrâ, Tefsîr, I, 106. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 267. 
1077

 Yâsîn, 36/63.  
1078

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 405. 
1079

 Sadrâ, Tefsîr, II, 171. 
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ٚ خال ًّ ٌٗ ـدِ خ٘عٍٔيُ ٦خ٘عإ٠يػ٦خٍ٘مٗ بٌخ ظّ َٛ خ٘ٝا٠َػ ٦لدٖ زي٣١ ٦زيٟ ٌدلٗ لدج ٔ.  

“Fiil, müennes bir isimden önce gelir ve fiil ile fâil arasına bir fâsıla girerse 

bu durumda fiilin, müzekker ve müennes gelmesi câiz olur.”
1080

  

Bu kurala göre 
يْيَمصُ 1081 ي٧خ خ٘صم ُٝ َٙ ـَ  َٟ ي ٍِ ٍَ خ٘مي ض  ,kelimesinin  ؤويٍ âyetindeki ٦َؤََوي ٍَ ٦َؤََوي

ْيَمصُ  ٧خ خ٘صم ُٝ َٙ ـَ  َٟ ي ٍِ   .Ģeklinde müzekker ve müennes gelmesi mümkün olmaktadır خ٘م

Molla Sadrâ, fiilin mübteda veya haber olarak gelemeyeceğine dair öne 

sürülen görüĢlerin yanlıĢ olduğunu belirtmektedir. ġâyet mana değil de lafız murad 

edilirse َٗذ “ ظُذ ل٩ٙ ٦ِٞ ٌم َُ َٗ  (lafzı) َظ   vezni üzeredir” misalinde olduğu gibi fiilin  ٌَ مَ 

mübteda olabileceğini söylemektedir. Nahiv kitaplarında sıkça geçen  ُظٕٝك زد٘ٝميًي وي

ييكُ   :örneğini zikretmektedir. Ayrıca Ģu âyeti istidlal olarak getirmiĢtir ؤٞ ظيُخ٢ ٍَ ُٚ َي١ َييي٧ْ

 َٟ ي ِِ دِي ْٛ  خ٘صم ٥ُُِ ًْ  ِ. 1082
  

Yani ona göre  ُييك ٍَ  lafzı fiil olmakla beraber aynı zamanda müsnedün َي١

ileyhtir.
1083

 

a) Mazi Fiil 

Örnek: 

 ٌٛ خٌذ َلِفي ٍَ ْٛ َل ٥َُ٘ د٦َشٌ ٦َ َٙ ْٛ ِو ٤ِ َِ ٩َٙ ؤَْزَصد ْٛ ٦ََل ِم٥ِ ْٝ َٔ  ٩َٙ ْٛ ٦ََل ٧ُِٙز٥ِ ُِ  ٩َٙ ُ َل َٛ خهللم  .َوَع

“Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiĢtir. Onların gözlerinde 

de perde vardır. Onlar için büyük bir azab vardır.”
 1084
 

Molla Sadrâ, yukarıdaki fiilin (ٛويع) mazi olarak gelmesinin olayın, kesin 

gerçekleĢeceğine ve aynı zamanda yakında vuku bulacağına iĢaret ettiğini 

söylemektedir. 

 Bundan dolayı mazi formunda gelen mühür olayının âhirette meydana 

geleceğine iĢaret ettiğini söylemenin mümkün olabileceğini belirtmektedir. Ayrıca o, 

                                                           
1080

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1339. 
1081

 Hûd, 11/67. 
1082

 Mâide, 5/119. 
1083

 Sadrâ, Tefsîr, II, 169. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 310. 
1084

 Bakara, 2/7. 
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Kur‟ân‟da muzari sığayla da bu tür Ģeylerin olacağını haber veren âyetleri 

zikretmektedir.
1085

 Mesela ona göre Ģu âyet bu kabildendir: 

  ْٟ ِٜ َِ٘يدَء  ْٛ ؤ٦َْ ٥َُ٘  ًَ ْٟ َظِف َٙ ٌَ  ْٗ ِٙ ْٟ يُْع َٜ ي ٦َ ًِ ٥َْع ُٝ ْ٘ ٧َ٥ُ خ ٌَ  ُ ًِ خهللم ْٟ َي٥ْ َٜ ٩َٙ  ٦َ ِص َل َٜ َيد ِّ ْ٘ َٚ خ ْٛ َي٧ْ ٤ُ ُُ ُٙ ُي٣ِ٠ِ٦ ٠َ٦َْم

 ْٛ ْإ٦َخ٤ُ َٜ د  ًّٝ د ٦َُ  ًٝ ْٕ ًيد ٦َزُ ْٝ ْٛ ُل ٥ِ٤ِ٧ ـُ خ٦َ ًُ ِمي َٔ  ْٛ ْي٠َد٤ُ ِِ د َوَسْط  َٝ ٙم ُٔ  ُٛ ١٥َم   .ـَ

“Allah, kimi doğru yola iletirse iĢte o, doğru yolu bulmuĢtur. Kimi de 

saptırırsa, böyleleri için O'nun dıĢında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü 

körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haĢredeceğiz. Varacakları yer 

cehennemdir. Cehennemin ateĢi dindikçe, onlara çılgın ateĢi artırırız.”
 1086
 

Molla Sadrâ, mazi fiilin her ne kadar geçmiĢ zamana iĢaret ettiğini söylese de 

bazen Kur‟ân‟da bu sığaların geleceğe de iĢaret ettiğini belirtmektedir. 

b) Muzâri Fiil 

Örnek: 

  ْٛ ُت ِز٥ِ ِّ َع٥ْ ْٕ ُ َي  …خهللم

“Allah, onlarla istihza etmektedir…”
1087

 

Molla Sadrâ konuya iliĢkin olarak Ģöyle demektedir: 

خ٘عفًي لي١د ٝعدَق يٍيً خ٘م٦ًغ ٦ِعد ٧ٌِعد، ٦٘يؽدزُ ٥٘٧ِٛ،  ٞ خ٘ “خهلّل ٜٕع٥ّت ز٥ٛ ”٦ب٠ٝد ٘ٛ يّٗ:

 .زمً ليٟ

“Yukarıdaki âyette münafıkların sözlerine mutabık olsun diye ٛخهلّل ٜٕيع٥ّت ز٥ي 

Ģeklinde söylenmemiĢtir. Çünkü muzari fiil ara sıra hudus, zaman zaman da teceddüt 

ifade eder.”
 1088

 

Molla Sadrâ,  Ģu âyette geçen muzari fiilin de teceddüt manası ifade ettiğini 

belirtmektedir: 

 َٞ ٦ ُُ ٔم ٍم ْٛ َي َٞ ٦َاَل ٤ُ ٛم اَل َيُع٧ز٧ُ ِٟ ؼُ َظْي ُم َٜ ًش ؤ٦َْ  ُم َٜ  
ٍٚ ِ َلد ّٗ ُٔ ٌِي   َٞ َع٧ُ١ ٍْ ْٛ يُ َٞ ؤ٠َم٥ُ ٦ْ َُ   .ؤ٦ََاَل َي

“Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl bir veya iki kere belâya çarptırılıp imtihan 

ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler, ne de ibret alırlar.”
 1089
 

                                                           
1085

 Sadrâ, Tefsîr, II, 223. 
1086

 Ġsrâ, 17/97. 
1087

 Bakara, 2/15. 
1088

 Sadrâ, Tefsîr, II, 330. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, III, 630, IV, 1028. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, 

I, 28.  
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c) Muteaddî ve Lazımî Fiiller 

Örnek:  

 َٛ ي ِّ َع ْٕ ُٝ ْ٘ خَغ خ َُ
٠َد خّ٘صِ ًِ  .خ٤ْ

“Bizi doğru yola ilet.” 
1090

 

Âyette geçen ٠َد ًِ  ٖ fiili, bazen tek baĢına muteaddî, bazen de harf-i cer olan خ٤ْي

veya ب٩٘ vasıtasıyla kullanılmaktadır. ġu âyetlerde de aynı durum sözkonusudur: 

  َٞ ٧ُٙ َٝ َٟ َيْم ي ٍِ َٟ خ٘م ١ِي ِٜ ْا ُٝ ْ٘ ُُ خ
ِّٙ ُٚ ٦َيَُس ٧َ ِْ ٙمِعي ٤َِي ؤَ ِ٘ ي  ًِ َٞ َي٥ْ آ ُْ ُّ ْ٘ خ خ ٍَ ٞم ٤َ خِب ًُ ِسي َٔ خ  ًُ ـْ ْٛ ؤَ ٥َُ٘ ٞم  َمدِض ؤَ

ِ٘ د . خ٘صم
1091
  

 َٟ ي ًِ ٥َْع ُٝ ْ٘ ُٛ ِزد َٙ دُء ٧َ٤ُ٦َ ؤَْل َٙ ْٟ َي َٜ ي  ًِ َ َي٥ْ ٟم خهللم ِٕ َ٘ ْٟ ؤَْلَسْسَط ٦َ َٜ ي  ًِ َٓ اَل َظ٥ْ . ِب٠م
1092
  

Ona göre söz konusu fiil, bizzat kendisi muteaddî olursa manası, ٖبيصييد 

(hidâyete ulaĢtırma), harf-i cer vasıtasıyla muteaddî olduğunda ise ُبَخيش خ٘ؽُيي (yolu 

aramak) manasında olur. 

Daha sonra 
خ1093 ًُ ِؽيي َٔ ي ِزي٣ِ 

ًِ خ ٦ََي٥ْي ًُ ِؽي َٔ ُّٗ ِز٣ِ   âyetinde geçen delâlet (sapıklık) fiili ile يُِع

ilgili olarak yukarıdaki bilgilere göre  ُٙم٣ خهلل  sözünün iki vecihe hamledilebileceğini ؤظي

belirtmektedir: 

 ؤل٤ًٝد:  ّي٢ُ ظداّل.

 ٦ خ٘ؽد٠ي: ؤ٣ّ٠ ٦ـ٢ً ظداّل.

“Birincisi: Allah onu saptırıcı kılmıĢtır. 

Ġkincisi: Allah onu sapık olarak buldu/gördü.”
1094

  

Birinci örnekte hemze sayrûret, ikinci örnekte ise vucûdiyet içindir. 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ bir fiilin hem muteaddî ve hem de lazimî olarak 

kullanılabileceğini göstermiĢtir. 

                                                                                                                                                                     
1089

 Tevbe, 9/126. 
1090

 Fâtiha, 1/6. 
1091

 Ġsrâ, 17/9. 
1092

 Kasas, 28/56. 
1093

 Bakara, 2/26. 
1094

 Sadrâ, Tefsîr, III, 632. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 77, 89, 394, III, 670. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-

Ğayb, II, 366. 
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C. Harf 

a) Kalb 

Örnek: 

 ِ َٟ ِزدهللم َٜ ْٟ آ َٜ  َٟ دِزِحي ٨ ٦َخ٘صم ََ َٟ ٤َدُي٦خ ٦َخ١٘مَصد ي ٍِ ٧ُ١خ ٦َخ٘م َٜ َٟ آ ي ٍِ ٞم خ٘م ْٛ ِب ٤ُ ُُ ـْ ْٛ ؤَ ٥ُ َٙ ٌَ ًمد 
ِ٘ َٗ َ د ِٝ ُِ ٦ََل ِٚ خآْلِو َي٧ْ ْ٘ ٦َخ

 َٞ ٧ُ٠ َّ ْٛ َيْم ْٛ ٦َاَل ٤ُ ْي٥ِ َٙ ْٛ ٦َاَل َو٧ٌْي َل ٥ِ زِّ ََ  ًَ  .ِل١ْ

“ġüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahûdîler, Hıristiyanlar ve 

Sâbiîlerden Allah‟a ve âhiret gününe inanan ve salih amel iĢleyenler için Rableri 

katında mükâfat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da 

olmayacaklardır.”
 1095
 

ء. ٦خآلوُ: ِٙر  ٜدٖ ب٩٘ خ٘ٙي ؤي:«  سد، يصس٧»٦ظُْ خ٥ّ٘ٝش يمعٝٗ ٦ـ٥يٟ: ؤل٤ًٝد ؤٞ ي٧ٕٞ ٜٟ 

 .خ٥ّ٘ٝش يدء

 “Hemzeyi terk etmek iki vechi içermektedir: 

Birincisi: سد، يصس٧ ‟den türemesi. Yani „bir Ģeye meyletti‟ anlamında olması. 

Diğeri de hemzenin ye harfine kalbedilmesi.” 

 Molla Sadrâ, yukarıdaki bilgileri verdikten sonra birinci görüĢün daha evla 

olduğunu, zîrâ cumhurun bu okuyuĢ Ģeklini tercih ettiğini ve tefsîrin manasına daha 

yakın olması nedeniyle hemzeli okuyuĢun benimsendiğini söylemektedir. Zira ilim 

ehli Ģöyle demektedir: ٘يٛ يٙيُق ٘ي٣ ٍٟ ٍٟ ب٘ي يي  Sabiî; bir dinden meĢru“  خ٘صدزث ٧٤ خ٘ىدَؾ ٜٟ يي

olmayan bir dine girendir.” 

Kim de söz konusu kelimeyi ٞيدزي٧  Ģeklinde hemzesiz okursa bu durumda 

hemze ye harfine kalbedilmiĢtir.
1096

 

Görüldüğü üzere müfessir burada,  َٟ ييدِزِحي  kelimesi üzerinde durarak söz خ٘صم

konusu kelimenin hemzeli olarak okunuĢunun tercih edildiğini belirtmiĢtir.  

b) Hazf  

Örnek: 

                                                           
1095

 Bakara, 2/62. 
1096

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1366. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, VI, 405. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 66. 
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 .خهلل ٌعٗ ٜٟ ٩٘ء ل٩ٰٙ  ي٦ًَّٞ ؤال خٰٕ٘عر ؤ٤ٗ ٘حاّل يمٙٛ

“Böylece kitap ehli, Allah‟ın lütfundan hiçbir Ģey elde edemeyeceklerini 

bilsinler.”
1097  

  

ؤيعد ٦ظ٧ـي٣٥ ل٩ٙ ٜد ِيٗ زإٞ   ٦َ٦ي زُٕٕ خ٘الٚ -٧ٕٔٞ خ٘يدءزٍعك خ٘الٚ ٦- “٘يال يمٙٛ ”٦ُِؤ خ٘مٕٟ:

 “٘اّل”٘ٙٝفد٠ٕص زي٥١ٝد، ٌصدَ  “خ٘الٚ”ٌي  “خ٧١٘ٞ”ؼٛ ؤيوٝط  “ٟ٘”٘ؽ٥ّٙد لع٩  دَ  “ ٞ”لٌٍط خ٥ّ٘ٝش ٜٟ 

  -.زدُٕٕ٘–

“Hasan [Basrî] (v. 110/728) َٛ٘ييْيال يمٙيي  ibaresini lam harfinin fethası ve ya 

harfinin sukûnu ile okumuĢtur. Lam harfinin kesresiyle okunduğu da rivâyet 

edilmiĢtir. Denildiğine göre böyle okumanın sebebi Ģudur: ٞ , kelimesi ağır olduğu 

için hemze hazfedilmiĢ ve kelime ٟ٘ي; sonra aralarındaki mücânesetten (benzerlikten) 

dolayı ٞ harfi ٖ harfine idğam edilmiĢ ve  ِ٘اّل  Ģeklinde kesreli olmuĢtur.”
1098

 

Ayrıca Molla Sadrâ, Bakara sûresinin 33. âyetinde geçen ٛؤ٠سيإ٤ ifadesindeki 

hemze ye harfine kalbedilerek (dönüĢerek) ٛؤ٠سيييي٥ ve sonra da bu ye‟nin 

hazfedilmesiyle  ْٛ .Ģeklinde okunduğunu belirtmektedir ؤ٠َِْس٥
1099

  

Molla Sadrâ, vermiĢ olduğu misallerde hemzenin hazfedildiğini göstermiĢtir. 

c) Ġdğam 

Örnek: 

َٛ  َِ٘حالم  َٙ ُٗ  َيْم ٰعِر  ؤ٤َْ ِٕ ْ٘ َٞ  ؤاَلم  خ ٦ َُ ًِ ّْ ٩ْءٍ  َل٩ٰٙ  َي َ٘ ٟ ِّٜ  ِٗ  . خهللمِ  ٌَْع

“Böylece kitap ehli, Allah‟ın lütfundan hiçbir Ģey elde edemeyeceklerini 

bilsinler.”
1100  

Molla Sadrâ, bu âyette geçen  ِ٘ييحاّل  kelimesinin idğamına iliĢkin Ģöyle 

demektedir: 

                                                           
1097

 Hadîd, 57/29. 
1098

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 404. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, II, 472. 
1099 Sadrâ, Tefsîr, III, 811. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 51. 
1100

 Hadîd, 57/29. 
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 .زةيودٚ خ٧١٘ٞ ٌي خ٘يدء “الٞ يّمٙٛ”٦ “٘يمٙٛ”٦ “ٕ٘يال يمٙٛ”٦ “ٕ٘ي يمٙٛ ”٦ُِت:

 harfine idğam ي Ģeklinde ٞ  harfinin الٞ يّمٙييٛ ve ٕ٘ييي يمٙييٛ، ٕ٘يييال يمٙييٛ، ٘يييمٙٛ“ 

edilmesiyle okunmuĢtur.” 

Ayrıca hemzenin ye harfine kalbedilip nun harfinin de ye harfine idğam 

edilmesiyle ٛٙ٘يٟ يّم Ģeklinde okunduğunu belirtmiĢtir.
1101

 

d) Ġbdal 

Örnek: 

 ٌْ ُٕٛ ٦َِب ْي١ٰ ْٟ  ٠َفم ِّٜ  ِٖ َٞ ٌِ  آ َل٧ْ ُْ  ْٛ ُٕ ٠َ٧ ُٜ ٧ ُٕ ٧ٓءَ  َي خِذ  ُٔ ٍَ َم ْ٘  .خ

 “Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, Firavun ailesinden 

kurtarmıĢtık.”
1102

 

Bu âyette geçen ٖآ kelimesi hakkında Ģöyle demektedir:  

 .ؤزًٖ ٤دئ٢ ؤٍ٘د ٍ٘٘ٓ يصّىُ زإ٤يٗؤ٤ٗ. ٦ “آٖ”ؤ ٗ 

 Ģeklinde ؤ٤ييٗ dir. Zira bu kelimenin ism-i tasğîri‟ؤ٤يٗ kelimesinin aslı آٖ“

gelmektedir. (Burada)  ٤ي (he) harfi خ‟e (elif‟e) dönüĢmüĢtür.”  

Molla Sadrâ, ٖآ kelimesinin, padiĢah gibi Ģeref sahibi olanlar için 

kullanıldığını, ayakkabıcı ve hacamatçı olanlara ٖآ denilmeyeceğini de 

belirtmektedir.
1103

 

 

3.7.4.1. Tevabi’ 

Arap gramerinde tek baĢına kullanıldıkları zaman irabı olmayıp bir kelimeden 

sonra gelip o kelimenin irabına tabi olanlara tevâbi denmektedir. Atıf, sıfat ve bedel 

tavâbi kapsamında yer almaktadır. ĠĢte Molla Sadrâ da ayetlerde geçen bu husûslara 

değinmektedir. 

                                                           
1101 Sadrâ, Tefsîr, IV, 405. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 137. 
1102 Bakara, 2/49. 
1103

 Sadrâ Tefsîr, IV, 1248. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 421, V, 348. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 137. 
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3.7.4.1.1. Atıf  

Örnek: 

 َُ ْٟ َظْمِع٥َد خْ ٥َ٠َْد ِٜ ي  ُِ ١مدٍض َظْف ـَ  ْٛ ٥َُ٘ ٞم  َِ٘مدِض ؤَ د ٧ُٙخ خ٘صم ِٝ ٧ُ١خ ٦ََل َٜ َٟ آ ي ٍِ ُْ خ٘م
ِّٙ    .٦ََز

 “Ġman edenlere ve iyi davranıĢlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan 

cennetler olduğunu müjdele!”
1104

 

Konuya iliĢkin olarak Molla Sadrâ Ģöyle demektedir: 

ّٖ ل٩ٙ و٦ُـ٣ لٟ خعيٝدٞ، ٘ؽس٧ض خ٘عىديُ زيٟ خ٘ٝمؽ٧ي  “خعيٝدٞ”ل٩ٙ  “خ٘مٝٗ ”٦لؽً يخ

ٌةٞ خعيٝدٞ خٍ٘ي ٧٤ لسدَش لٟ خ٘عمّيُ  …٦خ٘ٝمؽ٧ي لٙي٣، ٦باّل ّ٘ٚ خ٘عُٕخَ ٔاّل ؤ٦ ـًّءخ، ٦ ٧٤ والي خ  ٗ

ّٙٝد ٌُٔخ ٍُٜييٟ. ّْ ال ز١دء لٙي٣، ٦ ٍ٘٘ٓ ِ ، ٦خ٘مٝٗ خ٘صد٘ك ٔد٘س١دء لٙي٣، ٦ال و١دء زإ ّْ  ٦ خ٘عصًيُ ؤ

“Amelin îman üzerine atf edilmesi, amelîn imandan farklı olduğunu gösterir. 

Çünkü ma‟tûf ile ma‟tûfun aleyh arasında farklılık vardır. Aksi takdirde ma‟tûf ile 

ma‟tûfun aleyh aynı olsaydı, kül veya cüz olarak tekrâr lazım olacaktı. Bu ise aslın 

hilâfınadır… Tahkik ve tasdikten ibaret olan iman temeldir. Salih amel ise temelin 

üzerine yapılan binadır. Üzerinden bina olmayan temelin faydası yoktur. Bundan 

dolayı da Kur‟ân‟da (iman ile amel) çok az ayrı olarak zikredilmektedir.”
1105

  

 Görüldüğü gibi Molla Sadrâ burada bir kelimenin baĢka bir kelime üzerine 

atfından bahsetmiĢtir. Ayrıca o, yukarıdaki âyette geçen (ُي ِّٙ  kelimesinin bir önceki (٦ََز

âyette zikredilen (ٌييدظ٧ّخ) cümlesine ma‟tûf olduğunu belirterek cümlenin cümle 

üzerine atfından da bahsetmektedir.
1106

  

Molla Sadrâ, atıf harfleriyle ilgili olarak vav )٦( harfinin cemiyeti  

(beraberliği) fe (ي) harfinin ise tertibi ifade ettiğini de belirtmektedir.
1107

  

 

3.7.4.1.2. Sıfat  

Örnek: 
 َٟ ي ِٝ َ٘ َمد ْ٘ ّذِ خ ََ  ْٟ ِٜ  ٌٗ ي ِّ  .َظ١

                                                           
1104

 Bakara, 2/25. 
1105

 Sadrâ, Tefsîr, III, 580. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 41.  
1106

 Bkz., Sadrâ, Tefsîr, III, 580. 
1107

 Sadrâ, Tefsîr, III, 926. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 224, IV, 1028, VI, 171, 362. 
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“(O) âlemlerin Rabbinden indirilmedir.”
1108

 

Molla Sadrâ konuya dair Ģöyle demektedir: 

٦ ً زد٘ٝصًَ ٢ٍ٤  ٍص َخزمص ُّ٘ٙآٞ، ؤي: ١ّٜٖ ٜٟ ل١ً َّذ خ٘مد٘ٝيٟ ب٩٘ ؤ٤ٗ ٤ٍخ خ٘مد٘ٛ، ٦ب٠ّٝد 

 . ٣ّ٠ ٜٟ ليػ ٤ٍخ خ٧٘ـ٧ي خ٠٧ٕ٘ي ٠ّٖ ١ّٜفٝد زمٕر خ٦ً٘خلي خ٠٧ّٕ٘يص ٦خ٘ٝصد٘ك خ٘ىّّٙيص ٌي خ ٦ِدض خ٘ٝمّي١ص

 “ ٌٗ يي ِّ آٞ kelimesi, (aynı sûrenin 77. âyetinde geçen) َظ١ ُْ ُِي  kelimesinin dördüncü 

sıfatıdır. Yani âlemlerin Rabbi katından, bu âlemin ehline indirilmiĢtir. Bu mastarın 

sıfat olarak gelmesinin sebebi, belli vakitlerde onun, kevnî varlık açısından, kevnî 

ihtiyaçlara ve yaratılıĢ maslahatlarına göre parça parça inmesidir.”
1109

 

Görüldüğü gibi burada Molla Sadrâ (ٛٔيُي), (ٌٞيي ٔعيدذ ١ٕٜي٧), (ٞال يٕٝي٣ باّل  خ٘ٝؽ٥ي٦ُ) 

sıfatlarından sonra (ٗظ١ّي)‟in, ( ٞآ ُْ ُِ )‟nın dördüncü sıfat olduğunu söylemiĢtir. 

 

3.7.4.1.3. Bedel 

Örnek: 

ُل٧خ  َُ ٍْ ْٛ ٦َاَل َظ ُٕ دَظ ٌَ د  َٜ  ٩َٙ ٧ْخ َل َٔ ْياَل َظْإ َٕ
ِ٘ َٞ ٦ ُُ ُٜ َٞ ٦ََيْإ ٧ُٙ َٟ َيْسَى ي

ٍِ ٍَ خ٘م ٌَُى٧  ٍٖ ْىَعد ُٜ ٗم  ُٔ ُ اَل يُِمرُّ  ْٛ ٦َخهللم ُٔ د آَظد َٝ ِز

 ًُ ي ِٝ َم ْ٘ َى١ِيُّ خ ْ٘ َ ٧َ٤ُ خ ٞم خهللم ِة ٌَ ٖم  ْٟ َيَع٧َ َٜ ٦َ ِٗ ُسْى ْ٘ َْ ِزد   .خ١٘مد

“(Allah bunu) elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah‟ın size verdiği 

nimetlerle Ģımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah, kendini beğenip 

böbürlenen kimseleri sevmez.”
1110

 

Konuya iliĢkin olarak Molla Sadrâ Ģöyle demektedir: 

) َٟ ي ٍِ ٍَ ( زًٖ ٜٟ ٣٘٧ِ: )خ٘م ٌَُى٧  ٍٖ ْىعد ُٜ ٗم  ٔإ٣٠ ِدٖ: ال يمر خٍ٘يٟ يسى٧ٙٞ. ٦ٌي٣ يال٘ص ل٩ٙ ؤٞ ٌخ خٍُ٘ق  )ُٔ

٘عٍخ٤ٌٛ خزع٥دـ٥ٛ ز٣ ٦، ٌى٧َ ل٩ٙ خ١٘دْ. ٦بٌخ ََِ ٧٤ ٦ؤ٘سد٣٤ ٜدال ٦لفد ٜٟ خ٠ً٘يد ٌالي٦ظؤخ٘ٝىؽي ٜعٕسُ زٝد 

ي٣٠٦٦ّ لٟ ل٧َّ  - ـٗ ِص٧َ ل٥ّٙٛ ٠٦ّٛ ٌؽُظ٥ٛ ٦وٙٗ ـ٤ُ٤٧ٛ- ٦لّظ٣ ً٘ي٥ٛ، ٦لفٝع٣ ٌي ؤلي٥١ٛ ٣١ٜ

 . يّي٣٠٧١ّ ٥٘ٛيُوس٥٠٧ٛ زدعٜٕدْ ٥٠٦ٛ لٙي٣، ٦ ٦يسى٧ٙٞ ز٣، ٦ال يٍٕي٥ٛ ٌ٘ٓ لع٩ يإ٦ُٜخ خ١٘دْ زد٘سىٗ ٦يم٧ٙٝخهللّ 

                                                           
1108

 Vâkı‟a, 56/80.  
1109

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 158. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 139, III, 926, VII, 26. KrĢ., Beyzâvî, 

Envâru‟t-Tenzîl, II, 464. 
1110

 Hadîd, 57/23-24. 
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“( َٟ ي ٍِ ٍَ ) ,(خ٘مي ٌَُىي٧  ٍٖ ْىعيد ُٜ ٗم  ي ُٔ )‟dan bedeldir. Sanki O Ģöyle demiĢtir: Allah, cimrilik 

edenleri sevmez. Bunda Ģuna iĢaret vardır: Kendisine verilen nimetlerden dolayı aĢırı 

sevinçli ve Ģımarık olan kimse insanlara karĢı kibirli ve gururludur. Bu ve benzeri 

olanlara mal ve dünyadan bir pay verildiğinde, onunla sevindikleri,  ondan lezzet 

aldıkları, kendilerinin yanında onun izzeti ve gözlerinde büyük oluĢu nedeniyle, 

kusurlu akılları, noksan fıtratları ve zayıf cevherleri olduğu için onu Allah‟ın 

hukukundan uzaklaĢtırırlar ve cimrilik yaparlar. Bu da onlara kâfi gelmez, (ayrıca) 

insanlara cimrilik yapmalarını emrederler, onları cimriliğe sevkederler, ellerinde 

tutmaya teĢvik ederler ve onlara cimriliği süslü göstermeye çalıĢırlar.”
1111

  

Böylece Molla Sadrâ, bedel olan kelimeyi gösterip mana üzerindeki etkisini 

ortaya koymuĢtur. 

 

3.7.4.2. Edatlar  

Müfessirler, Kur‟ân‟ı yorumlarken âyetlerde geçen edatların manasını 

vermiĢler ve bu edatların, âyetlerin manaları üzerindeki etkisinden söz etmiĢlerdir. 

Molla Sadrâ da tefsîrinde yeri geldikçe bazı edatları anlamlarıyla beraber 

zikretmektedir. ĠĢte biz de bu cümleden olmak üzere onun söz konusu edatlara dair 

verdiği bilgileri inceleyeceğiz. Ancak bu kısımda mevzuyu uzatmamak için birer 

örnekle yetineceğiz. 

1. Soru edatları: ؤيٟ، ٜع٩، ؤ ،ٟ َٜ  ٔيً، ٔٛ، ٜد، ؤّي، 

Molla Sadrâ, bazı istifham edatlarını ve kullanılıĢ Ģekillerini Ģöyle açıklamaya 

çalıĢmaktadır: 

ٌي خ  ٗ ٔاخٖ لٟ خٕ٘يٍّيص ٦خ٘مدٖ، ٔٝد يّععك ٌ٘ٓ ٌي خ٘ف٧خذ ٌة٠ّٕٛ بٌخ ٔإ٘عٛ ؤلًخ  “ٔيً”٦

ٔح٧خٖ لٟ خ٘مدٖ، ٌيفدذ  “يٕيً”ٌي٧ّٖ: ٦َُٕٜخ، خ٦ ٧ٝ٥ٜٜد، ٦ٜد ؤ٘س٥٥ٝد ٜٟ خ ل٧خٖ، ٌي “ٔيً َؤيط ِيًخ؟”

 “ؤّي ”ٔاخٖ لٟ ظٝدٚ خ٘ٝد٤ّيص ٦ “ٜد”ٔاخٖ لٟ خًّ٘ٝخَ ٦خ٘مًي، ٦ “ٔٛ”ل٣١ زٕٗ ٜد يٙيُ ٜٟ خ ل٧خٖ، ٔٝد ؤٞ 

لٟ ٠ٕسص ِٜد٣٠  “ٜع٩”٦ “ؤيٟ”لٟ لّيّص خ٘ٙىصّيص بٞ ٔدٞ ٜٟ خ٘مّالء ٦ “ٜٟ”لٟ خّ٘ٝٝيّ خٍ٘خظي ؤ٦ خ٘مُظي، ٦

  .٦ٜٕد٣٠
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 edatı cevaptan da anlaĢıldığı üzere, aslında keyfıyet ve durumu sormak ٔييً“ 

içindir.  Mesela; siz birisine, „Zeyd‟i nasıl gördün?‟ diye sorduğunuzda o, „sevinçli 

veya kederli ya da bu ikisine benzer halde gördüm‟‟ vb. Ģekilde diyecektir. O halde 

 durumu/hali sormak içindir. (Mevcut) durumlardan hangisi daha uygunsa onunla ٔييً

cevap verilir.  ْٛ ي َٔ  miktar ve sayıyı sormak için kullanıldığı gibi ٜيد da mahiyetin 

tamamını sormak içindir.  ّؤي zâtî (kalıcı) veya arazî (geçici) mümeyyiz (ayırıcı olan) 

için kullanılır. ٟي َٜ  Ģâyet akıllılarda ise Ģahsiyetin hakikatını sormak içindir. ٟؤيي ve ٩ٜعي  

zaman ve mekanı sormak üzere kullanılır.”
1112

  

Görüldüğü üzere Molla Sadrâ burada, bazı istifham edatlarının manalarını ve 

kullanılıĢ amaçlarını toplu bir Ģekilde ele alıp açıklamaya çalıĢmaktadır. 

Bu meseleye ilmu‟l-me‟ânî konusunu iĢlerken de değineceğimiz için burada 

onun sade  ًَ ْيي َٔ  ve ؤ (hemze) ile ilgili verdiği bilgileri içeren bir örnek üzerinde 

duracağız:  

 َٞ ُم٧ ـَ ُْ َْ٘ي٣ِ ظُ ٛم ِب ْٛ ؼُ ُٕ ٛم يُْمِيي ْٛ ؼُ ُٕ يُع
ِٝ ٛم يُ ْٛ ؼُ ُٔ إَْلَيد ٌَ ٧َخًظد  ْٜ ْٛ ؤَ ١ُُٔع ٦َ 

ِ َٞ ِزدهللم ٦ ُُ ٍُ ْٕ ًَ َظ ْي َٔ. 

“Allah‟ı nasıl inkâr edersiniz? Halbuki siz ölüler idiniz de O size hayat verdi. 

Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonra da O‟na döndürüleceksiniz.”
1113

 

Molla Sadrâ, bu âyeti tefsir ederken Ģöyle demektedir: 

٦خٍَُ٘ زي٥١ٝد زإٞ خ٥ّ٘ٝش ب٠ٕدَ   ٗ خٍ٘مٗ،  )ؤظ٦ٍُٕٞ زدهللّ  (ٌي ٣٘٧ِ: “خ٥ّ٘ٝش” ٌٕيً ١٥٤د ٜؽٗ

ء ظدزمص   ٣ٙ ٦ٌخظ٣، ٌةٌخ خٜع١مط خٜع١ك، ٦بٌخ ـدِ  ٦ٔيً ب٠ٕدَ ٘ٙمدٖ خ٘عي يّك لٙي٥د خٍ٘مٗ، ٕٟ٘ لدٖ خ٘ٙي

ء  ٦ؤ٨٧ِ،  ٣ّ٠ زيدٞ ٘ٙٙي ـدِض، ٌي٧ٕٞ ب٠ٕدَ لدٖ خٍُٕ٘ خ٘عدزمص   ٣ٙ خُ٘ييٍص ٍ٘خظ٣ ل٩ٙ ٔسيٗ خ١ٕ٘ديص ؤزٙه

ّٗ  ٍص ي٧ـً لٙي٥د زس٤ُد٣٠. ؤ٨٧ِ ٜٟ ي ِيً ز٧ـ٣ ز٤ُد٠ّي، ٌي٧ٕٞ آًٔ ٦ًٌّ ٠ٍيط ٦ـ٧ “ِيً ”ٌة٠ّٓ بٌخ ٠ٍيط ٔ

 ء زال  ٍص ٜٟ خ٘صٍدض ٦لدٖ ٜٟ خ٘مدالض ٜٝع١ك. ٌ٘ٓ  ٞ ٦ـ٧ي خ٘ٙي٠ٕدَ ٦ـ٧ي٢ زال زّي١ص، ٦ب

“ ًَ ْيي َٔ ; burada ؤظٍٕي٦ُٞ زيدهلل sözündeki hemze gibidir.  ًَ ْيي َٔ  ile hemze arasındaki 

fark Ģudur: Hemze, fiilin aslını,  ًَ ْيي َٔ  ise fiilin vaki olduğu o hali inkâr eder. Fakat bir 

Ģeyin hali, aslına ve zatına tabidir. Hal olmazsa o Ģey de (zi‟l-hal de) olmaz. Halin 

                                                           
1112

 Sadrâ, Tefsîr, III, 673. 
1113

 Bakara, 2/28. 



291 

 

(meydana) gelmesi câiz olursa o Ģeyin de (zi‟l-halin de) (meydana) gelmesi caiz olur. 

Böylece aslına tabi ve zatına bitiĢik olan küfür halinin inkârı -kinaye yoluyla- daha 

beliğ ve daha kuvvetlidir. Çünkü o delilleriyle beraber bir Ģeyin beyanıdır. Zeyd‟in 

üzerinde bulunan tüm sıfatları burhanî bir vecihle kendisinden nefiy ettiğin 

(uzaklaĢtırdığın) zaman Ģüphesiz Zeyd‟in varlığını da nefiy etmiĢ olursun. Bu, 

delilsiz olarak Zeyd‟in varlığını inkâr etmekten daha kuvvetlidir. Çünkü bir Ģeyin, 

sıfatlardan bir sıfat ve hallerden bir hal (üzere) olmadan bulunması muhaldir.”
1114

 

Molla Sadrâ, bu açıklamalardan sonra “ َٞ ٦ ُُ ي ٍُ ْٕ ًَ َظ ْيي َٔ  cümlesinin, küfrün inkârı 

konusunda ٞؤظٍٕي٦ُ cümlesinden daha beliğ ve kendisinden sonra gelen cümleyle daha 

uyumlu” diyerek ( ًَ ْيي َٔ ) soru edatının burada inkâr anlamında kullanılmasının ne 

kadar fasih olduğunu belirtmektedir.
1115

 

2. (  ْٖ  ( ؤ

a) Ahd için 

Örnek: 

ٙم  ََ٘م ي٣ِ  ٌِ د  َٜ ٦خ  ُُ ُٔ ٌْ ٍش ٦َخ ٧م ُّ ْٛ ِز ُٔ د آَظْي١َد َٜ ٦خ  ٍُ ََ ُو ْٛ خ٘ؽ٧ُّ ُٕ َِ ٧ْ ٌَ ْم١َد  ٌَ ََ ٦َ ْٛ ُٕ َِ يَؽد
ِٜ ٠َد  ٍْ ٌْ ؤََو َٞ ٦َِب ٧ ُّ ْٛ َظعم ُٕ. 

“Hani sizden kesin söz almıĢ ve Tur dağını üstünüze çıkararak „size 

verdiğimizi kuvvetle tutun ve içindekileri hatırlayın ki, takva sahiplerinden olasınız‟ 

dedik.”
1116

 

O, bu konuda Ġbn Abbas‟tan gelen bir rivâyete dayanarak bunun, Allah‟ın Hz. 

Musa‟yla üzerinde münacaat yaptığı bir dağın ismi olduğunu ve böylece mananın 

(zihne) daha yakın düĢeceğini söylemektedir:  

٩ ز٥ٍخ خالٔٛ. ٦خ٘ٝم٧٥ي ٧٤ خ٘فسٗ خٍ٘ي ٦ِمط  ّٝ ّٞ الٚ خ٘عمُيً ل٣ٙٝ ل٩ٙ ٜم٧٥ي لُي ٣٠٧ٔ ٜٕ  

ّٞ خّ٘ديَ ل٩ٌٙي٣  خ١ٝ٘دـدش ٣ِ٧ٌ، ًٌّ يف٧ِ ؤٞ ي٣ّٙ١ خهلّل ب٩٘ ليػ ٤ٛ ؤٞ  ، ٌفم٣ٙ ٥ِ٧ٌٛ ٦بٞ ٔدٞ زميًخ ٥١ٜٛ،  

 يفمٗ خ٘فسٗ ٧ٌَ خ٧٥٘خء ِديَ ل٩ٙ ِٙم٣ ٣ّٙ٠٦ ٜٟ ٧ٜظك زميً ب٘ي٥ٛ.

“Çünkü ( ََ ْٖ  (lafzındaki خ٘ؽُّي٧  edatı, bu isimle bilinen meĢhûr bir dağa (ta‟rîf) ؤ

hamledilmesini gerektirmektedir. Bu bilinen (ma‟hûd olan) dağ, üzerinde münâcâtın 
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gerçekleĢtiği dağdır. ġüphesiz Yüce Allah‟ın o dağı onların bulundukları yere 

nakletmesi ve -kendilerinden uzak olsa da- üzerlerine kaldırması imkân dâhilindedir. 

Çünkü dağı havaya kaldırmaya kâdir olan, onu uzak bir yerden söküp kendilerine 

yakın olan bir yere nakletmeye de kâdirdir.”
1117

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, َخ٘ؽُّيي٧ kelimesindeki  ْٖ  takısının ahd için ؤ

olduğunu söylemektedir. 

b) Cins için 

Örnek: 

٥َد ٍَ ُّٕ ْٛ خ٘ ٤ُ ْٛ ٥َدُء ؤاََل ِب٠م٥ُ ٍَ ُّٕ َٟ خ٘ َٜ د آ َٝ َٔ  ُٟ ِٜ َِد٧ُ٘خ ؤ٠َُْا  ُْ َٟ خ١٘مد َٜ د آ َٝ َٔ ٧ُ١خ  ِٜ ْٛ آ ٥َُ٘  َٗ ي ِِ خ  ٌَ َٞ ُء ٦َِب ٧ ُٝ َٙ ْٟ اَل َيْم ِٕ َ٘ ٦َ. 

“Onlara: Ġnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit „biz hiç, 

sefihlerin (akılsız ve ahmak kiĢilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!‟ derler. 

Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler.”
1118

  

Molla Sadrâ, yukarıda geçen  ُْ ْٖ  kelimesindeki خ١٘مييد  edatının cins için ؤ

olduğunu söylemektedir. Ona göre bu, “diğer insanlar (insan cinslerinin) iman 

ettikleri gibi siz de iman edin” manasına gelmektedir: 

ّٖ ز٣ ل٩ٙ ِس٧ٖ ظ٧زص خ٠ًّ٘ي٦خ٘عمُيً ٌي خ١٘دْ ٘ٙف١ٓ ؤي ٔةيٝدٞ ٔدجُ خ١٘دْ  ّٞ خعُِخَ ٦خٔعً ُ ٦ؤ

 .باّل ٘ٛ يًٍ ٤ٍخ خ٘عّييًزدٕ٘ٙدٞ بيٝدٞ، ٦

“ ُْ  kelimesindeki tarif, cins içindir. Yani diğer insanların iman  (ettiği) gibi خ١٘ميد

(iman edin). Bununla zındıkın tevbesinin kabul edileceğine ve dil ile ikrarın iman 

olduğuna delil getirilmiĢtir. Aksi durumda bu kayıt ( ُْ َٟ خ١٘مييد يي َٜ ييد آ َٝ َٔ ) hiçbir fayda 

vermeyecektir.”
1119

  

c) Ġstiğrak için  

Örnek: 

 َٞ ٧ ُّ ْٛ َظعم ُٕ ٙم ََ٘م  ْٛ ُٕ ِٙ ْس َِ  ْٟ ِٜ  َٟ ي ٍِ ْٛ ٦َخ٘م ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ْٛ خ٘م ُٕ زم ََ ٦خ  ًُ ُْ خْلُس  .َيدؤَي٥َُّد خ١٘مد
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“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, 

Allah‟a karĢı gelmekten sakınasınız.”
1120

 

Molla Sadrâ, âyette geçen  ُْ ْٖ  kelimesindeki خ١٘مييد  takısının istiğrak için ؤ

olduğunu söylemektedir: 

بٞ خ٘ٝف٧ٝق ٦ؤٔٝدء٤د خ٘ٝماّلش زد٘الٚ ٘ٙم٧ٝٚ ليػ ال ل٥ً، ٦خٔع٧ًّ٘خ لٙي٣ زصّمص خالٔعؽ١دء ٥١ٜد 

َٞ (٦خ٘ع٧ٔيً زٝد يٍيً خ٘م٧ٝٚ، ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ُم٧ َٝ ـْ ْٛ ؤَ ٥ُُّٙ ُٔ ُص  َٕ الِج َٝ ْ٘ ًَ خ َف َٕ ٌَ .( 

 “ ْٖ  ile süslenmiĢ cemiler ve cem‟ isimler ahd  (için) olmazsa umûm (istiğrak) ؤ

için olur. Âlimler,  “tüm melekler secde ettiler”
1121

 âyetinde olduğu gibi  ْٖ  ile ؤ

süslenmiĢ cemiler ve cem‟ isimlerden istisna yapılmasının ve umûm ifade eden 

te‟kidin getirilmesinin caiz oluĢuna delil getirmiĢlerdir.”
1122

  

 d) Ġvaz/Bedel olarak  

Örnek: 

 ِٟ ي ًِّ ٌِي خ٘ خ٢َ  َُ ْٔ   .اَل ِب

“Dinde zorlama yoktur.”
1123

 

Molla Sadrâ, tefsîrini yapmıĢ olduğu yukardaki âyette geçen  ِٟ ي ًِّ  ,kelimesinin خ٘ي

bazılarının rivâyet ettiği gibi izâfeden bedel olduğunu Ģöyle belirtmektedir: 

بٜد ؤ٣٠ الٚ خ٘م٥ً ٔٝد ٤ٌر ب٘ي٣ زمط، ؤ٦ ؤ٣٠ زًٖ ٜٟ خعظدٌص ٔٝد َآ٢ آو٦ُٞ،  “خً٘يٟ”ٌي  “خ٘الٚ”

ْإ٨٦(٧٤٦ ٜؽٗ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  َٝ ْ٘ َف١مَص ٤َِي خ ْ٘ ٞم خ ِة  “ ٌي ييٟ خهلّل.”ؤي: ٜإ٦خ٢، ٦خُ٘ٝخي    )ٌَ

“ ِٟ ي ًِّ  ya bazılarının dediği gibi aht içindir ya da diğer ;خ٘الٚ kelimesindeki خ٘

bazılarının ifade ettikleri gibi izafet tamlamasından bedeldir. Bu Allahu Teâlâ‟nın Ģu 

sözüne benzer ْإ٨٦َ َٝ ْ٘ َف١مَص ٤َِي خ ْ٘ ٞم خ ِة ٌَ
1124: , yani ٜإ٦خ٢ demektir. Bundan kastedilen ٌي ييٟ خهلل 

dir.”
1125
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يْإ٨٦َ َٝ ْ٘ ْٖ   kelimesinde muzafun ileyh ;خ ؤ takısından dolayı mahzûftur. Aslı ٜيإ٦خ٢ 

dur. Aynı Ģekilde  ِٟ ي ًِّ  murad ٌيي يييٟ خهلل kelimesinde de muzafun ileyh mahzûf olup خ٘ي

edilmiĢtir.  

Bu örnekte Molla Sadrâ, ييْإ٨٦َ َٝ ْ٘ ِٟ  ve خ ي ًِّ ْٖ  kelimelerindeki خ٘يي  lerin (lâm-ı‟ؤ

ta‟rîflerin) muzafun ileyhlerden bedel olduklarını belirtmektedir. 

  ( ِبٞ ) .3

ġart edatı olarak  

Örnek: 

ْٟ ُي٦ يي ِٜ  ْٛ ُٔ خَء ًَ يي٥َ ُ٘ يي٣ِ ٦َخْيُليي٧خ  ِٙ ْؽ ِٜ  ْٟ يي ِٜ ٍش  ََ يي٧ ُٕ ييْإظ٧ُخ ِز ٌَ ٠َد  ًِ يي٩ َلْسيي َٙ ١َييد َل ْ٘ ّم ييد ٠َ ٝم ِٜ ْيييٍر  ََ ييي  ٌِ  ْٛ ١ُٔييُع  ْٞ ْٞ ٦َِب ِ ِب ْٛ ِٞ خهللم ١ُٔييُع

 َٟ ي ِِ  .َ دِي

“Eğer kulumuza (Muhammed‟e) indirdiğimiz (Kur‟ân) hakkında Ģüphede 

iseniz, haydin onun benzeri olan bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz 

Allah‟tan baĢka Ģahitlerinizi de çağırın.”
1126

 

 . ِعّيص ُ٘ؼّيص ـ٧خز٥د ٜم٦ٍي ً٘ال٘ص ٜد ِس٥ٙد لٙي٣ )بٞ ١ٔعٛ  ديِيٟ(٣٘٧ِ٦: 

 .eğer doğru söyleyenler iseniz‟ sözü Ģart cümlesidir„ خٞ ١ٔيييعٛ  يييديِيٟ“

Kendisinden önceki cümle ona delalet ettiği için cevabı mahzûftur.” 

 Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, yukarıdaki âyetin sonundaki  ْٞ  edatının Ģart ِب

edatı, kendisinden sonra gelen cümlenin Ģart fiili, cevabının ise -kendisinden 

öncekinin buna iĢaret etmesi nedeniyle- mahzûf olduğunu söylemektedir. 

O, buna göre âyeti Ģöyle tefsîr etmektedir.  

ّٞ خُّ٘آٞ ٔالٚ خ٘سُٙ ٦خعظيدٞ زٝؽٙ    .٣ ٜٕٟٝ ٌإظ٧خ زٝؽٗ ٧َٔش ٣١ٜبٞ ١ٔعٛ  ديِيٟ ٌي ؤ

 “ġâyet siz, Kur‟ân‟ın beĢer sözü ve onun bir benzerini getirmenin mümkün 

olduğu konusunda eğer doğru söyleyenler iseniz; o halde onun bir sûresinin benzerini 

getiriniz.‟‟
1127

  

  ( ال ) .4

a) Zâid/Te‟kid olarak 
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 Bakara, 2/23. 
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Örnek: 

ِٚ ٌَاَل  ِك خ١ُُّ٘ف٧ ِِ ٧َخ َٝ ُٛ ِز ِٕ ِْ  .ؤُ

عدِذ ( ٜٟ ِسيٗ ٣٘٧ِ: ِخجًش  “ال” ِٕ ْ٘ ُٗ خ َٛ ؤ٤َْ َٙ  )... َِ٘حالم َيْم

“Yıldızların yerlerine yemin ederim ki.”
1128

 

 “( ُٛ ِٕ ِْ ٌَاَل ؤُ  daki) ال zâiddir. „Kitap ehli (Allah'ın lütfundan hiçbir Ģey elde 

edemeyeceklerini) bilsinler‟
1129

 sözü kabilindendir.”
1130

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, âyetteki  ُٛ ي ِٕ ِْ ياَل ؤُ ٌَ  kelimesinde bulunan  اَل edatının 

zâid yani, manayı te‟kid için zikredildiğini söylemektedir. 

b) Sebat için 

Örnek:  

َٙي٩  َٞ َل ٦ َُ ًِ ي ّْ َعيدِذ ؤاَلم َي ِٕ ْ٘ ُٗ خ َٛ ؤ٤َْي َٙ ٦ٌُ ِ اَلم َيْم  ُ يدُء ٦َخهللم َٙ ْٟ َي ي َٜ ِ يُْاِظيي٣ِ  ًِ خهللم َٗ ِزَيي ْعي ٍَ ْ٘ ٞم خ ِ ٦َؤَ ِٗ خهللم ٌَْعي  ْٟ ي ِٜ يْيٍء  َ٘

 ِٗ ْع ٍَ ْ٘  .خ

“Böylece kitap ehli, Allah‟ın lütfundan hiçbir Ģey elde edemeyeceklerini 

bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah‟ın elindedir, onu dilediğine bahĢeder. Allah, büyük 

lütuf sahibidir.”
1131

  

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette delil olarak zikrettiği bu Hadîd sûresinin 29. 

âyetindeki ال‟nın  „sebât‟ hükmünde olduğunun „söylendiğini‟ de belirtmektedir: 

  .١٥٤د ٌي لٕٛ خ٘ؽسدض “ال ”٦ ِيٗ:

“Burada ال‟nın sebat hükmünde olduğu söylenmiĢtir.” 

Molla Sadrâ ال harfinin sebat hükmünde olduğu kabul edilirse buna göre 

âyetin manasının Ģöyle olabileceğini belirtmektedir:  

 .ء ٜٟ ٌعٗ خهلّل ٦ال ي١د٣٠٧٘ َِ٘حالم يمعًّ ؤ٤ٗ خٕ٘عدذ ؤٞ خ١٘سي ٦خ٘ٝا١ٜيٟ ز٣ ال ي٦ًَّٞ ل٩ٙ ٘ي

“Ehl-i Kitap, Nebi (s.a.s) ve kendisine inananların Allah‟ın fazlından hiçbir 

Ģeye güçlerinin yetmeyeceğini ve onun fazlına ulaĢamayacaklarını 

düĢünmesinler.‟‟
1132

  

                                                           
1128

 Vâkı‟a, 56/75. 
1129 Hadîd, 57/29. 
1130

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 178. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, VI, 403. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, IX, 

290. 
1131

 Hadîd, 57/29.  
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 ( ؤ٨ ) .5

Mübhem olarak  

Örnek: 

 ْٟ ِٜ  َٟ ي ٍِ ْٛ ٦َخ٘م ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ْٛ خ٘م ُٕ زم ََ ٦خ  ًُ ُْ خْلُس َٞ َيدؤَي٥َُّد خ١٘مد ٧ ُّ ْٛ َظعم ُٕ ٙم ََ٘م  ْٛ ُٕ ِٙ ْس َِ.
1133

 

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, 

Allah‟a karĢı gelmekten sakınasınız.”
1134

 

Molla Sadrâ,   ُْ  ,edatının mübhem bir isim olduğunu ؤَيّ  ifadesindeki َيدؤَي٥َُّيد خ١٘ميد

onun mübhemliğinin bir sıfatla geldiğinde ancak giderilebileceğini söylemektedir:  

ّٛ باّل زإٞ ي٧ ً “ؤيّ ” ّٞ ب   .خٔٛ ٜس٥ٛ يّك ل٩ٙ ؤـ١دْ ٔؽيُش، ٣١ٕ٘ عز٥د٣ٜ ال يع

“ġüphesiz  ّؤي, çok cinse gelen mübhem bir isimdir. Lakin o, mübhemliğinden 

dolayı vasıflandığı takdirde ancak tamamlanır.”
1135

  

  ( ذ ) .6

a) Te‟kid için  

Örnek: 

 َٟ ١ِي ِٜ ْا ُٝ ْٛ ِز د ٤ُ َٜ ٦َ ُِ ِٚ خآْلِو َي٧ْ ْ٘  ٦َِزد
ِ ١مد ِزدهللم َٜ ُٖ آ ٧ ُّ ْٟ َي َٜ  ِْ ْٟ خ١٘مد ِٜ ٦َ.

1136
 

“Ġnsanlardan bazıları, inanmadıkları hâlde,“Allah‟a ve ahiret gününe 

inandık” derler.”
1137

 

ًّٔ خ١ٍ٘ي زد٘سدء  .ؤ

“Nefiy, ذ harf ile te‟kîd edilmiĢtir.”
 1138

  

Böylece Molla Sadrâ,  َٟ ١ِي ِٜ يْا ُٝ ْٛ ِز يد ٤ُي َٜ ٦َ ifadesinde bulunan ذ harfinin te‟kid için 

olduğunu belirtmiĢtir.  

b) Sebebiyet, Gaye ve Mulabese için  

                                                                                                                                                                     
1132 Sadrâ, Tefsîr, VI, 404. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, IX, 313; Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, II, 

472. 
1133 Bakara, 2/21. 
1134

 Bakara, 2/21. 
1135 Sadrâ, Tefsîr, II, 408. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, I, 84.   ُٗ ِْس  ve  ًُ  kelimelerinden sonra زم

muzafun ileyh zikredilmediği zaman, bu kelimeler damme üzerine mebni olurlar. 
1136

 Bakara, 2/8. 
1137

 Bakara, 2/8. 
1138 Sadrâ, Tefsîr, II, 267. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, I, 66. 
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 َٞ ٦ ُُ ْٛ َظ١فُ َٞ ٦َؤ٠َُْع َل٧ْ ُْ
ٌِ  َٖ ١َد آ ِْ َُ ْٛ ٦َؤَْو ُٔ إ٠ََْفْي١َد ٌَ  َُ َسْم ْ٘ ْٛ خ ُٕ ١َد ِز ِْ َُ ٌَ  ٌْ .٦َِب

1139
 

“Ve bir vakit sizin için denizi yardık da, sizi kurtardık. Âl-i Firavun‟u ise 

boğuverdik, sizler de bakıp duruyordunuz.”
1140

 

 :٣٘٧ِ٦ ْٛ ُٕ د ٕ٘ٙسسيص خٍ٘دلّٙيص، ؤي لصٙط ٌي٣ ٌِ   ِز ّٜ َُ زيٟ خ٘ٙيحيٟ ٍْ َ ٦ٜٕد٘ٓ ز٥ٔ٧ٕٙٛ ٌي٣ ٔٝد يُ َُ خ٘سدء ب

 ًٕ ػ زي٥١ٝد ؤ٦ خ٘ىدجّيص، ؤي زٕسر ب٠فدجٕٛ ٦ ـ٣ٙ. ؤ٦ ٘ٙٝالزٕص، ٦ي٧ٕٞ ٌي ٧ٜظك خ٘مدٖ، ؤي ١ٌُِد٢ ٜعّٙس ّٔ د زٝد ظ٧

 .زٕٛ

“ ْٛ ي ُٕ  ya sebebiyet-i fâiliyye içindir (yani, sizden dolayı deniz ,ذ sözündeki ِز

ikiye ayrılmıĢtır). Yani, bir Ģeyin araya girmesiyle iki Ģeyin birbirinden ayrılması 

gibi, (Ġsrailoğullarının) denize girmesi nedeniyle birtakım meslekler ve fırkalar hâsıl 

olmuĢtur manasına gelmektedir. Ya da gâiyye içindir. Yani, sizi kurtarmak ve 

kurtulmanız için denizi yardık demektir. Veya mulabese içindir.  Bu durumda hal 

konumunda olur. Yani denizi size mulabese ederek ayırdık.”
1141

  

Molla Sadrâ, âyette geçen  ْٛ ي ُٕ  harfinin ifade ettiği ذ kelimesinde bulunan ِز

manaları serdettiği görülmektedir. 

c) Zâid olarak  

Örnek: 

 ََ ُم٧خ ٦َ ـِ َْ َٗ خ ي ِِ  ْٛ ُٔ َِ ٧ُ٠ ْٟ ِٜ  ْٓ َعِس ّْ ٠َ٦د ٠َ ُُ ٧ُ١خ خ٠ْفُ َٜ َٟ آ ي
ٍِ ٙم ِ٘ دُض  َّ ٌِ ١َد ُٝ ْ٘ َٞ ٦َخ ٧ ُّ ٌِ ١َد ُٝ ْ٘ ُٖ خ ٧ ُّ َٚ َي خ َي٧ْ ًَ ٧خ ٠ُي٧ ُٕ ِٝ َع ْ٘ د ٌَ  ْٛ ُٔ خَء

 ْٛ َذ َزْي٥ُ١َ ُِ خُذ ٌَُع ٍَ َم ْ٘ ٣ِ خ ِٙ َس ِِ  ْٟ ِٜ  ٢ُ ُُ ـَد٤ِ ُص ٦َ َٝ ْل ُم ي٣ِ خ٘
ٌِ ٣َُ٘ َزدٌذ َزدِؼ٣ُُ١   ٍَ ٧ ُٕ .ِز

1142
 

“Münafık erkeklerle münafık kadınların, müminlere: Bizi bekleyin, 

nûrunuzdan bir parça ıĢık alalım, diyeceği günde kendilerine: „Arkanıza dönün de 

bir ıĢık arayın!‟ denilir. Nihâyet onların arasına, içinde rahmet, dıĢında azap 

bulunan kapılı bir sur çekilir.”
1143

 

Molla Sadrâ,  ٍَ ي٧ ُٕ ْٛ ِز َذ َزْيي٥ُ١َ ُِ ٌَُعي  cümlesindeki ذ harfinin zaid olarak geldiğini 

Ģöyle belirtmektedir: 

                                                           
1139

 Bakara, 2/50. 
1140

 Bakara, 2/50. 
1141

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1260. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, VIII, 672. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 138. 
1142

 Hadîd, 57/13. 
1143

 Hadîd, 57/13. 
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ٍَ  ٌعُذ زي٥١ٛ ٧ ُٕ ُّ خ١٘دَ. ٦ِيٗ: ٧٤ لدجػ زيٟ خ٘ف١ص  ِز ُّ خ٘ف١ص ٦٘ ٦خ٘سدء ّٜيًش ؤي لفدذ لدجٗ زيٟ ٘

 ٦خ١٘دَ. 

“ ٍَ يي٧ ُٕ ْٛ ِز َذ َزْييي٥ُ١َ ُِ ٌَُعيي  cümlesindeki ذ harfi meziddir. Yani, cennet yakası ile 

cehennem yakası arasına engel bir perde konulmuĢtur. Bunun, cennet ve cehennem 

arasında bir duvar olduğu da söylenmiĢtir.‟‟
1144

  

7. (  ّٛ  (  ؼ

a) Terâhî için  

Örnek: 

د٦َخٍض ٤ُ٦َي٧َ  َٝ ي َٔ يْسَك  َٔ ٟم  خ٤ُ ي٧م َٕ ٌَ دِء  َٝ ٕم ٩َ٘ خ٘ َع٨٧َ ِب ْٔ ٛم خ يًمد ؼُ
ِٝ ـَ ِض  َْ ٌِي خْ َ د  َٜ  ْٛ ُٕ َ٘  َُ َٙ ي َو ٍِ يْيٍء ٧َ٤ُ خ٘م َ٘  ِ ّٗ ي ُٕ ِز

 ٌٛ ي ِٙ   .َل

“O, yeryüzünde her ne varsa sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi ve onu 

yedi kat olarak düzenledi. O, herĢeyi bilendir.”
 1145  

Müfessirimiz Molla Sadrâ,  ّٛ  edatının terâhî, mühlet ve fazilet için geldiğinin ؼي

söylendiğini belirtmektedir: 

ّٛ ” ٞب… ٔٝد ي٧ٕٞ ٘ٙعُخوي زيٟ خ٘ٙيحيٟ زمٕر خّٜ٘دٞ ًٌّ ي٧ٕٞ ٘ٙعٍد٦ض زي٥١ٝد ٌي خُ٘ٙي  “ؼ

ّٛ ”٦خٍ٘عيٙص، ٦  .ال ٘ٙعُخوي ٌي خ٧ِ٘ط ،١٥٤د ٍ٘عيٙص وُٙ خ٧ٕٝ٘خض ل٩ٙ وُٙ خ َض “ؼ

 “ ّٛ  edatı, zaman açısından iki Ģey arasında terahî (vakit açısından sonralık) ؼي

için olduğu gibi bazen Ģeref ve fazilet bakımından -yine- iki Ģey arasındaki farklılık 

için de olur. (Buna göre) buradaki  ّٛ  ,lafzı, zaman açısından terâhî/sonralık için değil ؼي

gökyüzünün yaratılmasının, yeryüzünün yaratılmasından daha faziletli olduğunu 

göstermek içindir.”
1146

 

Ayrıca Molla Sadrâ, sonra telaffuz edilenin (zikirde müteahhir olanın) 

vücûdda (varlıkta) önce (mukaddem) olabileceğini de söylemektedir. Ona göre  ّٛ  nin ؼي

terahî için olması bu görüĢle çeliĢmemektedir. Çünkü bunun manası Ģöyle 

                                                           
1144

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 266. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, IX, 302.  
1145

 Bakara, 2/29. 
1146 Sadrâ, Tefsîr, III, 706. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, I, 102.  
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olmaktadır: “Yüce Allah yeryüzünde olan Ģeyleri yaratmayı bitirdikten sonra semaya 

yöneldiği (yarattığı) zaman bunun arasında hiçbir Ģey var etmedi.”
1147

 

b) Ġsti‟bâd (Uzak bulma) Ġçin 

Örnek:  

 َٞ ٧ ُٝ ِّ ١َع ُٜ  َٟ ي ِٜ ُِ ْف ُٝ ْ٘ ْٟ خ ِٜ َض َل٥َ١ْد ِب٠مد  َُ ٛم ؤَْل ٣ِ ؼُ زِّ ََ َُ ِزأَيدِض 
ِّٔ ٌُ  ْٟ ٝم ِٜ  ُٛ َٙ ـْ ْٟ ؤَ َٜ ٦َ. 

“Kendilerine Rabbinin nimetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz 

çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Muhakkak biz günahkârlara, hakettikleri 

cezanın karĢılığını vereceğiz.”
 1148
 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen  ٛم  :edatıyla ilgili Ģöyle demektedir ؼُ

ٔعسمدي، ٦خ٘ٝم٩١ ؤٞ ٤ٍخ خّٕ٘ٛ ٜٟ خعلُخض ٜٕعسمً ٌي يٕعمٝٗ ٌي ٤ٍخ خ٧ٝ٘ظك ٘ال “ؼٛ” ٦ٍ٘ؿ

 . ٔعسمديخ ٘ع٣ُٔخ “ظ١ع٤ّ٥د٦ِك زيًْ ٜؽٗ ظٙٓ خٍُ٘ ص، ؼٛ ٘ٛ ”خ٘مّٗ، ٔٝد ظ٧ّٖ ٘صدلسٓ: 

ٛم “   lafzı burada (âyette) istib‟âd için kullanılmıĢtır. Buna göre, mana Ģöyle ؼُي

olmaktadır: Bu tür yüz çevirme, akıldan uzaktır. Bu, arkadaĢına söylediğin Ģu söze 

benzetmektedir: Bunun gibi bir fırsat eline düĢtü. Sonra sen bu fırsatı ganimet 

bilmedin. (ٛؼييي), fırsatın terkedilmesinden dolayı istib‟âd (uzak bulmak) için 

zikredilmiĢtir.”
1149

  

Molla Sadrâ, buradaki  ٛم  lafzının isti‟bad için geldiğini belirtmiĢ ve bu ؼُيي

münasebetle meydana gelen anlam değiĢikliğine iĢaret etmiĢtir. 

8. (٩َٙ     (َل

a) Ġst‟ilâ 

Örnek:  

 َٞ ُِٙم٧ ٍْ ُٝ ْ٘ ْٛ خ ٤ُ َٓ َِ٘ح ْٛ ٦َؤ٦ُْ ٥ِ زِّ ََ  ْٟ ِٜ  ٨ ًً ٩َٙ ٤ُ َٓ َل َِ٘ح  .ؤ٦ُْ

“ĠĢte onlar Rablerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluĢa erenler 

de iĢte onlardır”
1150

  

                                                           
1147 Sadrâ, Tefsîr, III, 706. 
1148 Secde, 32/22. 
1149 Sadrâ, Tefsîr, VI, 159. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, III, 515. 
1150

 Bakara, 2/5. 
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Molla Sadrâ, âyette geçen َٙي٩  nın temekkünü (sağlam/mükemmel bir Ģekilde‟َل

yapmayı) beyan etmek için isti‟lâ manasında olduğunu Ģöyle belirtmektedir:  

٥١ّٕٛ ٜٟ خ٨ً٥٘ ٦خٔعُّخ٤َٛ لٙي  .َٔس٣ء ٦ ٣ ظٙسي٥د زمدٖ ٜٟ خلع٩ٙ خ٘ٙيٜم٩١ ٤ٍخ خالٔعمالء زيدٞ ٘عٝ

“(٨ ًً يييي٩ ٤ُيييي َٙ َٓ َل َِ٘حيييي  deki isti‟lanın manası; (onları)  bir Ģeye hâkim‟(ؤ٦ُْ

olanın/üstünlük sağlayının ve binenin haline benzeterek onların hidâyete sapasağlam 

yapıĢtıklarını (temekkün) ve hidâyet üzere kararlı bir Ģekilde devam ettiklerini beyan 

içindir.”
1151

  

b) Hükmün bağımsız/ayrı olması  

Örnek: 

ٌٛ وَ  خٌذ َلِفي ٍَ ْٛ َل ٥َُ٘ د٦َشٌ ٦َ َٙ ْٛ ِو ٤ِ َِ ٩َٙ ؤَْزَصد ْٛ ٦ََل ِم٥ِ ْٝ َٔ  ٩َٙ ْٛ ٦ََل ٧ُِٙز٥ِ ُِ  ٩َٙ ُ َل َٛ خهللم  .َع

“Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiĢtir. Onların gözlerinde de 

perde vardır. Onlar için büyük bir azab vardır.”
 1152
 

Molla Sadrâ, yukarıda َٙيي٩  cer harfinin tekrâr edilmesinin, her ikisinin َل

hükümlerinin bağımsız yani ayrı olmasından ötürü olduğunu belirtmektedir:  

َّ ٌي ٣٘٧ِ:  ْٛ (٦خٍ٘دجًش ٌي ظُٕيُ خ٘فد ِم٥ِ ْٝ َٔ  ٩َٙ ّٗ ٥١ٜٝد زد٘مٕٛ ٦ ٥ّ٠د ٘ٝد ؤليً ٌي )٦ََل ، الٔعّالٖ ٔ

ش خ٘ىعٛ ٌي خ٧ٝ٘ظميٟ خٕ٘ٝك ًّ ّٖ ل٩ٙ ٘  . ٔدٞ ؤي

“ ْٛ ِم٥ِ ْٝ يي َٔ َٙي٩  ) cümlesindeki ٦ََل يي٩  َٙ َل ) cer harfinin tekrâr edilmesi; her ikisinin 

hükümlerinin farklı (bağımsız) olması nedeniyledir. Çünkü  ك ْٝ ي َٔ  kelimesi üzerine 

harf-i cer tekrar edince iki yerdeki (kalp ve basar/göz) mühürlenmenin Ģiddetine daha 

fazla delâlet etmektedir.”
1153

  

9. (  ( ي 

a) Fesihî anlamında 

Örnek:  

 ًْ ي َِ َش َلْي١ًيد  َُ ي ْٙ ١ْي٣ُ خْؼ١ََعيد َل
ِٜ ْض  َُ َف ٍَ ٌَد٠  َُ َمَف ْ٘ َْ خ ْذ ِزَمَصد ُِ ١َد خْظ ْٙ ُّ ٌَ  ٣ِ ِٜ ٧ْ َّ ِ٘  ٩ َٔ ٧ ُٜ  ٩ َّ ْٕ َع ْٔ ٌْ خ ٍْ ٦َِب ُّٗ ؤ٠َُيد ي ُٔ  َٛ ي ِٙ َل

 َٟ ي ًِ ِٕ ٍْ ُٜ ِض  َْ ٌِي خْ َ ِ ٦َاَل َظْمَؽ٧ْخ  َِ خهللم ِْ َِ  ْٟ ِٜ ز٧ُخ  َُ ْ٘ ٧ُٙخ ٦َخ ُٔ  ْٛ َز٥ُ َُ ْٙ َٜ. 

                                                           
1151 Sadrâ, Tefsîr, II, 157. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 44. 
1152

 Bakara, 2/7. 
1153 Sadrâ, Tefsîr, II, 225. 
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“Hani, Mûsâ kavmi için su dilemiĢti. Biz de, „asanı kayaya vur‟ demiĢtik, 

böylece kayadan on iki pınar fıĢkırmıĢ, her boy kendi su alacağı pınarı bilmiĢti. 

„Allah‟ın rızkından yiyin ve için. Yalnız, yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat 

çıkarmayın‟ demiĢtik.”
1154  

Molla Sadrâ,  ْض َُ َف ٍَ يد٠ ٌَ  kelimesindeki ي atıf harfinin fâ-i fesîhiyye olduğunu 

Ģöyle belirtmektedir: 

ْض (٣٘٧ِ٦:  َُ َف ٍَ ّّٙص زٝم٦ٍي. ؤي: ٌعُذ ٌد٠ٍفُض. ) ٌَد٠ْ ْٛ ( ٔٝد ٌي ٣٘٧ِ: … خٍ٘دء ٜعم ُٕ ْي َٙ  ) ٌَعدَذ َل

 ٤٦ي ل٩ٙ ٤ٍخ خ٘عًّيُ ٌدء ٌصيمص.

ْض “ َُ َف ٍَ يد٠ْ ٌَ  sözündeki ي harfi, mahzûf bir fiile mütealliktir. Yani, „vurdu ve 

fıĢkırdı‟… Bu  ي harfi  1155لٙييٕٛ ٌعيدذ
  sözündeki ي anlamındadır. O, bu takdire göre 

fâ-i fesîhiyye olur.”
 1156

 

 Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, buradaki ي harfinin fâ-i fesîhiyye olduğunu 

örnek vererek açıklamıĢtır.  

b)Tefrî‟î anlamında  

Örnek: 

َٙي٩  ُُِمي٧ًيخ ٦ََل يد ٦َ ًٜ َيد ِِ  َ َٞ خهللم ٦ ُُ ُٔ ٍْ َٟ َيي ي
ٍِ يَط خ٘م ّْ َٙ يد َو َٜ زم١َيد  ََ ِض  َْ د٦َخِض ٦َخْ َ َٝ ي ٕم ُِ خ٘ ي ْٙ يي َو ٌِ  َٞ ٦ ُُ ي ٕم ٍَ ْٛ ٦ََيَع ١ُي٧ِز٥ِ ـُ

 َِ خَذ خ١٘مد ٍَ ١َد َل ِّ ٌَ  َٓ ْسَمد٠َ ُٔ خ َزدِؼاًل  ٍَ ٤َ. 

“Ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah‟ı ananlar 

(Ģöyle dua ederler:) Rabbimiz! Sen bunu boĢuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi 

cehennem azabından koru!”
1157

 

Molla Sadrâ, Resûllulah‟ın (s.a.s) göğe bakarak orada bulunan yıldızları 

tefekkür edip yukarıdaki âyeti okuduğunu ve akabinde “bu âyeti okuyup da tefekkür 

etmeyene yazıklar olsun!‟‟
1158

 dediğini zikrettikten sonra Ģöyle bir açıklama 

yapmaktadır: 

                                                           
1154

 Bakara, 2/60. 
1155

 Bakara, 2/54. 
1156

 Sadrâ, Tefsîr, III, 1350. 
1157 Ali Ġmran, 3/191. 
1158

 Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, II, 362. 
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يص لٍخذ خ١٘دَ، خ٥ٍٝ٘ي٧ٚ ٜيٟ ء٦ؤ٧ِٖ: ٣٘٧ِ  ٩ٙ خهلّل لٙي٣ ٦آ٣٘ لّير ُِخ ّٝ ش خآليص ب٘دَش ب٩٘ ظٍٕيُ خآليص ٦٘

خ٧ِ٘دييص ليٟ  خ٘مٙٛ زمّيّص ٜد ٌي خٕ٘يٝدء ي٧ـيرً٘خ٘ص ل٩ٙ ؤٞ خ٘عًزُ ٌي خ١٘ف٧ٚ ٦خ٘عٍُيميص خ “خٍ٘دء” ٌم٧خ٤د ز٧خٔؽص

 .لٍخذ خ١٘دَ، ٦خ٘ف٥ٗ ز٥د ٦خعلُخض لٟ آيدظ٥د ي٧ـر خ٘مٍخذ خً٘خجٛ ٦خ٘مُٜدٞ لٟ ّ٘دج٣

“Derim ki: Resûlullah‟ın (s.a.a) bu âyeti okuduktan sonraki bu sözü, âyetin 

tefsirine ve cehennem azabının sebebine iĢaret etmektedir. Tefrî‟î anlamında olan ي 

harfinin vasıtasıyla âyetin içeriği anlaĢılmakta ve Ģuna delalet etmektedir: Yıldızları 

tefekkür etmek ve gökte olanların mahiyetini bilmek cehennem azabından sakınmayı 

gerektirir. Onları bilmemek ve âyetlerinden yüz çevirmek ise daimî azabı ve Allah‟a 

kavuĢmaktan mahrum olmayı gerektirir.”
1159

  

Yukarıdaki örnek gösteriyor ki, müfessirimiz ي harfinin tefrî‟î anlamında 

olduğunu belirtmiĢtir. 

c) Tertib anlamında 

Örnek:  

 ُٛ ِلي ُم خُذ خ٘ ْي٣ِ ِب٠م٣ُ ٧َ٤ُ خ٘عم٧م َٙ ٌََعدَذ َل دٍض  َٝ
ِٙ َٔ  ٣ِ زِّ ََ  ْٟ ِٜ  ُٚ ٩ آَي ّم َٙ َع ٌَ. 

“Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı, bunun üzerine tevbesini kabul etti. 

ġüphesiz O, tevbeleri çok kabul edendir, çok bağıĢlayandır.”
1160

 

Molla Sadrâ,  ِْييي٣ َٙ َعييدَذ َل ٌَ  cümlesindeki ي‟nin tertib için olduğunu Ģöyle 

açıklamaktadır: 

ْي٣ِ (ِدٖ:  َٙ زدٍ٘دء خً٘خّ٘ص ل٩ٙ خ٘عُظير،  ٣ّ٠ ٘ٛ يعر ٦]ال[ يع٧ذ لٙي٣ باّل زإٞ ٔإٖ زعٙٓ خٕ٘ٙٝدض،   )ٌَعدَذ َل

ٗ زعٙٓ خٕ٘ٙٝدض. ّٔ ٣ٌ ٦ـ٧ذ خ٘ع٧زص، ٤٦ًخ٢ ب٩٘ خ٘ع٧ ُّ ٣ّٝٙ ؼُيُ خع٠دزص، ٦ل  ٦ٔدٞ خهلّل ًِ ل

“(Allah)  ِْيي٣ َٙ َعيدَذ َل ٌَ  cümlesinde ي harfinin tertibe delalet ettiğini söylemektedir. 

Çünkü o, (Âdem) tevbe etmedi. O, bu kelimelerle istekte bulunmadan Allah onun 

tevbesini kabul etmez. Yüce Allah, Hz. Âdem‟e dönüĢ yolunu göstermiĢ, tevbenin 

vacip olduğunu bildirmiĢ ve bu lafızlarla tevessüle gitmesini öğretmiĢtir.”
1161

 

                                                           
1159

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 505. Ayrıca bkz., VII, 624. 
1160 Bakara, 2/37. 
1161 Sadrâ, Tefsîr, III, 979. 
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  ( ٌي ) .10

a) ĠĢtirak ve mecaz anlamında 

Örnek: 
ِض  َْ ٌِي خْ َ د  َٜ د٦َخِض ٦َ َٝ ٕم ٌِي خ٘ د  َٜ  ٣َُ٘. 

“Göklerde ve yerde olanların hepsi O‟nundur.”
 1162
 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette ٌي harfinin kullanıldığı anlamlarla ilgili Ģunları 

söylemektedir:  

ّٖ ل٩ٙ زمع٥د زدال٘عُخْ، ٦ل٩ٙ زمع٥د زد٘عف٧ِّ، ٌةٞ ٧ٔٞ  “ٌي ”بٞ ٍ٘فص خٔعمٝٗ ٌي ٜمدٞ ٜىعٍٙص ظً

ّٗ ٧ٔ٦ٞ خ٘ٙي خ٘ٝدء ٌي خ٧ِٕ٘، ٧ٔ٦ٞ خ٘ٙي ّٚ ٌي  ء ٌي خّٜ٘دٞ، ٧ٔ٦ٞ خ٘فّء ٌي خٕ٘ ء ٌي خٕ٘ٝدٞ، ٧ٔ٦ٞ خ٘ىد

ّٙي ٌي خ٘فّجيدض، ٧ٔ٦ٞ خ٘ٙي ّٗ ٌي خ ـّخء، ٧ٔ٦ٞ خٕ٘ لص، ٣٠٧ٔ٦ ٌي ء ٌي خ٘ىصر ٦خُ٘خ خ٘مدٚ، ٧ٔ٦ٞ خٕ٘

ء ٌي خ٥ُٙ٘  ٌي ـٝيم٥د زٝم٩١ ٦خلً؛ ٧ٌٕٞ خ٘ٝدء ٌي خ٧ِٕ٘ ٘يٓ زٝم٩١ ٧ٔٞ خ٘ٙي “ٌي ”خ٘مُٔص، ٘يٕط ٍ٘فص 

٦خ١ٕ٘ص، ٧ٔ٦ٞ خ٧ٕ٘خي ٌي خ٘ؽ٧ذ ٘يٓ زٝم٩١ ٧ٔٞ خ٘فٕٛ ٌي خٕ٘ٝدٞ، ٦ٍٔ٘ٓ ٧ٔٞ خ٘ٝد٤يص ٌي خ٘ىدَؾ ٘يٓ 

يىعًٙ  “ٌي ”ٞ خ٧ّ١ٖ٘ ٌي خٕ٘عدذ، زٗ ٍ٘فص زٝم٩١ ٥٠٧ٔد ٌي خ٤ٍٟ٘، ٧ٔ٦ٞ خٍ٘ٙؿ ٌي خ٘ٝم٩١ ٘يٓ زٝم٩١ ٧ٔ

 .وعالٌد ٔؽيُخ ال يمص٩خٜم١د٤د ٌي ٢ٍ٤ خ٧ٝ٘خظك ٦وي٤ُد 

“ġüphesiz ٌييي lafzı çeĢitli manalarda kullanılmaktadır. Bazıları iĢtirak, 

diğerlerinde de mecaz ile iĢaret eder. Çünkü suyun testide, bir Ģeyin zamanda,  

cüz‟ün küllde, bir nesnenin mekânda, hâssın âmmda, küllün eczâda, küllînin 

cüziyatta, bir Ģeyin rahatlık ve bollukta ve bir Ģeyin harekette olması gibi durumların 

hepsinde ٌي lafzının aynı anlamda olması mümkün değildir. 

Suyun testide olması; bir Ģeyin ay ve yılda olması anlamında değildir. Siyahın 

elbisede olması, cismin mekânda olması manasına gelmemektedir. Aynı Ģekilde 

mahiyetin hariçte bulunması, onun zihinde olması anlamını ifade etmemektedir. 

Lafzın manada olması nakıĢların (harflerin) kitapta olması demek değildir. Aksine bu 

ve diğer konularda ٌيييي harfi, sayılamayacak kadar değiĢik anlamlar ifade 

etmektedir.”
1163
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 Bakara, 2/255. 
1163

 Sadrâ, Tefsîr, V, 158. 
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Daha sonra Molla Sadrâ, âyetteki ٌيي lafzından muradın ya muhtemel olan tüm 

mana ya da bazı manaların kastedildiğini ve sıyakından anlaĢıldığı üzere bunlardan 

birincisinin daha evlâ olduğunu
1164

 söylemektedir.  

b) Zarf anlamında 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyeti tefsîr ederken bazı müfessirlerin ٌيي cer harfinin 

zarf olduğunu söylediklerini belirtmektedir:  

٧ٜظ٧لص ١ٕ٘سص خ٘فٌُّيص، ٦ؼٌُد ٢ٍ٤ خ١ٕ٘سص ٧٤٦ خ٘فُي ٦خ٘ٝف٦ُي ٔال٤ٝد « ٌي»٦ٌ٘ٓ  ٞ ٍ٘فص 

ّٗ ٜد ٌي خ٧ٕٝ٘خض ٦خ َض ال ي٧ٕٞ باّل ـٕٝد٠يد.  ـٕٝد٠ّيدٞ، ٦ٔ

 lafzı zarf nisbeti için konulmuĢtur. Bu nisbetin iki tarafı olan zarf ve ٌيي“

mazrûfun her ikisinin de cismânî olması gerekir. O halde yerde ve gökte ne varsa 

hepsi cismânîdir.”
1165

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ burada, ٌييي cer harfinin zarf anlamında 

kullanıldığını aktarmaktadır. 

11. (   (  ؤ٦َْ 

Örnek: 

ُِ َلي ي٧َخِل ْٟ خ٘صم ي ِٜ  ْٛ خ٥ِ٠ِي ٌَ يي آ ٌِ  ْٛ َٞ ؤََ يدِزَم٥ُ ٧ُٙ ٌَ َيْفَم ُْ ًٌ ٦ََز ْل ََ دٌض ٦َ َٝ ُٙ ي٣ِ ـُ
ٌِ دِء  َٝ ٕم ْٟ خ٘ ِٜ ََٔصّيٍِر  ي٧ِْض ؤ٦َْ  َٝ ْ٘ ََ خ ٍَ

 َٟ ي ُِ ٌِ د َٕ ْ٘ ِميٌػ ِزد ُٜ  ُ  .٦َخهللم

“Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve 

ĢimĢekle sağanak hâlinde boĢanan yağmura tutulmuĢ kimselerin durumu gibidir. 

Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, 

kâfirleri çepeçevre kuĢatmıĢtır.”
 1166
 

Molla Sadrâ,  ْؤ٦َ edatının esasen Ģüphede (Ģekte) müsâvî, daha sonra ise 

mecâzen Ģek olmayan Ģeylerde müsâvî için kullanıldığını Ģöyle ifade etmektedir:  

ّٓ ٜؽٗ ـد٘ٓ  “ؤ٦ ”٦ٔٙٝص ك ٌي٥د ٌدٔعمٝٗ ٘ٙعٕد٦ي ٜٟ ويُ ٘ ّٕ ّٛ خظ ّٓ ؼ ٌي خ  ٗ ٘ٙعٕد٦ي ٌي خ٘ٙ

٧َخ٦َال ظُؽِ ( : خ٘مٕٟ ؤ٦ خزٟ ٔيُيٟ، ٣١ٜ٦ ٣٘٧ِ ظمد٩٘ ٍُ َٔ ْٛ آِؼٝدً ؤ٦َْ  ٥ُ١ْ ِٜ   .) ْك 
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 Sadrâ, Tefsîr, V, 158. 
1165

 Sadrâ, Tefsîr, V, 157. 
1166

 Bakara, 2/19. 
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 kelimesi (edatı) esasen Ģüphede (Ģekte) müsâvî olan Ģeyler içindir. Daha  ؤ٦“

sonraları bu edatın kullanımı geniĢlemiĢtir. Böylece Ģek olmayan Ģeylerde müsâvî 

olanlar için de kullanılmıĢtır. „Ya Hasan ile ya da Ġbn Sîrîn ile otur‟  gibi. Allah‟ın, 

„onlardan hiçbir günahkâra veya hiçbir nanköre itâat etme‟
 1167

 sözü de 

bundandır.
”1168

   

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, “ؤ٦  edatının “Ģek” manasında kullanıldığını 

belirtmiĢtir. 

12. (  ْ٧َ٘  )  

 ْٗ َٝ ْم١َد ٠َْم ـِ َْ د ٌَ ْم١َد  ِٝ َٔ ٠َد ٦َ ُْ زم١َد ؤَْزَص ََ  ْٛ ٥ِ زِّ ََ  ًَ ْٛ ِل١ْ ٥ِ
ِٔ ُء٦ َُ ٧خ  ُٕ ِٔ َٞ ٠َد ٧ ُٜ ُِ ْف ُٝ ْ٘ ٌْ خ ٨ ِب َُ ٧َْ٘ َظ ٦َ َٞ ٧ُ١ ِِ ٧ ُٜ ًِ٘مد ِب٠مد    . َ د

“O günahkârların, Rableri huzurunda baĢları öne eğik halde, „Rabbimiz! 

Gördük, duyduk. ġimdi bizi dünyaya geri döndür de salih ameller yapalım. Artık 

kesin olarak inandık.‟ diyecekleri zamanı bir görsen!”
 1169
 

Molla Sadrâ,  ْ٧َ٘  edatının Ģart edatı olduğuna dair Ģöyle demektedir: 

 .“ ُ٘ؤيط ؤُٜخ ٌفيمد”ٜم٦ٍي، ٧٤٦ ٜؽٗ:  “٧٘” ـّخء

َ٘ي٧ْ “   kelimesinin cezâ (cevap) Ģartı mahzûftur. Bu mahzûf olan cevap Ģart, „sen 

korkunç bir Ģey göreceksin‟ gibi bir ifadedir.”
 1170

 

Ayrıca o, burdaki  َْ٘يي٧  kelimesinin temennî anlamında olabileceğini de 

söylemektedir.
1171

  

13. (  ْٟ ِٜ  )  

Beyan olarak 

Örnek: 

 . َٞ ييييييي٧ ُٝ َٙ يييييييد اَل َيْم ٝم ِٜ ٦َ ْٛ ييييييي٥ِ ِٕ ٍُ ْٟ خ٠َْ ييييييي ِٜ ُض ٦َ َْ يييييييد ظ١ُِْسيييييييُط خاْلَ ٝم ِٜ ٙم٥َيييييييد  ُٔ ٦َخَؾ  ِْ َُ خاْلَ ييييييي َٙ َٞ خ٘مييييييي٨ٍٖ َو يييييييْسَمد ُٔ  

 

“Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri Ģeylerden 

bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir.”
1172
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 Ġnsan, 76/24. 
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 381. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 32. 
1169
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1171 Sadrâ, Tefsîr, VI, 116. 
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Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen  ْٟ يي ِٜ  edatı ile ilgili olarak Ģunları 

söylemektedir: 

ٌع٧ٕٞ ب٘دَش ب٩٘ ؤليدٞ ؤـ١دْ خ٘ٝى٧ِٙدض ٌي خ٧ٝ٘خظك خ٘ؽالؼص زيد٠يص، « ٜٟ»٦يمعٝٗ ؤٞ ي٧ٕٞ ٔٙٝص 

خ٘ؽالؼص ز٦ٍخظ٥د، ال ب٩٘ ٧ٜخي٤د ٧ِ٦خز٥ٙد ٧ٜ٦ظ٧لدظ٥د، بلالٜد زٕؽُش ٜد وُٙ ٦ؤ٧٠خل٥د ٦ؤ ١د٥ٌد ٦ؤلًخي٤د، خ٘ىدَـص 

ظٕدق ٜٕٝٙص ود٥ّ٘د ١ٜ٦ٙح٥د ـٗ ب٥د ٦جلٟ ٜد يمص٢ُ لٙٛ خ٘سُٙ ٦لٟ ظسؽ٣ ٦بلصدج٣ يال٘ص ل٩ٙ لفٛ ًَِش زدَ

٢ٌُٔ. 

“(Bu) üç yerde geçen  ْٟ ي ِٜ  edatının beyânî olması ihtimal dahilindedir. Bu 

taktirde  ْٟ يي ِٜ , bizzat üç varlığın (yerin bitirdiği, nefisler ve bilinmeyen objeler) 

cinslerinin özüne iĢâret etmiĢ olur. Bu; (onların) maddelerine, yeteneklerine ve 

mevzûlarına iĢaret etmez. Ayrıca  ْٟ ي ِٜ , insan ilminin hasredemediği, zabt ve hesab 

edemediği varlıkların; tür, sınıf ve sayılarının çokluğunu, onları yaratan ve inĢâ eden 

zikri yüce Yaratıcı‟nın kudretinin büyüklüğünü ve hâkimiyetinin/saltanatının 

geniĢliğini gösterir.”
1173

  

Böylece Molla Sadrâ burada,  ْٟ ييي ِٜ  cer harfinin beyan için geldiğini 

söylemektedir. 

 

3.8. ġĠĠR ĠLE TEFSĠRĠ 

Arap edebiyatının en önemli edebî türlerinden biri de Ģüphesiz ki Ģiirdir. 

Özellikle dilciler (sarf-nahiv âlimleri) ve lügat kitabı yazanlar yeri geldikçe Ģiire yer 

vermiĢlerdir. Müfessirler de eserlerinde çeĢitli maksatları Ģiirle istiĢhad etmiĢlerdir. 

ĠĢte bu nedenle Molla Sadrâ da tefsirinde Ģiiri kullanmıĢtır. Meselâ Ģu âyeti tefsir 

ederken Ģiire yer vermiĢtir: 

ِٖ ٦َخْ َ  ٧َخ ْٜ ٌِي خْ َ  ٌُ َٕدؼُ ْٛ ٦ََظ ُٕ ٌُ َزْي١َ دُو ٍَ ي١ٌَص ٦ََظ ِِ ٧ٌ٥َْ٘ ٦َ َِ٘مٌر ٦َ ٠َْيد  ًُّ َمَيدُش خ٘ ْ٘ د خ َٝ ٧خ ؤ٠َم ُٝ َٙ ِٗ َوْييٍػ ؤَْلَفيَر خْل َؽ َٝ َٔ ٦ْاَلِي 

خً  ُّ ٍَ ْص ُٜ خ٢ُ  َُ َع ٌَ ٛم َي٥ِيُؿ  ََ ٠ََسدظ٣ُُ ؼُ د ٍم ُٕ ْ٘ َمَييدُش خ ْ٘ يد خ َٜ ٦َ ٌٞ ْظي٧َخ َِ ٦َ ِ َٟ خهللم ي ِّٜ شٌ  َُ ي
ٍِ ْى َٜ ٦َ ًٌ ي ًِ ي َ٘ خٌذ  ٍَ ِش َلي َُ يي خآْلِوي

ٌِ ُٞ ُلَؽدٜيدً ٦َ ٧ُٕ ٛم َي ؼُ

 َِ ٦ ُُ ُى ْ٘ َعدُق خ َٜ ٠َْيد ِبالم  ًُّ   .خ٘

                                                                                                                                                                     
1172

 Yâsîn, 36/36. 
1173

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 157. 
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“Bilin ki, dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha 

çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu, yağmurun bitirdiği, ekicilerin de 

hoĢuna giden bir bitkiye benzer; sonra kurur, sapsarı olduğu görülür, sonra çerçöp 

olur. Ahirette çetin azap da vardır. Allah‟ın hoĢnutluğu ve bağıĢlaması da vardır; 

dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir.”
1174

 

Her ne kadar gerçek, sâbit ve lezzetli olsa da zevâle ve fenaya yüz 

tutmasından dolayı kevn (madde) ȃleminin hayal olduğunu Ģu Ģiirle ortaya koymaya 

çalıĢmıĢtır: 

ّٗ ٜد ٌي خ٧ٕ٘ٞ ٤٦ٛ ٦ويدٖ  .ؤ٦ ل٧ْٕ ٌي خُ٘ٝيد ؤ٦ ـالٖ   ُٔ

Kâinatta bulunan her Ģey kuruntu ve hayaldir, 

Ya da aynadaki yansımalar veya gölgelerdir. 

Aks; asl, hayal; ayan, gölge de Ģahıs olsa, o zaman her biri (aks, hayal ve 

gölge) batıl olur. Ayrıca Lebib‟in Ģiirini de zikrederek Allah‟ın dıĢındaki Ģeylerin 

ma‟lul ve mümkün olduğunu belirtmektedir. 

ّٗ ٘يء ٜد وال خهلل زدؼٗ ّٗ ٠ميٛ ال ٜمد٘ص ِخجٗ   ؤال ٔ ٔ٦.  

Dikkat et! Allah‟ın dıĢında her Ģey batıldır. 

Her nimet Ģüphesiz ki, zâil (yok) olacaktır.
1175

  

Molla Sadrâ, bazen âyetleri izah ederken Farsça Ģiirleri de istiĢhad olarak 

kullanmaktadır. O,  َس ْ٘ ٦خ خ َُ ٌَ ٦َ ِ ُِ خهللم ي ْٔ ٌِ َ٘ي٩  يَم٧ْخ ِب ْٔ د ٌَ َميِص  ُٝ ُف ْ٘ ِٚ خ ْٟ َيي٧ْ ي ِٜ ياَلِش  ِ٘ٙصم خ ٠ُي٧ِيي  ٌَ ١ُي٧خ ِب َٜ َٟ آ ي ٍِ ْييَك َيدؤَي٥َُّيد خ٘مي

 َٞ ي٧ ُٝ َٙ ْٛ َظْم ١ُٔيُع  ْٞ ْٛ ِب ي ُٕ َ٘  ٌُ ْٛ َوْيي ي ُٕ
ِ٘ ٌَ   “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan 

okunduğu) zaman, hemen Allah‟ı anmaya koĢun ve alıĢveriĢi bırakın. Eğer bilmiĢ 

olsanız, bu, sizin için daha hayırlıdır”
1176

 âyetinin tefsîrini yaparken gönlü geniĢ 

olduğu bir zamanda yazdığı Ģu Ģiiri zikretmektedir: 

 لیً وًخ ـد٤ُ ً٘یيیٟ ظ٧                         چ٧ٞ ـ٧٥َ يیٟ پیىُٝ ً٘ی

  يَ یکی ٤ٍع٣ زد ظٝدٚ آ٢ًٜ   ٜٕفً  ـدٜك  زد٠فدٚ  آ٢ًٜ

 ِیٟ ٘ٝدَ ي٦َۀ ٘یٗ ٥٠٦دَ  ٦َِخ خیٟ ٤ٍع٣ ز٧ي ٤ُ یک ٤ّخَ

                                                           
1174

 Hadîd, 57/20. 
1175

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 620. KrĢ., Ebû Hayan, Muhammed b. Yûsuf b. Ali b. Yûsuf b. Hayan Esîru‟-Din 

el-Endulusî, el-Bahru‟l-Muhîd fi‟t-Tefsîr, (Thk., Sıdkî Muhammed Cemîl), Dâru‟l-Fikr, Beyrût, 

1420, III, 131. 
1176 Cuma, 62/9. 
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د ل١ً َزّک ” ًٜ  پٓ ِ آيٚ ظد زىدظٛ ٤ٍع٣ يخٞ  َخ زى٧خٞ “بٞ ی٧

 ً٘ وؽیِر خ٠سیدء خ٠ًَ ٠یدِ  ٦َِ ـٝم٣ ـ٧ٞ ً٘ی گد٢ ٠ٝدِ

 ٜی ٧٘ي ِدجٛ ِیدٜط, زی ٘کی   یکیيَ ٜیدٞ ٦َِ آيی٣١, 

 ٜی ًَٔ پیٗ خِ ِیدٜط, یک ِٜدٞ  زگ٧ٖ ُٜيٜدٞ “ًِ ِدٜط”زد٠گی 

 ظد زٕٝط خُ٘ؤْ, ِیٟ لد٘ی  ٍط   ُٜظٍك ً٘ آٌعدذ ٜمٌُط

ٞ گٍع٣:  ٍّ  ِ خ٦ّٖ خیٟ ٦َِ, خلالٜی زگد٢  “ًِ ِدٜط خ٘صال٢”خیٟ ٜح

 ٤َٕطيَ ي٦َٞ ٤ُ کٕی کد٠ًَ   خٔط “ٌدٔم٧خ ب٘ی ٌکُ خهلل»ـٍزۀ 

 ک٣ ٜمًٝ )ٚ( َخ َٔد٘ط ً٘ ئَط  خ٦ّٖ خیٟ ٦َِ ٦ِط زمؽط خٔط 

 ٦َق ًِٔی زد ٜالجک  ً ِي٠ً   خِ خٌخ٠ٗ وٍعگدٞ آگ٣ ٠ًً٘

 کّ ِیدٜط ٠یٕط يَ ـد٠ط خؼُ  کفد يخَی وسُ “ًِ ِدٜط”ظ٧ِ 

Peygamber‟in dini ortaya çıkınca 

Allah‟ın tevhîd dini apaçık oldu. 

Mescid-i câmi hazır oldu. 

Bir hafta içinde tamamlandı. 

Haftanın bugünü, bin günden biri oldu 

Gece ve gündüz devarânı bundan sayılır 

د ل١ً َزّٓ ًٜ ّٞ َي٧ْ  âyetini oku ب

Bu haftayı Âdem‟den ta Peygamber‟e kadar bil. 

Cuma günü namaza durduğunda  

Peygamberlerin hatibini, duana dâhil et. 

Bir Cuma gününün içinde  

KuĢkusuz kıyamet kopacak. 

 sesi halkın kulağına ًِ ِدٜط

Kıyametin kopmasından önce ulaĢacak. 

Ma‟rifet güneĢi yükseldi 

Sıfatı yüksek olan Allah‟tan, baĢ tarafına gelinceye kadar. 

 sözünü müezzin söyleyince ًِ ِدٜط
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Bugünün baĢında haberi bil. 

ٌُٔ خهلل ٩ٌدٔم٧خ ب٘  âyetinin cazibesi 

Herkesin içinde bulunur. 

Bugünün baĢı dirilme vaktidir 

Ki, Hz. Muhammed‟e (s.a.a) risâlet geldi. 

Onun ezanıyla uyuyanlar uyandılar 

Cebrâil ve melekler saf saf tuttular. 

Senin ِدٜط ًِ‟ten ne haberin var ki?! 

Sende kıyâmetin eseri hiç yok.
1177

 

 

3.9. BĠLĠMSEL TEFSÎR 

Bilimsel tefsir, Kur‟ân‟ın ibarelerindeki bilimsel ıstılahları açıklamaya, 

onlardan çeĢitli ilimler ve felsefî görüĢler çıkarmaya çalıĢan bir tefsir çeĢidi olarak 

tanımlanmaktadır.
1178

 

Bilimsel tefsir hareketi, bağımsız bir tefsîr ekolü haline gelinceye kadar, 

“dirâyet tefsîri” içinde mütalaa edilmiĢtir. Bilimsel tefsîr hareketi, Emeviler 

döneminde ortaya çıkmıĢtır. Abbâsîler döneminde baĢlayan pozitif ilim ve Batı‟dan 

yapılan tercümelerle Ġslâm dünyasında felsefe, astronomi, matematik, tıp, fizik, 

kimya gibi ilimler Kur‟ân‟daki kevnî âyetlerin tefsîrine de yansımıĢtır.
1179

  

“Tarihte bilimsel tefsîr konusunda en ciddi eser yazan Gazâlî (v. 505/1111) 

olmuĢtur. O, gerek Ġhyâ ve gerekse Cevâhiru‟l-Kur‟ân adlı eserlerinde gelmiĢ geçmiĢ 

tüm ilimlerin Kur‟ân‟da bulunduğunu; Allah‟ı ve Kur‟ân‟ı tanımak için bütün 

ilimlerin bilinmesinin gerekli olduğunu savunmuĢtur. Gazâlî‟den sonra Fahreddin er-

Râzî (v. 606/1210), Mefatihu‟l-Ğayb adlı tefsîrinde kevnî âyetleri yaĢadığı dönemin 

bilimsel teori ve görüĢlerine göre tefsîr etmiĢtir. Ebu‟l-Fadl el-Mursî (v. 655/1257) 

ve Suyûtî (v. 911/1505) gibi âlimler de bu yönteme baĢvuranlardandır.”
1180

  

                                                           
1177

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 46. 
1178 Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-Mufessirûn, II, 418; Cerrahoğlu, Tefsîr usûlü, s. 303. 
1179 Celâl Kırca, Kur‟ân-ı Kerîm ve Modern Ġlimler, Marifet Yay.,  Ġstanbul, 1982, s. 52; Muhsin 

Demirci, Tefsîr Tarihi, MĠFY., Ġstanbul, 2012, s. 234. 
1180

 Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-Mufessirûn, II, 460-461; Kırca, Modern Ġlimler, s. 72. 
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Molla Sadrâ ise, kendi döneminden önceki Bîrûnî  (v. 453/1061?) ve Gazâlî 

(v. 505/1111) gibi âlimlerin görüĢlerinden ve kendi çağında bilinen bilimsel 

birikimlerden faydalanıp Kur‟ân‟a yaklaĢım husûsunda irfânî bir anlayıĢ geliĢtirmeye 

çalıĢmaktadır. Aslında o, tefsîre almıĢ olduğu bazı bilimsel verileri kullanırken 

bilimsel bilgi üretmek amacında olmayıp bu bilimsel bilgi ile kâmil anlamda 

marifetullaha götürecek bilginin alt yapısını oluĢturma çabasındadır. Bugün bilimsel 

tefsîre önem veren bazı müfessirlerin yorumları ile Molla Sadrâ‟nın tefsîr yorumunu 

karĢılaĢtırdığımızda önemli farklılıklar olduğunu görmekteyiz. Günümüzün bilimsel 

tefsîr yaklaĢımında Kur‟ân‟da yeni buluĢlar çıkarmaya çalıĢmak söz konusu iken, 

Molla Sadrâ‟nın yaklaĢımında müsbet ilimleri kullanarak âyetleri derinlemesine 

anlamak, insan-ı kâmil yetiĢtirmek ve keĢfî bir boyut katmak vardır.  

Kur‟ân‟ı Kerîm, hidâyet kılavuzu olmakla birlikte o, tüm ilimlerden bahseden 

bir kitaptır. Onda bilimsel verilerin bulunması, o âyetlerin bilimsel olarak 

yorumlamasını gerektirmektedir. Kur‟ân her asra hitap etmesi nedeniyle herkes 

ondan kendi hissesini almaktadır. Molla Sadrâ da yaĢadığı asırda bilinen bazı 

bilimsel kanunlara değinmekte ve bunları ilahî hikmet çerçevesinde 

yorumlamaktadır.  

Molla Sadrâ‟nın, nakille gelen bilgiler ile bilimsel veriler arasında zıtlık 

olmadığını belirtip nakil ile bilimsel bilgiyi bağdaĢtırmaya çalıĢtığı da görülmektedir. 

Meselâ o, husûf (ay) ve kusûf (güneĢ) tutulmasıyla ilgili olarak “bunların, Allah‟ın 

kullarını korkutması ve kudretini izhar etmesi içindir”
1181

 Ģeklinde gelen rivâyetle, 

hendese ilmindeki “ayın tutulması; dünyanın araya girmesiyle güneĢten gelen 

ıĢınların aya ulaĢmasına engel olmasıyladır. GüneĢin tutulması ise, güneĢten gelen 

ıĢınların gözlere (dünyaya) ulaĢmasına ayın engel olmasıyla meydana gelmektedir” 

Ģeklindeki veri arasında çeliĢki olmadığını, iman ehli olanların hendesenin ortaya 

koyduğu delilleri (verileri) inkâr etmediklerini, lakin dinin nûrunu kabul 

etmeyenlerin gayb hükümlerini inkâr ettiklerini ifade etmektedir.
1182

 

Bunların Ģu âyetler üzerinde kafa yormalarını tavsiye etmektedir: 

 َٞ ٧ ُّ ٍِ ْٛ ي١ُ ١َد٤ُ ِْ َِ ََ د  ٝم ِٜ اَلَش ٦َ َٞ خ٘صم ٧ ُٝ ي ِّ َىْيِر ٦َيُ ْ٘ َٞ ِزد ٧ُ١ ِٜ َٟ يُْا ي ٍِ  .خ٘م

                                                           
1181

 Bkz., Müslim, Kusûf, 6, 9. Buharî‟deki rivayet ise Ģöyledir: “ġüphesiz GüneĢ ve Ay bir kimsenin 

ölümü nedeniyle tutulmaz. Bu ikisinin tutulduğunu gördüğünüzde size açılana kadar namaz kılıp dua 

ediniz.” BaĢka bir rivayette ise: “Ancak, Allah bu tutulma ile kullarını korkutur.” Buhârî, Kusuf, 2. 
1182 Sadrâ, Tefsîr, II, 391. 
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“Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak 

verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”
1183

 

زُّ  ََ د  َٜ ْي٣ِ ٦َ َٙ ْٗ َل ٔم ٢ُ ٦ََظ٧َ ًْ ٌَدْلُس  ٣ُُّٙ ُٔ  ُُ ْٜ ُك خْ َ ـَ ُْ َْ٘ي٣ِ يُ ِض ٦َِب َْ د٦َخِض ٦َخْ َ َٝ ٕم ِ َوْيُر خ٘ َٞ ٦َهلِلم ٧ُٙ َٝ د َظْم ٝم ٍٗ َل ٌِ  .َٓ ِزَىد

“Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah‟a mahsustur. Bütün iĢler O‟na 

döndürülür. Öyle ise O‟na kulluk et ve O‟na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan 

habersiz değildir.”
1184

 

ٍك ٦َ  َٝ يي ْٕ ُٜ  َُ ْك َوْييي َٝ يي ْٔ ْم١َد ٦ََلَصييْي١َد ٦َخ
ِٝ يي َٔ  َٞ ٧ُ٘يي٧ ُّ ٧َخِظييِم٣ِ ٦ََي َٜ  ْٟ َٛ َليي يي ِٙ َٕ ْ٘ َٞ خ ٌُيي٧ ُِّ َٟ ٤َييدُي٦خ يَُم ي

ٍِ ْٟ خ٘ميي يي َ٘يًّييد ِٜ خِل١َييد  ََ

ييي خ٘ي ٌِ ْٛ ٦ََؼْم١ًيد  ي١َِع٥ِ ِٕ ْ٘ ََ٘ميي١َ ِزإَ  ْٟ ي ِٕ َ٘ ٦َ َٚ يي٧َ ِْ ْٛ ٦َؤَ ٥َُ٘ي خ  ًُ َٞ َوْيي ييد َٕ َ٘ ٠َيد  ُْ ْك ٦َخ٠فُ َٝ ي ْٔ ْم١َد ٦َؤََؼْم١َييد ٦َخ
ِٝ ي َٔ يد٧ُ٘خ  َِ  ْٛ َ٘ي٧ْ ؤ٠َم٥ُيي ٦َ ِٟ ي ًِّ ُ ْٛ خهللم ٥ُ

ياًل  ِٙ َِ َٞ ِبالم  ٧ُ١ ِٜ ٌَاَل يُْا  ْٛ ٤ِ ُِ ٍْ ُٕ  .ِز

“O Yahûdî olanlardan kimileri kelimelerin yerlerini değiĢtirip, “dinledik, 

isyan ettik.”“Dinle dinlenilmez olsaydın” ve “bizi güt” diyorlar. Böyle diyeceklerine 

“dinledik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet” deselerdi elbette haklarında daha hayırlı ve 

daha dürüst olurdu. Fakat inkârları yüzünden Allah, kendilerini lanetlemiĢtir. Onun 

için pek azı dıĢında imana gelmezler.”
1185

 

 ُٓ ي ْٙ ُٝ ْ٘ َ٘ي٣ُ خ ٦َ ُُّ َمي ْ٘ ٧ُْ٘ي٣ُ خ َِ  ُٞ ُٕي٧ َي ٌَ  ْٟ ي ُٔ  ُٖ ٧ ُّ َٚ َي ُِّ ٦ََي٧ْ َم ْ٘ َض ِزد َْ د٦َخِض ٦َخْ َ َٝ ٕم َُ خ٘ َٙ ي َو ٍِ ٌِيي  ٧َ٤ُ٦َ خ٘م ُه  ٍَ َٚ يُي١ َيي٧ْ

ُٛ خْ٘  ي ِٕ َم ْ٘ ٥َدَيِش ٧َ٤ُ٦َ خ ٙم َىْيِر ٦َخ٘ ْ٘ ُٛ خ ِ٘ َِ َلد ٧ ُُ خ٘صُّ  .َىِسي

“O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah‟ın “ol” 

deyip de her Ģeyin oluvereceği günü hatırla. O‟nun sözü gerçektir. Sûr‟a üflendiği 

gün de mülk (hükümranlık) O‟nundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, 

hüküm ve hikmet sahibidir, (her Ģeyden) hakkıyla haberdardır.”
1186

 

Daha sonra Molla Sadrâ, bilimsel verilerle yetinip Allah‟ın kudretini 

düĢünmeyenlere Ģöyle hitap etmektedir: 

خ٣ٝٔ خ٘فد٤ُ، ٌٝد زد٘ٓ ؤي٥ّد خ ل٧َ، ٤اّل ٠فُض زد٘مي١يٟ ٦ؤؼسّط خ٘مد٘ٝيٟ، ٌدهلّل ؤـ٥ُ خ٘ٝٙٓ ٦خ٥ٙ٘ديش ّ٘عّيص 

٦خ٘ىير ٦خ٧ٕٙٝ٘ض ّ٘عّيص خ٣ٝٔ خ٘سدؼٟ، ٧ٌٙ ١ٔط ؤئَط خ٘مد٘ٝيٟ ٘فٝمط زيٟ خٍ٘ٙٓ ٦خ٘ٝٙٓ ٦ؤؼسّط خ٘ٝم٧ّٖ 

ُ  .٦خ٧ّ١ٖٝ٘ ّّ ّٞ ٌي ٠فُ خ٘مدَي خ٘ٝم خ٧ّ١ٖٝ٘ ٜم٧ّٖ ي١عّٗ ب٩٘ لد٘ٝٓ خٍ٘ي ؤ٠ط ٌي٣ خٍ٘ٙٓ ٜٙٓ ٜعٝؽّٗ ٦ل٩ٙ ؤ

 .خ٦ُ٘لد٠ي ٍ٘ٙٝٙٓ٘ٙٙٓ ٦ُ٘ق زدؼٟ، ٌد٘فٕٝد٠ي خ٘مّٗ ٦خُ٘ٙق لّٗ ـد٤ُ ٦
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“Ey kör! Sana ne olmaktadır! Ġki gözle baksaydın da iki âlemi ispat etseydin 

ya. Allahu Teâlâ „Zâhir‟ isminin tecellisiyle mülk ve Ģehadet âlemini, „Bâtın‟ isminin 

tecellisiyle de ğayb ve melekût âleminin izhar etmiĢtir. ġâyet sen iki âlemi bilmiĢ 

olsaydın, felek ile melek arasını birleĢtirir, akledileni ve nakledileni ispat ederdin. 

Muhakkik ârifin nazarına göre felek mümessel bir melektir. Nakledilen ise içinde 

bulunduğun âleme intikal eden ma‟kûldur. ġeriat; zâhir olan akıldır. Akıl da bâtın 

olan Ģeriattır. Cisim ile ilgili olan felek için, rûh ile ilgili olan ise melek içindir.”
1187

  

O, kendi zamanındaki dehrîlerin bazı bilimsel gerçeklerin sebep ve illetleri ile 

alakalı görüĢlerini, Allah‟ın hikmetine ve kudretine bağlamadıkları için 

eleĢtirmektedir. Meselâ Ģu âyetin tefsirinde, tabiat olaylarından ibret alınmasına 

teĢvik amacıyla bazı sorular sormaktadır: 

َٞ ؤ ٧ُ٘ ِّ ١ْ ُٝ ْ٘ ُٟ خ ْٚ ٠َْم ِٞ ؤَ ّْ ُٝ ْ٘ َٟ خ ِٜ  ٢ُ٧ ُٝ ُع ْ٘ َّ ْٛ ؤ٠َْ  .ؤ٠َُْع

“Ġçtiğiniz suyu buluttan indirenler sizler misiniz yoksa onu Biz mi 

indiririz?”
1188

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyeti yorumlarken Ģöyle demektedir: 

“AldanmıĢ ve aklı noksan olan bu cahil; suyun, tabiatı gereği ağır ve 

tabiatının bu Ģekilde oluĢunun yağmurun inmesine sebep olduğunu söylemektedir. 

Bu bilgiyi, keĢfetmiĢ olduğu yeni bir bilgi zannetmekte ve bununla sevinmektedir. 

ġâyet ona Ģöyle denilse, “tabiat nedir?” Suyun göğe kadar yükselmesini zorlayan Ģey 

nedir? Daha sonra baĢka bir yönü hayal eder ve Ģöyle derlerse, „hava (atmosfer) 

zemherir küresinde/tabakasında tabiatı gereği suya dönüĢür.‟ Biz de kendisine, „ey 

tabiatüstünde ilmi olandan câhil kalan! Ve ey halk ve emir ȃlemini elinde 

bulundurandan gafil olan! Havanın tabiatını suya dönüĢecek Ģekilde mecbur kılan 

kimdir? Burûdet (soğukluk) arazî bir keyfiyettir. Arazî (mahiyet) cevherî (öz) Ģeklini 

ifade etmez. Sonra suyu -ağır olduğu halde- ağaçların aĢağısından, dalların en 

yükseğine yükselmesine zorlayan kimdir? ġâyet su en aĢağıya inerse, ikinci kez, 

yavaĢ yavaĢ ağaçların içinden yukarıya nasıl yükselir? Öyle ki tüm dallar ve 

yaprakların etrafına yayılır…‟ deriz.”
1189

 

Böylece bilimsel bir konuda, yüzeysel bilgiye sahip olan mülhidlere, onları 

ilahî hikmetler husûsunda düĢünmeye sevk eden sorular sorarak, Yüce Allah‟ı 
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yukarıdaki âyette geçen “içtiğiniz suyu buluttan indirenler sizler misiniz yoksa onu 

Biz mi indiririz?” ifadesini bu Ģekilde açıklamaya çalıĢmaktadır. 

3.9.1. TIB 

Örnek: 

 َٞ ٧ ُّ ِ٘ َىد ْ٘ ُٟ خ ْٚ ٠َْم ٣ُ٠َ٧ ؤَ ُّ ُٙ ْٛ َظْى َٞ ؤَؤ٠َُْع ٧ُ١ ْٝ د ظُ َٜ  ْٛ ؤَْيُع َُ ٌَ   .ؤَ

“Akıttığınız meniyi gördünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan 

biz miyiz?”
1190

 

Molla Sadrâ, Fahreddin er-Râzî‟nin (v. 606/1210) Tefsîrü‟l-Kebir adlı eserine 

atıfta bulunarak meni (sperm) ile ilgili o gün bilinen Ģu bilimsel verileri 

aktarmaktadır: 

 “Meni (sperm) dördüncü sindirim artığından hâsıl olmaktadır. Meni 

organların ufuklarında dağılmıĢ çisinti (hafif yağmur) gibidir. Bundan dolayı cima 

anında lezzet almada tüm organlar müĢterek olur. Tüm organlardan ayrıĢma (inhilal) 

meydana gelmesi nedeniyle cenâbetten gusül yapmak vacip olur. Sonra Allahu Teâlâ 

bünye (insan vücudu) üzerine Ģehvet gücünü musallat kılmıĢtır ki, meni damarlarında 

dağılmıĢ ve ayrılmıĢ bu parçacıkları toplasın.”  

Molla Sadrâ, embriyo ile ilgili bu bilgileri aktardıktan sonra özetle Ģöyle 

demektedir:  

ّٛ ب٣ّ٠ ظمد٩٘ ـٝم٥د ٌي زًٞ ٌ٘ٓ خ٘مي٧خٞ  خ ؤ٦ّال ٌي ؤؼُخي خ٘مد٘ٛ، ؼ ًّ ِص ـ ُّ بٞ ظٙٓ خ ـّخء ٔد٠ط ٜعٍ

ّٛ ؤوُـ٥د ٜدء يخٌّد ب٩٘ ُِخَ خُ٘لٛ؛ ٌةٌخ ٔد٠ط  ّٛ ـٝم٥د ز٧ّّش خ٧ًّٝ٘٘ش ٌي ؤ٦ليص خ١ّٝ٘ي، ؼ ١ٜسؽّص ٌي ؤؼُخي ز٣٠ً، ؼ

ِص ٌفٝم٥ ُّ ش ؤو٨ُ ٌٕيً يٝع١ك لٙي٣ ـٝم٥د ٢ٍ٤ خ ـّخء ٜعٍ ُّ ِط زد٧ٝ٘ض ٜ ُّ د ٧ّٔ٦ٞ ٥١ٜد ٌ٘ٓ خ٘ٙىٛ ٌةٌخ ظٍ

ش ؤو٨ُ. ُّ  .٥ٌٍخ ظُّيُ ٢ٍ٤ خ٘مّفص ٌي ٤ٍخ خ٥١ٝ٘ؿ ٜ

“Tüm bu parçacıklar önce dünyanın her tarafında parça parça dağınık idi. 

Sonra Yüce Allah o parçacıkları bu canlının bedeninde -bedeninin her tarafına (uç 

noktalarına kadar ulaĢıp) dağılacak Ģekilde- topladı. Daha sonra onları mutevellid bir 

güçle
1191

 meni damarlarında bir araya getirdi. Sonra onları rahime fıĢkıran su olarak 

çıkardı. Bu parçalar ayrı ayrı iken onları topladı ve onlardan bir Ģahıs (beden) 

oluĢturdu. Onlar ölüm ile bir kez daha parça parça ayrıldıktan sonra onların bir daha 
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bir araya toplanması O‟na nasıl imkansız (mümteni‟) olur!? ĠĢte bu, bu yöntemde bu 

delilin açıklamasıdır.”
1192

  

Ayrıca Molla Sadrâ, bu bilimsel metoda iĢaret ederek Cenabı Hakk‟ın çok 

sayıda âyetleri zikrettiğini de söylemektedir.
1193

  

Kur‟ân‟ın ve bilimin aynı konuda benzer Ģeyler söylediği görülmektedir. 

Ancak kullandıkları dil ve amaçlar farklı olmaktadır. Kur‟ân, kâinattaki rüzgâr, 

yağmurun yağması, bulutların gökle yer arasında asılı kalması gibi bazı unsurları ve 

yine kâinatta cereyan eden birtakım tabiat olaylarını Yüce Allah‟ın kudret ve 

azametinin birer niĢanesi olarak zikretmek suretiyle insanları imana teĢvik 

etmektedir. Bilim ise, doğal bir realiteyi araĢtırıp anlaĢır hale getirme amacını 

gütmektedir. Diğer müfessirler gibi Molla Sadrâ da Kur‟ân âyetlerinde geçen 

bilimsel gerçeklikleri tefsîr sadedinde bazı Ģeyler söylemiĢtir. Ancak müfessirler bazı 

yorumlarını çağlarındaki bilimsel çalıĢmalarıyla desteklemiĢlerdir. Bununla beraber 

Kur‟ân‟la çeliĢen o günkü bilgileri kabul etmemiĢlerdir. 

Molla Sadrâ‟nın yukarıdaki açıklamaları modern tıpla uyuĢmaktadır. Mesela 

modern tıp insanda eĢeysel üremenin ilk maddesinin nutfe olduğunu söylemektedir. 

Erkeğin vücûdunda üreyen nütfe maddesi, cinsel temas yoluyla annenin 

yumurtasıyla birleĢir. Döllenmeden sonra da anne rahminde geliĢmeye, merhaleden 

merhaleye geçerek büyümeye baĢlar. Ancak „nutfe‟ denilen bu maddenin de 

oluĢmasının bir alt yapısı vardır. Bu, topraktan yetiĢip insan vücûduna gelen 

besinlerle beslenme sonucu ortaya çıkmaktadır. Yani yaratılan her insan nutfe haline 

gelinceye kadar toprak ve çamur içinde geçen uzun bir serüven yaĢamakta, birçok 

aĢamadan geçmekte ve sonunda erkeğin üreme organından kadının yumurtasına 

geçip insan canlılığının baĢlangıcını oluĢturacak kıvama eriĢmektedir.
 1194
 

 

3.9.2. ASTRONOMĠ  

Örnek: 

د٦َخٍض  َٝ ي َٔ يْسَك  َٔ ٟم  خ٤ُ ي٧م َٕ ٌَ دِء  َٝ ٕم ٩َ٘ خ٘ َع٨٧َ ِب ْٔ ٛم خ يًمد ؼُ
ِٝ ـَ ِض  َْ ٌِي خْ َ د  َٜ  ْٛ ُٕ َ٘  َُ َٙ ي َو ٍِ يْيٍء ٧َ٤ُ خ٘م َ٘  ِ ّٗ ي ُٕ ٤ُ٦َي٧َ ِز

 ٌٛ ي ِٙ   .َل
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“O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip 

onları yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, her Ģeyi hakkıyla bilendir.”
1195

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki  د٦َخٍض َٝ يي َٔ ييْسَك  َٔ  “yedi gök” ifadesini yorumlarken 

Kur‟ân‟ı Kerîm‟de göklerin sayısının yediyi aĢmadığını söylemektedir: 

ّٞ خ ٌال ّٗ ٌي - ْ خّٕ٘ٙيص ظٕمص: ٔسمص ّٕ٘ٙيدَخض٦ؤٜد ؤ٤ٗ خ٥٘يحص ٦ؤ مدذ خ٘عمد٘يٛ خُ٘ ًيّص ٌّل٧ٝخ ؤ ٔ

٧٥ٌ خٍ٘ٙٓ  ٦ؤٜد خٍ٘ٙٓ خ٘عدٔك ٦ؼد٥١ٜد ٧ٕٙ٘خٔر خ٘ؽدزعص ٌي ؤ٦ظدل٥د، خ٘سؽيحص ٌي لُٔع٥د خ٘ىدّ ص ز٥د. -ٌٙٓ

ّٗ لُٔص ُٔيمص يىدً٘ ٌي خ٘ف٥ص ٘مُٔدض خ٘س٧خِي. ٕٙ٘ ْ ُّ ، خ٘ٝم ّٗ   خ٘ٝميػ زدٕ٘

 “Astronomi (heyet) ve rasat ilmiyle uğraĢanlar tüm feleklerin dokuz 

olduğunu iddia etmiĢlerdir; (bunlar) yörüngelerde olan yedi gezegen; sekizincisi        

-sabit gezegenlerde- kendisine özgü yavaĢ hareketleri olan felek; dokuzuncusu ise, 

diğer feleklerin hareketlerinin aksi yönde tüm felekleri hızlı bir Ģekilde hareket 

ettiren ve onları kuĢatan felektir.”
 1196

 

Molla Sadrâ, onların astronomi ilmine göre önce dokuz ayrı hareket 

gördüklerini ve dolayısıyla hareket eden bu dokuz feleği ispat etmeye çalıĢtıklarını 

belirtmektedir. Ayrıca bunların güneĢin ve diğer feleklerin, hangi felekler arasında 

olduğu hakkında yaptıkları tartıĢmaları kabul etmemektedir. O, rasat ve his 

yönteminin semâvî iĢleri/halleri idrak etmekte âciz olduğunu belirterek ancak 

felekleri inĢâ edip yaratanın ihâta edeceğini ve nakil yoluyla gelen bilgiyle 

yetinmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ona göre nakil ile (Kur‟ân ile) gelen 

bilgi, göklerin kesin olarak yedi adet olduğuna iĢaret etmektedir. Ayrıca Ģâyet bu 

ikisinden murat kullî akıl ve kullî nefis veya levh ve kalem ile kaza ve kader olmazsa 

bu yedi gök dıĢında iki büyük cisim daha var ki; biri arĢ, diğeri de Kürsî‟dir.
1197

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, kendi zamanındaki bazı bilimsel verileri zayıf 

görmekte, Kur‟ân‟da geçen verilerin mutlak doğru olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 

onun, sahip olduğu derin felsefî birikimine dayanarak konuya irfânî açıdan yaklaĢtığı 

da görülmektedir.  

Burada konunun gereğinden fazla uzamaması için Kur‟ân‟da geçen âyetlerin 
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bilimsel yorumlarının geçtiği yerleri dipnotta göstermekle yetinmek istiyoruz.
1198

 

 

3.10. EDEBÎ SANATLAR AÇISINDAN ÖZELLĠKLERĠ 

Hz. Muhammed‟in (s.a.s) peygamber olarak gönderildiği Arap 

Yarımadasında edebiyatın zirvede olmasından dolayı kendisine gönderilen Kur‟ân da 

bu geleneğe uygun olarak edebiyat sahasında eĢsizliğini ortaya koymuĢtur. O 

dönemdeki Arapların edebiyat alanındaki seviyesini de aĢarak otoritesini kabul 

ettirmiĢtir. Kur‟ân‟ın fesahat, belağat ve üslûp açısından muciz olduğu herkes 

tarafından kabul edilmektedir.
1199

  

Müfessirler tefsirlerinde yeri geldikçe Kur‟ân‟ın fesâhat ve belağat yönlerine 

değinmiĢler, hatta bu alanda müstakil eserler kaleme almıĢlardır. Molla Sadrâ da 

tefsirinde edebî sanatlara ait konulara temas etmiĢtir. 

Bu kısa giriĢten sonra Ģimdi Molla Sadrâ‟nın bu konuya iliĢkin yaklaĢmını -

fazla detaya girmeden- ele almaya çalıĢalım. 

 

3.10.1. ĠLMU’L-BEYÂN 

Mananın farklı üsluplarla, çeĢitli yollarla ifade edilmesi ilmidir. Bu yollar 

(konular) teĢbih, istiare, mecaz, hakikat ve kinayedir. Biz de müfessirin tefsirinde ele 

almıĢ olduğu bu konuları örneklerle açıklayacağız.  

3.10.1.1. TeĢbîh 

Kur‟ân-ı Kerîm, konularını bazen teĢbîh ve temsil yoluyla anlatmaktadır. 

Kur‟ân, en soyut meseleleri, teĢbîh ve temsillerle insanların anlayacağı seviyeye 

indirmektedir.
1200

 

Bilindiği gibi teĢbîhin birkaç çeĢidi vardır. TeĢbîh; teĢbîh edatı ve yönünün 

(vech-i Ģebeh) zikredilip zikredilmemesi bakımından Ģu kısımlara ayrılmaktadır: 
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 Coğrafya hakkında bkz., Sadrâ, Tefsîr, VII, 160. Tıp hakkında bkz., a.m., Tefsîr,  I, 172. Ziraat 

hakkında bkz., a.m., Tefsîr,  I, 167. 
1199

 Kur‟an, bir benzerini getirmeleri hususunda müĢriklere meydan okumuĢtur. Buna rağmen Kur‟an‟ı 

inkâr eden müĢrikler bile onun lafzının üstünlüğünü kabul etmekten baĢka bir çare bulamamıĢlardır. 

Lafız olarak da mucize olan Kur‟ân-ı Kerîm birçok edebî güzelliklere yer vermiĢtir. Beyân, meânî 

ve bedî ilimlerine ait konular incelendiğinde bunlara ait örneklerin Kur‟an âyetlerinde de mevcut 

olduğu görülür. Bazı örnekler için bkz., Bakara, 2/18; A‟raf, 7/179; Secde, 32/14; Yâsîn, 36/37; 

Câsiye, 45/21. 
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1.TeĢbîh-i Mürsel: TeĢbîh edatı zikredilen teĢbîhtir. 

2. TeĢbîh-i mü‟ekked: TeĢbîh edatı hazfedilen teĢbîhtir. 

3. TeĢbîh-i Mücmel: TeĢbîh yönü (vech-i Ģebeh) hazfedilen teĢbîhtir. 

4. TeĢbîh-i Mufassal: TeĢbîh yönü (vech-i Ģebeh) zikredilen teĢbîhtir.  

5. TeĢbîh-i Beliğ: TeĢbîh edatı ve teĢbîh yönü (vech-i Ģebeh)  hazfedilen 

teĢbîhtir.
1201

  

6. TeĢbîh-i Temsil: Benzetme yönü birçok Ģeyden alınırsa teĢbîh-i temsil 

olur.
1202

  

Bu temsil çeĢidi orijinal teĢbîhlerdendir. 
1203

 

Molla Sadrâ da tefsirinde Kur‟ân âyetlerini yorumlarken bazen teĢbîhin 

kısımlarını belirttiği gibi bazen de bu sanatın bulunduğu âyetlerde sadece teĢbîhin 

olduğunu söylemekle yetinmektedir. 

a) TeĢbîhü‟l-Beliğ  

Örnek: 

 َٞ ُم٧ ـِ ُْ ْٛ اَل َي ٥ُ ٌَ ٌي  ْٝ ٌٛ ُل ْٕ ٌّٛ زُ  ُ. 

“Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Onlar dönmezler.”
1204

 

 Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette hangi edebî sanatın olduğu konusunda ihtilaf 

ettiklerini, söz konusu ayette bazılarının istiâre, bazılarının ise teĢbîh-i beliğ 

olduğunu söylediklerini belirtmektedir. 

 O, konuya iliĢkin görüĢünü Ģu sözleriyle ortaya koymuĢtur: 

ّٞ ٜٟ ُ٘ؼ٥د ؤٞ يؽ٨٧ ٌُٔ خٕ٘ٝعمدَ ٣٘ زميػ دٌد٘ٝم٧ّّٞ ٥١ٜٛ ل٩ٙ ؤ٣ّ٠ ظٙسي٣ زٙيه ٦٘يٓ ز ٔعمدَش  

 .يٕٟٝ لٝٗ خٕ٘الٚ ل٩ٙ خٕ٘ٝعمدَ ٣١ٜ ٧٘ال خُّ٘ي١ص

 “Muhakkik âlimlere göre âyette geçen, teĢbîhi‟l-beliğ olup istiâre 

olmadığıdır. Çünkü istiârenin Ģartı müsteâr leh‟un (müĢebbehin) zikrinin 

dürülmesidir. (terkedilmesidir). ġöyle ki Ģâyet karîne olmazsa kelâmı, müsteâr 

minhuya (müĢebbehün bihe) hamletmek mümkün olacaktır.”
1205

  

                                                           
1201

 Nusrettin Bolelli, Belâğat, Beyan, Meani, Bedi Ġlimleri Arap Edebiyatı, ĠFAV Yay., Ġstanbul, 

2012, s. 41. Ayrıca bkz., Suyûtî, Ġtkân, s. 582. 
1202

 Suyûtî, Ġtkân, s. 583. 
1203

 Bolelli, Arap Edebiyatı, s. 62. 
1204

 Bakara, 2/18. 
1205

 Sadrâ, Tefsîr, II, 378. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 77; Sa‟dud‟Dîn Mes‟ud b. Ömer et-Teftâzânî, 

Muhtasaru‟l-Me‟âni fi‟l-Belâğa, Mektebetu‟l-HaĢemiyye, Ġstanbul, 2017, s. 292.  
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Görüldüğü gibi müfessir yukarıdaki âyette, teĢbîh edatı ve yönünün (vech-i 

Ģebehin) hazfedildiğini düĢünerek teĢbîhü‟l-beliğ olduğunu belirtmektedir. 

b) TeĢbîh-i Temsil (Mürekkeb) 

Örnek:  

 ُٗ َؽ َٜ ِض  َْ د٦َخِض ٦َخْ َ َٝ ٕم َُ خ٘ ٧ُ٠ ُ َٔيٌر خهللم ٧ْ َٔ إ٠َم٥َيد  َٔ يُص  ـَ د ـَ ُّّ يٍص خ٘ ـَ د ـَ ُِ يي  ٌِ ْصيَسدُق  ِٝ ْ٘ ْصيَسدٌق خ ِٜ ي٥َيد  ٌِ َٕدٍش  ْٙ ِٝ َٔ  ٢ِ َِ ٧ُ٠

 ْٛ َ٘ي َ٘ي٧ْ  ْيُع٥َد يُِعييُء ٦َ َِ َٕدُي  ِزيمٍص َي ُْ يمٍص ٦َاَل َو
ِِ
ُْ َ٘ ْيُع٠ِ٧ٍص اَل  َِ ٍص  َٔ ََ َسد ُٜ ٍش  َُ َف َ٘  ْٟ

ِٜ  ًُ َِ يٌّ ي٧ُ َِّ َٙي٩ ٠ُي٧ُي ٌَ َل ٌَ ٠ُي٧ ي٣ُ ٠َيد ْٕ َٕ ْٝ ي  َظ ًِ ٍَ َي٥ْي

 ٌٛ ي ِٙ ْيٍء َل َ٘  ِ ّٗ ُٕ ُ ِز ِْ ٦َخهللم ١ِٙ٘مد  َٖ َؽد ْٜ ُ خْ َ ُذ خهللم ُِ دُء ٦ََيْع َٙ ْٟ َي َٜ  ٢ِ َِ ٧ُ١ِ٘  ُ  .خهللم

“Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O‟nun nûrunun temsili, içinde lamba 

bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki 

inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek 

bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuĢturulur. Onun yağı, neredeyse, 

kendisine ateĢ değmese dahi ıĢık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği 

kimseyi nûruna eriĢtirir. Allah insanlara (iĢte böyle) temsiller getirir. Allah her Ģeyi 

bilir.”
1206

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen teĢbîhlerle ilgili Ģöyle demektedir: 

َٕدشٍ  ي ْٙ ِٝ َٔ ْصيَسدقُ  , ِٝ ْ٘ يصُ  ,خ ـَ د ـَ ُّّ ْييط ve خ٘ َِ  kelimelerinde vâki„ olan tüm teĢbîhler; Hakkın 

sıfatının zuhûrunu ve vuzûhunu ispat etmek içindir. Sanki Ģöyle denilmiĢtir: 

خ٘مُ خٍ٘ي ز٣ ٨ً٤ خ١٘دْ ٧١َٔ ٌي ُٔخؾ خ٘عمٗ ٜصسدل٣ زّيط  دي، ٔدٞ ٌي ١ًِيٗ ِـدـي ٍ٘دي 

ٔد٠ط ٔد٘ٝٙعُي ٦خ٤ُّ٘ش، ٤ِ٦ُظ٣ ٘سي٥د زةل٨ً خًَ٘خَي خ٧٥َٙٝ٘ش، زميػ ي٧ٕٞ ٌي ٘ؽدٌع٣ ٦ ٌي وديص خ٘ٙؽدٌص،

ش ءخّ٘ـدـص ٌي ٧ّٔش ودجُش ٌي ـًخَ ويُ ٠دٌٍش، لع٩ ال ي١ُٙ ٧٠َ خ٘ٝصسدق، ٌال ٜمد٘ص ي٧ٕٞ خ٧١َ٘ ٌي وديص خعظد

 ٦خ٘ف٧٥َ، ٌٍٕ٘ٓ خ٘مُ خ١ٝ٘سّػ ٌي خ٘مد٘ٛ خ١ٝ٘عُٙ ٌي خ٘ىالجُ.

 “Ġnsanları kendisiyle hidâyet ettiği hak; saf zeytinyağı ile tutuĢan bir 

lambadaki nûr (ıĢık) gibidir. Lamba, son derece Ģeffaf cam olan bir kandilliktedir. 

ġöyle ki, letâfet (incelik) ve parlaklıkta müĢteri ve zühre gibi meĢhur olan 

yıldızlardan birine benzetilmiĢtir. Cam, duvardaki oyukta bir cam mahfaza içinde 

bulunur ki (böylece) lambanın ıĢığı dağılmamaktadır. ġüphesiz nûr (ıĢık) son derece 

parlaktır. ĠĢte mahlûkata dağılan âlemdeki hak da böyledir.”
1207

  

                                                           
1206 Nûr, 24/35. 
1207

 Sadrâ, Tefsîr, V, 464. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 386, VII, 32. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, III, 241. 
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Görüldüğü gibi Molla Sadrâ bu misâlde, âyetteki edebî sanatın teĢbîhü‟t-

temsîl (mürekkeb) olduğunu açıklamaya çalıĢmaktadır.  

c) TeĢbîh-i Mücmel  

Örnek: 

 ِٛ ي ًِ َّ ْ٘ ِٞ خ ٧ ـُ ُْ ُم ْ٘ د َٔ َٖ َلعم٩ َلدَي  ِِ ١َد َٜ ٠َد٢ُ  َْ ًم َِ  َُ َٝ َّ ْ٘  .٦َخ

“Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihâyet o, eğri hurma 

dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.”
1208

 

Molla Sadrâ, “nihâyet o eski hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner” 

âyetindeki edebî sanatın, mücmel teĢbîh olduğunu Ģöyle belirtmektedir: 

ِّع٣ ٦خٔع٧ّخ٣ٔ، ٦٦ ٣ٍ زدًّ٘يٛ  …٦ب٠ٝد ّ٘س٣ خهلّل ظمد٩٘ خُّ٘ٝ ل١ً ٜد ٔدٞ ٌي آوُ ١ٜد٣ِ٘ زد٘مُـ٧ٞ ً٘

 ٠م١دء ٦خ ٍُخَخ ٌٙس٣ خُّ٘ٝ ز٣ ٜٟ ٦ـ٢٧ ؼالؼص.ِيديش ٌي ٦ـ٣ خ٘ٙس٣، ٌة٣٠ بٌخ ًِٚ خِيخي يِص ٦خ

“Çünkü Allah, son menziline gelen ayı, inceliği ve kavisliğinden dolayı… 

hurma dalına benzetmiĢ, vech-i Ģebeh (teĢbih yönü) ziyâde olsun diye onu eski diye 

nitelemiĢtir. Çünkü hurma dalı eskidiğinde incelik, kavislik ve sarılık daha da 

artmaktadır. Böylece ay, üç yönden hurma dalına benzetilmiĢtir.”
1209

  

 

3.10.1.2. Ġstiare  

 َٞ ٧ ُٝ ِٙ ْف ُٜ  ْٛ خ ٤ُ ٌَ ِة ٌَ  ََ ٣ُ١ْ خ١٘م٥َد ِٜ َُٙه  ْٕ ٠َ ُٗ ْي ٙم ْٛ خ٘ ٥َُ٘  .٦َآَيٌص 

“Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın 

karanlık içinde kalmıĢlardır.”
1210

 

Molla Sadrâ َٙه  kelimesinin “giyilen bir Ģeyi çıkarmak” anlamına geldiğini ٔي

belirttikten sonra yukarıdaki âyette geçen bu kelimenin müsteâr olduğunu 

söylemektedir:  

 ٥٠د ٥ٙٔد  …َظيصٟ ٔؽ٧ق خ ـُخٚ خ ٧ٌِك ١٥٤د ٜٕعمدَخ عِخ٘ص ٧٠َ خ٘ٙٝٓ ٣ٍٙٔ٦ زمُٔع٥د ل

ٜفٙٝص خ٦ٍ٘خض ِدزٙص ٘أل٧٠خَ خ٧ٕ٘ٔسيص ٦خ٘م١صُيص، خ٘عي ؤ ٥ٙد ٜٕعٍدي ٜٟ ظ٧ء خ٘ٙٝٓ، ٌةٌخ وُزط ل٥١د خ٘ٙٝٓ 

  ٙيص. ٩٘ ـٙٝع٥د خبَـمط 

                                                           
1208

 Yâsîn, 36/39. 
1209

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 172. Ayrıca teĢbih çeĢitleri ile ilgili diğer örnekler için bkz., a.m., Tefsîr, II, 

329, 371, 493, V, 463, VII, 32, III, 603.  
1210

 Yâsîn, 36/37. 
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 “Burada (yani yukarıdaki ifade) güneĢ ıĢığının izâlesi ve güneĢin hareketiyle 

ıĢığın yeryüzü cisimlerinden kalkması yerine kullanılmıĢtır (müsteâr)… Çünkü yer 

tümüyle karanlık olup aslı güneĢin ıĢığından faydalanan gezegenlerin ve unsûrların 

ıĢığına kabildir. GüneĢ battığında yeryüzü aslî karanlığa döner.”
1211

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette istiâre olduğunu belirtmiĢtir. 

 

3.10.1.3. Mecâz-Hakikât 

Örnek:  

ٛم  ْٛ ؼُ ُٕ يُع
ِٝ ٛم يُ ْٛ ؼُ ُٔ إَْلَيد ٌَ ٧َخًظد  ْٜ ْٛ ؤَ ١ُُٔع ٦َ 

ِ َٞ ِزدهللم ٦ ُُ ٍُ ْٕ ًَ َظ ْي َٔ َٞ ُم٧ ـَ ُْ َْ٘ي٣ِ ظُ ٛم ِب ْٛ ؼُ ُٕ  .يُْمِيي

“Allah‟ı nasıl inkâr edersiniz? Hâlbuki siz ölüler idinîz de O size hayat verdi. 

Sonra sizi öldürecek, tekrâr sizi diriltecek ve sonra da O‟na döndürüleceksiniz.”
1212

 

Molla Sadrâ, âyette geçen ٧َخًظيد ْٜ ْٛ ؤَ ١ُٔيُع ٦َ cümlesindeki ٜييط kelimesinin, hakîkî-

mecâzî mana ifade edip etmediğiyle ilgili olarak Ģöyle demektedir:  

د ٜٟ ٘إ٣٠ ؤٞ يّسٗ   ٦خ ٔؽ٦ُٞ ل٩ٙ ؤ٣ّ٠ ٜفدِ،  ٣ّ٠ ّ٘س٣ خ٧ٝ٘خض ّٝ زدّ٘ٝيط،  ٞ خ٧ٝ٘ض لًٚ خ٘مي٧ش ل

ّٖ لٙي٣ ـد٤ُ ٢ٍ٤ خآليص ٦وي٤ُد، بٌ ال خ٘مي٧ش زٝد ٌي٣ ٜٟ خ٘ٙمٝيص ٦خُ٘ؼ٧زص، ٦خ٘مٝٗ ل٩ٙ خ٘مّيّص ؤ٩٘٦،  ٔٝد ي

 .يخلي ٘ٙم٦ًٖ لٟ خ٘مّيّص

 “Âlimlerin çoğuna göre (buradaki ٜييط kelimesi) mecâzdır. Çünkü cansızlar 

ölüye benzetilmiĢtir. Çünkü ölüm, hayatı kabul edecek et ve rutûbet olan Ģeylerde 

hayatın olmamasıdır. Bu ve diğer âyetlerin zâhirlerinin iĢaret ettiği gibi (bu 

kelimenin) hakikî anlamda kullanılması daha evlâdır. Zira hakîkatten (mecâzî 

manaya) dönmeyi gerektiren herhangi bir sebep yoktur.”
1213

 

 O, daha sonra sözlerine Ģöyle devam etmektedir:  

ي خ٘مي٧خٞدبٞ خ٘مي ّٝ        ش ٌي خ٧٥َٙٝ٘ ل١ً خ٘ف٧٥َٝ لّيّص ٌي خ٧ّّ٘ش خ٘مٕدٔص ؤ٦ ٜد يّععي٥د، ٦ز٥د ٔ

ّٗ ُٜظسص …٦يؽُٙ ل٩ٙ خ٧ّّ٘ش خ١٘دٜيص ٜفدِخ  “لي٧خ٠د”  .٦خ٧ٝ٘ض زةِخج٥د يؽُٙ ل٩ٙ ٜد يّدز٥ٙد ٌي ٔ

                                                           
1211

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 159. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II,145, 158, III, 535, VII, 159, 248, V, 256. 
1212

 Bakara, 2/28. 
1213

 Sadrâ, Tefsîr, III, 678-679. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 47. Ayrıca mecaz ile ilgili örnekler 

için bkz., a.m., Tefsîr, II, 145, III, 587, IV, 1373, V, 70, 306, VII, 488. Hakikat için bkz., a.m., 

Tefsîr,  I, 91, III, 757, IV, 1348, VI, 257, VIII, 488. 
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 “ġüphesiz cumhûra göre meĢhur anlamıyla hayat, hassas kuvvette veya onun 

gerektirdiği Ģeyde bir hakîkattır. ĠĢte bundan dolayı canlılara heyevân denilmiĢtir. 

Nâmî kuvvetlere (ilm, iman ve akılla) mecâzen hayat denilmiĢtir... Mevt ise her 

mertebede hayatın zıttı olarak kullanılmaktadır.”  

Görüldüğü gibi müfessir, ٜييط kelimesinin mecâz ve hakikât anlamlarına dair 

görüĢleri aktarmıĢ ve bu arada kendi tercihini ortaya koymuĢtur. 

 

 3.10.1.4. Kinâye 

Örnek: 

دًء  َٙ ٟم ِب٠ ْإ٠َد٤ُ َٙ ٧ٌَُلٍص ِب٠مد ؤ٠َ ُْ َٜ  
ٍٖ
ُُ ٌُ ٦َ. 

“Ve yükseltilmiĢ yataklardadırlar. ġüphe yok ki, biz onları bir yaradılıĢ ile 

yarattık.”
1214

 

Bu âyeti tefsir ederken müfessirimiz Ģöyle demektedir:  

س٥د ز٣٘٧ّ:  ّّ ّٟ زًال٘ص ظم ّٟ ٦ٔٝد٥٘ ّٟ ٦ل٥١ٕ ٟم ِب٠ْٙدءً (٠٦ٕدء ُٜظٍمدض خًَّ٘ ٌي ل٥٘٧ّ ْإ٠د٤ُ َٙ ّٞ  )ِب٠مد ؤ٠َْ  

 ُٜؤش خُ٘ـٗ: ٌُخ٣٘. خخُ٘ٝؤش ظ٩١ٕ ل٥١د زدٍُ٘خٖ، ٌيّدٖ 

 “Kendisinden sonra gelen, „biz onları bir yaratılıĢ ile yarattık‟ âyetinin 

delâletiyle (onlar) akıllılık, güzellik ve olgunluk bakımlarından değerleri yüksek 

kadınlardır. Çünkü kadın firâĢ (yatak) ile kinaye yapılmıĢtır. Nitekim karısına, kendi 

firâĢı denilir.”
1215

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, âyette geçen „firâĢ‟ kelimesinin kadınlara kinaye 

olduğunu belirtmiĢtir.  

 

3.10.2. ĠLMU’L-MEÂNÎ 

Sözün yerinde kullanılması ve muhatabın haline uygun söylenmesidir. Yani 

insanların seviyesine göre konuĢma biçimidir. Emir, nehiy, istifham, nida,  kasr-hasr, 

vasl-fasl, i‟câz, tekid, ta‟hir-takdim, tekrâr ve itnâp konularına Ģamil olmaktadır.  

                                                           
1214

 Vâkı‟a, 56/34-35. 
1215

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 110. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, IV, 461. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, I, 137, II, 230, 

VIII, 73, 224.  
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Müfessirimiz ayetlerde geçen meânî ile ilgili hususlara yer vermektedir. 

Bunları birer örnekle açıklayacağız. 

3.10.2.1. Emir  

Molla Sadrâ, emrin tarifini Ģöyle yapmaktadır:  

 .“ خالٔعمالءٜك خ٘م٧ّٙ ٦”٘ؽد٘ر ٍ٘ٙمٗ. ٦ِيٗ: ٧٤ خ٧ّٖ٘ خ  “خ ُٜ”٦

“Emir; bir iĢin yapılmasını isteyenin sözüdür. (Bazılarınca emr), üstünlük ve 

galebe yoluyla (bir Ģeyin yapılmasını istemektir) denilmiĢtir.”
1216

 

Emrin, tarifini böyle yapan Molla Sadra, çeĢitlerini ise Ģu Ģekillerde 

vermektedir: 

a) Tekvînî ve TeĢrî„î Emir 

Molla Sadrâ, önce emri iki kategoride değerlendirmektedir:  

ّٞ  ٦خلٙٛ كَ  ٧ُ٠٧ُٔخ([:  ظمد٩٘] ٣٘٧ّٔ خ٘ٝم٦ُي، ٧٤٦ ّي ظُٙيم: ظُزيٟ ل٩ٙ خهللّ  ٜٟ خ ُٜ ؤ َٜ  َٟ ي ِِ دِي  ).خ٘صم

ْٟ (: ٣٘٧ّٔ ،ّي ٦ظ٧ٕي١ ُٔ  ُٞ ٧ُٕ َي ٌَ (.  

“Bil ki! Allah tarafından olan emir, iki kısma ayrılır.  

1- TeĢriî emir: manası bilinen emirdir. (Yani emir anlamında kullanılandır). 

Allah‟ın Ģu sözünde olduğu gibi: خ٘صديِيٟ ٜك ٧٠٧ٔخ  „Sadıklarla beraber olun.‟  

2- Tekvinî emir: ٟٔ ٌٞي٧ٕ  „Ol, hemen oluverir‟ sözünde olduğu gibi.”  

Molla Sadrâ,   
1217  ًْ َّ َ٘ ٦َ  ْٛ ُع ْٝ ِٙ َٟ  َل ي ٍِ ٦ْخ خ٘م ًَ ْٛ  خْلَع ُٕ ١ْ ْسِط  ٌِي ِٜ ٕم ١َد خ٘ ْٙ ُّ ٌَ  ْٛ َيشً  ٧ُ٠٧ُٔخ ٥َُ٘ َُ

ِِ  َٟ ِحي ِٔ َود    

âyetin َيشً  ٧ُ٠٧ُٔخ َُ
ِِ  َٟ ِحي ِٔ َود   cümlesindeki emrin tekvinî anlamda emir ve bundan murad 

olanın, Ģu anlam olduğunu izah etmektedir: 

ّٙس٧خ ؤٞ ل٩ٙ ِديَيٟ ٔد٧٠خ ٜد  ٥ّ٠ٛ  .ظ٧ٕي١ّيد ؤُٜخ ٌي٧ٕٞ خُّ٘يش،  ٧َش ل٩ٙ ٥ٍٕٛؤ٠ يّ

“Çünkü onlar, kendilerini maymun suretinde değiĢtirmelerine kâdir 

değillerdir. Dolayısı ile bu, tekvînî bir emir olmaktadır.”
1218

    

Molla Sadrâ, emrin diğer çeĢitlerini de Ģu Ģekillerde zikretmektedir: 

b) Ġbâhe  

                                                           
1216 Sadrâ, Tefsîr, III, 670. 
1217

 Bakara, 2/65. 
1218

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1389. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 541. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 441, 

499, IV, 1336, VIII, 583. 
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Örnek: 

ي ٙم ٢ِ خ٘ ٍِ َزيد ٤َي َُ ّْ د ٦َاَل َظ َٝ يْحُع
ِ٘ خ َلْييُػ  ًً َوي ََ ٥َ١ْيد  ِٜ ُٔياَل  َف١ميَص ٦َ ْ٘ َٓ خ ي ـُ ٦ْ َِ ْٟ ؤ٠َْيَط ٦َ ُٕ ي ْٔ ُٚ خ ١َد َيدآَي ْٙ ُِ ٦َ ْٟ ي ِٜ ٠َ٧ُٕيد  َع ٌَ َش  َُ َف

 َٟ ي ِٝ ِ٘    .خ٘فمد

“Dedik ki: “Ey Âdem! Sen ve eĢin cennete yerleĢin. Orada dilediğiniz gibi 

bol bol yiyin, fakat Ģu ağaca yaklaĢmayın, yoksa zâlimlerden olursunuz.”
1219

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen  ُٔياَل  emrinin ittifakla ibâhe manasına 

geldiğini söylemektedir:  

د ٣٘٧ِ: ٦ ّٜ ُٔال”ؤ  ٧٥ٌ بزدلص زدالظٍّدَ.  “ ٦َ

ُٔال“  kelimesi ittifakla ibâhe[manasına gelmekte]dir.”
 1220

 

c) Tahyîr 

Örnek: 

 ٌْ ْٛ  ٦َِب ُع ْٙ ُِ ٩ َٔ ٧ ُٜ ْٟ  َيد َ٘  َُ ٩َٙ ٠َْصِس ٍٚ  َل ًٍ  َؼَمد َٓ  ١ََ٘د ٌَدْيقُ  ٦َخِل زم ؾْ  ََ ُِ د ١ََ٘د يُْى ٝم ُض  ظ١ُِْسُط  ِٜ َْ ْٟ  خْ َ ٥َد ِٜ ِٙ ّْ ؽمدِج٥َد َز ِِ ٦َ 

٥َد ِٜ ٧ٌُ ٥َد ٦َ ِٔ ًَ ٥َد ٦ََل ِٙ َٖ  ٦ََزَص َٞ  َِد ٧ُ٘ ًِ َعْس ْٕ ي ؤََظ ٍِ ي ؤَْي٩٠َ ٧٤َُ  خ٘م ٍِ ٌُ  ٧٤َُ  ِزد٘م خ خ٤ِْسؽ٧ُخ َوْي ًُ ْص
ٞم  ِٜ ِة ٌَ  ْٛ ُٕ د َ٘ َٜ  ْٛ ُع ْ٘ إَ َٔ.  

“Hani siz, Ey Musa! Bir tek yemekle yetinemeyiz; bizim için Rabbine dua et 

de yerin bitirdiği Ģeylerden; sebzesinden, salâtalığından, sarımsağından, 

mercimeğinden ve soğanından bize çıkarsın, dedinîz. Musa ise: Daha iyiyi daha kötü 

ile değiĢtirmek mi istiyorsunuz? O halde Ģehre inin. Zira istedikleriniz sizin için 

orada var, dedi.”
1221

 

Molla Sadrâ, خ خ٤ِْسؽ٧ُخ ًُ ْص
ِٜ  emrini, ibâhe manasına gelebildiği gibi tahyîr 

manasında da olabileceğini söylemektedir:  

 ٔإ٘عٛ ٜد ّٞ ةٌ ٜصُخ خ٤سؽ٧خ ٕ٘ٛ ويُ ٧٤ ٜد ل٩ٙ ظصس٦ُخ ٘ٛ بٌخ: يم٩١. ٦خعزدلص ٘ٙعىييُ ؤ٣ّ٠ ٦خ٘فد٤ُ

 .خ ٜصدَ ٌي ي٧ـً

“Zâhir görüĢe göre o, ibâhe ve tahyîr manası içindir. Yani, Ģayet kendiniz 

için daha iyi olana sabretmezseniz, herhangi bir Ģehre inin, çünkü sizin istedikleriniz 

Ģehirlerde bulunur.”
1222

 

                                                           
1219

 Bakara, 2/35. 
1220

 Sadrâ, Tefsîr, III, 927. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 451. 
1221

 Bakara, 2/61. 
1222

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1362. KrĢ., Taberî, Câmiu‟l-Beyân, II, 132. 
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d) Tebe„uud (uzaklaĢma) 

Molla Sadrâ, yukarıdaki (Bakara, 2/35) âyette خ َٓ ي ـُ ٦ْ َِ ْٟ ؤ٠َْيَط ٦َ ُٕ ي ْٔ  “Sen ve eĢin 

cennete yerleĢin” cümlesinde yer alan nehyin/yasaklamanın bazılarına göre, tebe„uud 

anlamında kullanıldığını ifade etmiĢtir:  

زد ٦ٍٔخ َُ ّْ  ظٍّدَ.ظسّمً زدال ٦َال َظ

“Aynı Ģekilde   زييييد َُ ّْ ٦َال َظ nehyi de ittifakla tebe„uud (uzaklaĢmak) 

anlamındadır.”
1223

 

e) Du„â  
Örnek: 

 َٛ ي ِّ َع ْٕ ُٝ ْ٘ خَغ خ َُ
٠َد خّ٘صِ ًِ  .خ٤ْ

“Bizi doğru yola ilet.”
1224

 

Molla Sadrâ, emir ve du„ânın, sîğa ve anlam yönünden talep manasına 

gelmesi nedeniyle müĢterek olduğunu söylemektedir. Onların birbirinden ayrılması; 

üstünlük, aĢağılık ve rütbe iledir.  

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen ٠َد ًِ  emrinin du„â manasına geldiğini ve خ٤ْي

bu manaya gelmesinin birkaç veçhini Ģöyle açıklamaktadır: 

٥ّٙٛ ب٩٘ خ٘صُخغ، ُّ  ٞ خهلّل ًِ ٨ً٤ خ٘ىُٙ ٔ ّٞ ٜم١د٢ ؼّسع١د ل٩ٙ خً٘يٟ خ٘م ّٙص  ٥١ٜد: ؤ ٜ ٟٜ ُّ ؤي ؼُيُ خ٘م

ّٖ ٣ًِٜ لٟ ـديظ٣ ٦ظُي لٙي٣ خ٘ى٧خؼُ خُ٘ييّص ٌيمٕٟ ٣١ٜ  ّٞ خع٠ٕدٞ ًِ ظّ ؤٞ يٕإٖ خهلّل خ٘عؽّسط ل٩ٙ خعٔالٚ باّل ؤ

 .يي٣١ ٦خّ٘يديش ل٩ٙ ٤ٍخ

ُّ ٌي ٜٕعّسٗ خ٘مُٝ   .٥١ٜ٦د: ؤٞ خُ٘ٝخي ي١ّ٘د ل٩ٙ خً٘يٟ خ٘م

 .٠ّؽدق ب٘ي٣ ظمد٩٘ـ٥دَ ٘البلسديش ُ٘يٍص ٜٟ ـٝٙص خ٘مسديخض ٦ٌي٣  ّٞ ٠ٍٓ خً٘لدءؤ٥١ٜ٦د: 

“1- Bunun manası Ģudur: „Bizi hak din üzere sâbit eyle‟. Zira Yüce Allah tüm 

insanlara, gerçek yol olan Ġslâm dininin yolunu göstermiĢtir. Ancak insanın ayakları 

kayabilir ve kalbine kötü düĢünceler gelebilir. Bu durumda kiĢinin, Rabbinden, dini 

üzere sâbit kalmasını veya onun (îman, takvâ vb.) artmasını istemesi güzel bir 

davranıĢ olur.  

                                                           
1223

 Sadrâ, Tefsîr, III, 927. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 451. 
1224

 Fâtiha, 1/6. 



325 

 

2- Bundan maksadın „(geçmiĢ ömrümüzde bize hak dinini gösterdiğin gibi) 

gelecek ömrümüzde de göster‟ olduğudur.  

3- Bizzat duâ, ibadetler arasında Ģerefli bir ibadettir. Duâda Allah‟a 

yönelmeyi izhâr (ortaya çıkarma) vardır.”
1225

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen  ٠َد ًِ  ifadesinin emir خ٤ْي

sığasında olduğunu ancak, duâ manasına geldiğini ve kullanımının birkaç Ģekilde 

olduğunu belirtmektedir.  

f) Tevbîh veya gerçek emir anlamında 

Örnek:  

 ُّ ٌِ ١َد ُٝ ْ٘ ُٖ خ ٧ ُّ َٚ َي ًَ َي٧ْ ٧خ ٠ُي٧ ُٕ ِٝ َع ْ٘ د ٌَ  ْٛ ُٔ خَء ََ ُم٧خ ٦َ ـِ َْ َٗ خ ي ِِ  ْٛ ُٔ َِ ٧ُ٠ ْٟ ِٜ  ْٓ َعِس ّْ ٠َ٦د ٠َ ُُ ٧ُ١خ خ٠ْفُ َٜ َٟ آ ي
ٍِ ٙم ِ٘ دُض  َّ ٌِ ١َد ُٝ ْ٘ َٞ ٦َخ خ ٧

خُذ  ٍَ َم ْ٘ ٣ِ خ ِٙ َس ِِ  ْٟ ِٜ  ٢ُ ُُ ـَد٤ِ ُص ٦َ َٝ ْل ُم ي٣ِ خ٘
ٌِ ٣َُ٘ َزدٌذ َزدِؼ٣ُُ١   ٍَ ٧ ُٕ ْٛ ِز َذ َزْي٥ُ١َ ُِ  .ٌَُع

“Münafık erkeklerle münafık kadınların, müminlere: Bizi bekleyin, 

nûrunuzdan bir parça ıĢık alalım, diyeceği günde kendilerine: „Arkanıza dönün de 

bir ıĢık arayın!‟ denilir. Nihâyet onların arasına, içinde rahmet, dıĢında azap 

bulunan kapılı bir sur çekilir.”
1226

 

Molla Sadrâ, ُمي٧خخ ـِ َْ  “dönünüz” emrinin, geri dönüĢün mümkün olmamasından 

dolayı tevbîh anlamında olduğunu söylemektedir.  

Ayrıca bunun gerçek emir olup Ģu anlamda olabileceğini belirtmektedir:  

خ آوُ, ٌال ٔسيٗ ٕ٘ٛ ب٩٘ ٤ٍخ خ٧١َ٘.َظ١َّم٧ُخ ل١ّد ودجسيٟ ًَ  . ٌد٘ع٧ٕٝخ ٧٠

“Ümitsiz bir Ģekilde bizden uzaklaĢınız. BaĢka bir nûr arayınız. Bu nûra 

ulaĢmanızda herhangi bir yol yok.”
1227

  

Ayrıca Molla Sadrâ, münafıkların arkalarında nûr olmadığını bildiklerini 

belirtmektedir.  Ona göre onlarda, cennete gidemeyecek kadar çok zayıf bir nûr 

vardır. Münafıklar, bundan dolayı da nûrun ziyadeleĢmesini istiyorlar. Ancak 

müminler tarafından engellenip Ģöyle denilecek: “Size ancak arkanızda (dünyada) 

kazandığınız vardır. Arkanıza dönün, amellerinizde bir nûr arayın.” Molla Sadrâ, 

                                                           
1225 Sadrâ, Tefsîr, I, 124. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 15. 
1226

 Hadîd, 57/13. 
1227 Sadrâ, Tefsîr, VI, 266. 
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yaptığı yorumunun sonunda yukarıdaki âyette geçen emir kipinin tevbih ve gerçek 

anlamda emir olduğunu söylemektedir.
1228

  

 

3.10.2.2. Nehiy  

Molla Sadrâ, nehyin tanımını Ģöyle yapmaktadır: 

ّٖ ل٩ٙ ٌٕدي خ٥١ّٝ٘ي ل٣١ ٜؽّٙد، لسديش ٔدٞ ؤ٦ وي٤ُد.خ١ّ٘   ٥ي يً

“Nehiy; Ġbadet olsun veya olmasın mutlak olarak yasaklanan Ģeyin fasid 

(geçersiz) olmasına iĢaret eder.”
1229  

Bazı sebeplerden dolayı nehyin haram kılanabileceğini Ģöyle belirtmektedir: 

ّٞ خ٥١٘ي ٦بٞ ٔدٞ ٌي خ  ٗ ٘ٙع١ّي٣   ٣ّ١ٕ٘ ًِ يفمٗ ٘ٙعمُيٛ ً٘ال٘ص ١ٍٜصٙص. …ب

“Nehiy, her ne kadar aslında tenzîhî olsa da … lakin ayrı bir delâletten dolayı 

bu nehiy bazen tahrim için kılınır.”
1230

 

Bilindiği üzere nehiy iki kısma ayrılmaktadır: 

Tahrîmî ve Tenzîhî  

Örnek: 

ُٔياَل  َف١ميَص ٦َ ْ٘ َٓ خ ي ـُ ٦ْ َِ ْٟ ؤ٠َْيَط ٦َ ُٕ ي ْٔ ُٚ خ ١َد َيدآَي ْٙ ُِ ٦َ ْٟ ي ِٜ ٠َ٧ُٕيد  َع ٌَ َش  َُ يَف ٙم ٢ِ خ٘
ٍِ َزيد ٤َي َُ ّْ د ٦َاَل َظ َٝ يْحُع

ِ٘ خ َلْييُػ  ًً َوي ََ ٥َ١ْيد  ِٜ

 َٟ ي ِٝ ِ٘  .خ٘فمد

“Dedik ki: “Ey Âdem! Sen ve eĢin cennete yerleĢin. Orada dilediğiniz gibi 

bol bol yiyin, ama Ģu ağaca yaklaĢmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”
1231

 

Molla Sadrâ, müfessirlerin bu âyetteki nehiy hakkında ihtilaf ettiklerini Ģu 

Ģekilde belirtmektedir: 

ال ”خ٘عمُيٛ. ٦ِيٗ: ٥٠ي خ٘ع١ّي٣، ي٦ٞ خ٘عمُيٛ. ٟٔٝ ي٧ّٖ ٘ىي٢ُ: ٥٠ي٦خوعًٙ ٌي ٤ٍخ خ٥١٘ي، ٌّيٗ: ب٣ّ٠ 

 .٧٤٦ ٤ٍٜر ؤ مدز١د، ٧ٜ٦خٌُ   ١٘٧د خ٘مّّٙيص .“ظفٙٓ ل٩ٙ خ٘ؽُيُ

الٚ ٔدٞ ٦ً١ٜزد ب٩٘ ظُْ خ٘ع١د٦ٖ ٜٟ خ٘ٙفُش، ٌٕدٞ زد٘ع١د٦ٖ ٥١ٜد ظدَٔدؤٌم٤ً١ٛ  ّٕ ٠ٍال  ّٞ آيٚ لٙي٣ خ٘

ّٞ خ ٠سيدء ال يف٧ِ لٙي٥ٛ خّ٘سدجك  ىي٤ُد ٦ٔسي٤ُد.   ،ٚ ُّ  ٦ٌعال. ٦٘ٛ يٕٟ آظيد زّسيك ٦ٌدلال ٘ٝم

                                                           
1228

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 266. Bkz., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, II, 468. 
1229 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 385. 
1230 Sadrâ, Tefsîr, III, 934-935. KrĢ, Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 451. 
1231

 Bakara, 2/35. 
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“Bu nehiy hakkında ihtilaf edilmiĢtir. (Bazılarınca) nehy-i tahrîm, (diğer 

bazılarınca da), birisinin diğerine „yolda oturma‟ demesi gibi, nehy-i tahrîm olmayıp 

nehy-i tenzîh olduğu söylenmiĢtir. Bu, bizim arkadaĢlarımızın (Ġmamiye‟nin) 

mezhebi olup aklî kâidelerimize de uygundur.  

Onlara göre Hz. Âdem‟in ağaçtan meyve yemeyi terk etmesi manduptur. Hz. 

Âdem ağaçtan meyveyi almakla nâfile ve faziletli olanı terketmiĢtir. Çirkin bir Ģey 

yapmamıĢ ve haram iĢlememiĢtir. Çünkü Peygamberlerin, -küçük olsun büyük olsun- 

çirkin Ģeyleri iĢlemeleri câiz değildir.”
1232

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, bu nehyin türü hakkında mezhebinin görüĢünü 

de esas alıp onun tenzîhî bir nehiy olduğunu söylemiĢtir.  

 

3.10.2.3. Ġstifham 

Molla Sadrâ, istifhamın tanımını Ģu Ģekilde belirtmektedir: 

  .خ٘عصًئُع٥ٍدٚ خٍ٘ي ٍٜدي٢ خ٘عُّيُ ٦خ٘عمّيُ، ٦ٌم٧خ٤د ؼٙر خعٌلدٞ ٦خال

 “Ġstifham; içeriği takrir (açıklama) ve tahkik (araĢtırma) olandır. Aynı 

zamanda konusu iz‟anı (ikrarı) ve tastîki (onayı) istemektir.”
1233

  

BaĢka bir yerde de istifham hakkında Ģöyle bir açıklamada bulunmaktadır: 

 .٣ء ؤ٦ ُ٘ق ٜد٤ّيع لّيّص خ٘ٙيظٝدٚ ّيص خٕ٘ٝعمٝٙص ٘ؽٙر خالٔع٥ٍدٜ

 “Ġstifham; bir Ģeyin tam hakikatını istemek veya mahiyetinin açıklaması için 

kullanılan Ģeydir (edattır).”
1234

 

a) Kendi anlamında kullanılan istifham 

Örnek:  

 َٟ ي ِِ ْٛ َ دِي ١ُُٔع  ْٞ ًُ ِب ٧َْل ْ٘ خ خ ٍَ َع٩ ٤َ َٜ  َٞ ٧ُ٘٧ ُّ  .٦ََي

“Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gelecek? diyorlar.”
1235

 

                                                           
1232

 Sadrâ, Tefsîr, III, 928. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, III, 927,  934. KrĢ,. Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 

453; Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, I, 123.  
1233 Sadrâ, Tefsîr, VII, 577. 
1234 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 493. 
1235

 Yâsîn, 36/48. 
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Molla Sadrâ, bu âyette zikredilen َعي٩ َٜ  kelimesinin kıyâmetin kopma saatinin 

isti‟lamı (ne zaman olduğunu sorup öğrenmek) için olduğunu söyleyerek istifhamın 

kendi anlamında kullanılan bir istifham olduğunu söylemektedir:  

ء  ١٥٤د ٘الٔعمالٚ لٟ ٦ِط ِيدٚ خٕ٘دلص، ٤٦ي ٌي لُي ؤ٤ٗ خ٘مٕٝص ٔاخٖ لٟ ٠ٕسص خ٘ٙي “ٜع٩ ”ٔٙٝص

ًّ ٣١ٜ، ٦خّٜ٘دٞ ٔدٕ٘ٝدٞ ٜٟ ٧ٜـ٧يخض ٤ٍخ خ٘مد٘ٛ  .ب٩٘ ِٜد٣٠ خ٘ٝميٟ ؤ٦ ل

َعي٩“ َٜ  kelimesi burada kıyametin kopma saatinin isti‟lamı (ne zaman olduğunu 

sormak) içindir. Bu kelime, hikmet ehlinin örfünde, bir Ģeyin belli veya belirlenmiĢ 

bir zamana nisbet[ediliĢ]ini sormaktır. Zaman da mekân gibi bu âlemin 

varlıklarındandır.”
1236

   

Ayrıca Molla Sadrâ, ٟؤَيي edatının kendi anlamında belli bir mekânı belirlemek 

için kullanılan bir istifham edatı olduğunu da söylemektedir.
1237

  

b) Takrîr ve Ta„accub için 

Örnek: 

 َٞ ٧ُٙ ْٛ َظْع ْٛ ٦َؤ٠َُْع ُٕ َٕ ٍُ َٞ ؤ٠َ ٧ْ َٕ ُِّ ٦ََظ١ ِس ْ٘ َْ ِزد َٞ خ١٘مد ٦ ُُ ُٜ َٞ ؤََظْإ ٧ُٙ ِّ ٌَاَل َظْم َعدَذ ؤَ ِٕ ْ٘  .خ

“Sizler Kitab‟ı (Tevrât‟ı) okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip 

kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?”
1238

 

Molla Sadrâ, bu âyette geçen hemze ile alakalı olarak Ģöyle demektedir: 

 . ُّيك ٦خ٘عمفيرخ٥ّ٘ٝش ٘ٙعُّيُ ٜك خ٘ع

“Hemze; takri„ ve ta„cib için olmakla beraber, aynı zamanda takrîr 

içindir.”
1239

  

Görüldüğü üzere Molla Sadrâ burada hemzenin, takri„, ta„cib ve takrîr için 

olabileceğini ifade etmiĢtir. 

c) Tevbîh için 

Molla Sadrâ, bir önceki âyetin  َياَل ظ ٌَ َٞ ؤَ ُٙي٧ ِّ ْم  ifadesinde geçen soru edatının tevbîh 

için olduğunu söylemektedir: 

                                                           
1236 Sadrâ, Tefsîr, VII, 239. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, XXVI, 289. 
1237 Sadrâ, Tefsîr, VII, 239. 
1238

 Bakara, 2/44. 
1239

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1140. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 133. 
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َٞ (٦ٌي ٣٘٧ِ:  ٧ُٙ ِّ ٌَال َظْم  ٧ٕٜٙز٧ خ٘م٧ّٖ. ًِٜعٛ لٙي٣ؤَ ظ٧زيه لفيٛ ؤي: ٔإ٠ّٕٛ ٌي لًٚ ظٍؽ١ّٕٛ ّ٘سك ٜد  ) ؤَ

ٟ يمّٗ ٦يّٝيّ زيٟ خ٘مٕٟ ٦خّ٘سك. ٦ ّٝ  باّل ٌال ٦ـ٣ ٘ص٦ًَ ٜؽ٣ٙ ل

 “ ٌَياَل  َٞ ؤَ ُٙي٧ ِّ َظْم  âyetindeki hemze büyük bir tevbîhtir. Sanki yapmıĢ olduğunuz 

çirkinliklerden ötürü anlayıĢınız yok, akıllarınız alınmıĢ gibidir. Yoksa iyi ve kötü 

arasını temyîz ve ta„akkul edenden bu gibi çirkinlikler sâdır olamaz.”
1240

  

 d) Ġnkâr için 

Molla Sadrâ bazı âyetleri zikrederek bunlardaki istifhamın inkar için 

olduğunu söylemektedir. Söz konusu âyetlerden bazıları Ģunlardır:
1241

 

 َٟ ي ِٜ ُِ ْف ُٝ ْ٘ د َٔ  َٟ ي ِٝ ِٙ ْٕ ُٝ ْ٘ ُٗ خ ١َْفَم ٌَ   .ؤَ

“Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?”
 1242  

٧ُ١ َٜ َٟ آ ي ٍِ ُٗ خ٘م ْٚ ٠َْفَم َِ ؤَ د فم ٍُ ْ٘ د َٔ  َٟ ي ِّ عم ُٝ ْ٘ ُٗ خ ْٚ ٠َْفَم ِض ؤَ َْ ٌِي خْ َ  َٟ ي ًِ ِٕ ٍْ ُٝ ْ٘ د َٔ َِ٘مدِض  د ٧ُٙخ خ٘صم ِٝ  .خ ٦ََل

“Yoksa iman edip de salih amel iĢleyenleri biz, o yeryüzündeki bozguncular 

gibi yapar mıyız? Yoksa o takva sahiplerini azgın günahkârlar gibi yapar mıyız?”
 

1243 

يَع٧ِي  ْٕ ْٗ َي ْٗ ٤َي ي ُِ ي٣ِ  زِّ ََ يَص  َٝ ْل ََ ي٧  ـُ ُْ َش ٦ََي َُ َُ خآْلِوي ٍَ يد َيْمي ًٝ دِج َِ خ ٦َ ًً ـِ يد َٔ  ِٗ ْيي ٙم َِد٠ٌِط آ٠َيدَء خ٘  ٧َ٤ُ ْٟ ٜم َٞ ؤَ ي٧ ُٝ َٙ َٟ َيْم ي ٍِ خ٘مي

َسدِذ  ْ٘ ُُ ؤ٧ُ٘٦ُْخ خْ َ ٔم ٍَ د َيَع َٝ َٞ ِب٠م ٧ ُٝ َٙ َٟ اَل َيْم ي
ٍِ  .٦َخ٘م

“Yoksa o, gece saatinde kalkıp da secde ederek ve kıyama durara gönülden 

itaat (ibadet) eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umud eden (gibi) midir? 

De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? ġüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt 

alıp düĢünürler.”
 1244
 

 َُ َع ـْ َٟ خ ي ٍِ َر خ٘م ِٕ ْٚ َل ْٛ ؤَ يدظ٥ُُ َٝ َٜ ٦َ ْٛ ْمَييد٤ُ َٜ ي٧َخًء  َٔ َِ٘مدِض  يد ُٙي٧خ خ٘صم ِٝ ١ُي٧خ ٦ََل َٜ َٟ آ ي ٍِ َٔد٘م  ْٛ ٥ُ َٙ ْٞ ٠َْفَم َحدِض ؤَ ّيِ ٕم ُل٧خ خ٘

 َٞ ٧ ُٝ ُٕ د َيْم َٜ دَء  َٔ. 

                                                           
1240 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1143. 
1241 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 679. 
1242 Kalem, 68/35. 
1243 Sâd, 38/28. 
1244

 Zümer, 39/9. 
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“Yoksa kötülük iĢleyenler, kendilerini, inanıp salih amel iĢleyenler gibi 

kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü 

hüküm veriyorlar!”
 1245
 

Ayrıca Molla Sadrâ, Secde sûresinin Ģu 10.  ٍُ ي ْٙ يي َو ٍِ َ٘ ِض ؤَِج١ميد  َْ يي خْ َ ٌِ ١َد  ْٙ َٙ خ َظي ٍَ يد٧ُ٘خ ؤَِجي َِ ٦َ

 َٞ ٦ ُُ
ٌِ د َٔ  ْٛ ٥ِ زِّ ََ دِء  َّ ِٙ ْٛ ِز ٤ُ ْٗ ًٍ َز ي ًِ ـَ  âyetinde geçen hemzeye iliĢkin Ģöyle demektedir: 

” ًٍ ييي ًِ ـَ  ٍُ يي ْٙ ييي َو ٍِ َ٘ ٠ٕييدَي ٘ىديييص ٠٧ٔيي٣ ٜٕييعسمًخ، زييٗ ٜٕييعميال ل١يي٤ًٛ، ؤي ؤ٠مييٟ ؤليييدء بٔييع٥ٍدٚ خ “ؤَِب٠مييد 

 ظٝمالٖ؟ ٜسم٧ؼ٧ٞ زمً خٍٕ٘دي ٦خال

 “Yeni bir yaratılıĢ içinde mi olacağız?‟ cümlesinde (ki istifhâm), akıldan son 

derece uzak ve kendilerince muhal olan anlamında istifhâm-ı inkarîdir. Yani „biz 

bozulup helak olduktan sonra mı dirilip haĢredileceğiz‟ anlamındadır.”
1246

  

Görüldüğü gibi müfessir yukarıdaki âyetlerde geçen hemzelerin istifhâm-ı 

inkarî olduğunu söylemektedir. 

 

3.10.2.4. Nidâ 

Örnek: 

 َٞ ٧ ُّ ْٛ َظعم ُٕ ٙم ََ٘م  ْٛ ُٕ ِٙ ْس َِ  ْٟ ِٜ  َٟ ي ٍِ ْٛ ٦َخ٘م ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ْٛ خ٘م ُٕ زم ََ ٦خ  ًُ ُْ خْلُس  .َيدؤَي٥َُّد خ١٘مد

 “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, 

Allah‟a karĢı gelmekten sakınasınız.”
1247

 

Molla Sadrâ, bu âyet bağlamında nida ile ilgili Ģu açıklamalarda 

bulunmaktadır: 

٦ب٠ٝد ٔؽُ ٌي ٔعدذ خهلّل خ١ً٘خء ل٩ٙ ٢ٍ٤ خ٘ؽُيّص ٘إليٍخٞ ز٢ٍ٥ خ٘عإٔيًخض ٦خ٘ٝسد٘ىدض زإٞ ٔٗ ٜد ٠دي٨ خهلّل 

 ّٝ ٜيٟ ؤ٧َٜ لفدٚ ٦ؤ٘يدء ٥ٜ ًّ ص يفر ز٣ لسدي٢ ٜٟ خ ٦خُٜ ٦خ٧١٘خ٤ي، ٦خ٧٘لً ٦خ٧٘ليً، ٦خِعصدٚ ؤوسدَ خ٘ٝعّ

دء زإٞ ي١دي٨ ٥٘ٛ زأًٔ  ّّ خ٘عٍؽّٟ ٥٘د ٦خال٤عٝدٚ زدٔعٝدل٥د ٦خعِسدٖ لٙي٥د ز٧ّٙز٥ٛ، ٦ؤٔؽُ خ١٘دْ ل٥١د ود٧ٌٙٞ ؤل

 خ١ً٘خء.

“Allah‟ın kitabında nidanın bu Ģekilde çok geçmesi; tekitleri ve mübâlağaları 

ilan etmek içindir. Çünkü Yüce Allah‟ın kullarına emir, nehiy, va„d, va„id ve 
                                                           
1245

 Câsiye, 45/21. 
1246

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 81. Bkz., ZemahĢerî, KeĢĢâf, III, 509. 
1247

 Bakara, 2/21. 
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öncekilerin haberlerini kıssa yoluyla anlatma Ģeklindeki bütün nidaları; idrak 

edilmesi, iĢitildiğinde kendilerine önem verilmesi, kalpleriyle yönelinmesi gereken 

büyük iĢler ve önemli husûslardır. Ġnsanların çoğu bunlardan gafildirler. Bu nedenle 

onlar, en kuvvetli nida ile çağırılmalıdırlar.”
1248

  

Görüldüğü üzere Molla Sadrâ, yukarıdaki âyet vesilesiyle nidânın Kur‟ân‟da 

sık geçmesinin hikmetlerini çalıĢmıĢtır. 

 

3.10.2.5. Kasr-Hasr  

Örnek: 

ْٛ ٦َِبيمدَي ٌَ  ُٔ ًِ ي ؤ٦ُِي ِزَم٥ْ ًِ ٧ٌُخ ِزَم٥ْ ْٛ ٦َؤ٦َْ ُٕ ْي َٙ ُط َل ْٝ ِعي خ٘مِعي ؤ٠ََْم َٝ ٦خ ٠ِْم ُُ ُٔ ٌْ َٗ خ خِجي َُ ْٔ ٤َُس٠ِ٧يَيدَز١ِي ِب َْ  .د

“Ey Ġsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü 

yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden 

korkun.”
1249

 

Molla Sadrâ, ٤َُس٠ِ٧ي َْ ٌَد  :cümlesinin hasra delâlet ettiğini söylemektedir ٦َِبيمدَي 

) ِٞ ٤َُس٧ َْ ٌَد ّٗ و٧ي يُـك ب٩٘  ) ٦َِبيمدَي  ّٞ خُ٘ٝء يمر ؤٞ ال يىدي ؤلًخ بال خهلّل، ٌٕ يال٘ص ل٩ٙ خ٘مصُ، ٦ب

 و٧ي ـال٣٘.

 “„Yalnız benden korkun‟ cümlesi, hasra delalet etmektedir. Muhakkak kiĢi 

Allah‟tan baĢka hiç kimseden korkmamayı sever. Öyleyse her korku Yüce Allah‟ın 

korkusuna râci olmaktadır.”
 1250

 

Yine Molla Sadrâ,  َٞ ُِٙم٧ ْصي ُٜ  ُٟ يد ٠َْمي َٝ يد٧ُ٘خ ِب٠م َِ ِض  َْ يي خْ َ ٌِ ٦خ  ًُ ي ِٕ ٍْ ْٛ اَل ظُ ٥َُ٘ي  َٗ يي ِِ خ  ٌَ  ,Onlara“ ٦َِب

yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz!” derler”
1251

 

âyetinde geçen  َٞ ُِٙم٧ ْص ُٜ  ُٟ د ٠َْم َٝ ”.cümlesinin kasr ifade ettiğini söylemektedir ِب٠م
1252

 

 

 

                                                           
1248

 Sadrâ, Tefsîr, II, 410. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 320. 
1249

 Bakara, 2/40. 
1250

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1077. 
1251

 Bakara, 2/11. 
1252

 Sadrâ, Tefsîr, II, 305. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 62. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, III, 806, VII, 39. 
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3.10.2.6. Vasl-Fasl  

a) Vasl 

Vasılda cümleler arasında atıf yapılmamaktadır. Molla Sadrâ, vasl ile ilgili Ģu 

âyeti zikretmektedir:  

 ُِ ْٛ ٥َُ٘ي  ِٓ ٠ي ِّٟ ٦َخْعِ ِفي ْ٘ ْٟ خ ي ِٜ خ  ًُ ِؽيي َٔ  َٛ َف٥َي١م
ِ٘ ْؤ٠َد  ََ ٌَ  ًْ َّ َ٘ ٦َ ْٛ ٥َُ٘ي َٞ ِز٥َيد ٦َ ٦ ُُ ٌٟ اَل يُْسِصي ْٛ ؤَْليُي ٥َُ٘ي َٞ ِز٥َيد ٦َ ٥ُي٧ َّ ٍْ ُٙي٧ٌذ اَل َي

 َٞ ٧ُٙ ٌِ َىد ْ٘ ْٛ خ ٤ُ َٓ َِ٘ح ُّٗ ؤ٦ُْ ْٛ ؤََظ ٤ُ ْٗ ِٚ َز َٔدْ ٠ََْمد  َٓ َِ٘ح َٞ ِز٥َد ؤ٦ُْ ُم٧ َٝ ْٕ ٌٞ اَل َي خ ٌَ  .آ

“Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, 

gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla iĢitmeyen birçoklarını 

cehennem için var ettik. ĠĢte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aĢağıdadırlar. ĠĢte 

bunlar gafillerin ta kendileridir.”
1253

 

O, ِز٥َيد َٞ ُم٧ َٝ ي ْٕ ٌٞ اَل َي خ ٌَ ْٛ آ ٥َُ٘ي ٦َ ile  ِٚ َٔدْ ٠ََْميد  َٓ َِ٘حي  cümleleri arasında atıf bulunmadığını ؤ٦ُْ

dolayısıyla iki cümlenin birbirinden farklı olmadığını yani, vasl olduğunu 

belirtmektedir: 

ّٞ خ٘عٕفيٗ لٙي٥ٛ زد٘س٥ٝيص ٦زد٘ىٍٙص ٘ي ء ٦خلً ٌٕد٠ط  الوعالي خ٘مٕٝيٟ ١٥٤د ٦خظّمدي٤ٝد ١٤دْ، ٌة

 د٠يص َُّٜش ٘أل٩٘٦ ٥ٌي ٜٟ خ٘مؽً زٝمّٖ.خ٘فٝٙص خ٘ؽ

 “Burada (yukarıdaki âyetteki cümleler arasına) her iki hüküm ayrı, orada ise 

bu iki hüküm aynı olduğu için atıf girmemiĢtir. Çünkü onların, hayvanlık ve gafletle 

tescil edilmiĢ olmaları aynı Ģeydir. Bu durumda ikinci cümle birinci cümlenin 

açıklamasıdır. Dolayısı ile (bu) cümle atıftan uzaktır.”
 1254

 

b) Fasl 

Hükümlerde aykırılık olması nedeniyle Molla Sadrâ aĢağıdaki âyetin atıf ile 

birbirine bağlanmasını fasl konusuna bir örnek olarak göstermektedir: 

٧خ   ُٕ ِس ْٙ َٞ ٦َاَل َظ ٧ ُٝ َٙ ْٛ َظْم ُم ٦َؤ٠َُْع َم ْ٘ ٧خ خ ُٝ ُع ْٕ ِٗ ٦ََظ َسدِؼ ْ٘ ُم ِزد َم ْ٘   .خ

“Ve bilerek hakkı bâtıl ile karıĢtırmayın ve hakkı gizlemeyin.”
1255

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyetin kendisinden önceki  ْٛ ُٕ َم َٜ د  َٝ ِ٘ ًِد  ًِّ َص ُٜ ُْ٘ط  َّ د ؤ٠َ َٝ ٧ُ١خ ِز ِٜ ٦َآ

٧ُ٠٧ُٕخ  ٠ِ٧ي٦َاَل َظ ُّ يدظم ٌَ ياًل ٦َِبيمدَي  ِٙ َِ ١ًد  َٝ ٦خ ِزأَيدِظي َؼ ُُ َع ْٙ ٍُ ِز٣ِ ٦َاَل َظ
ٌِ د َٔ  َٖ ؤ٦َم  “Ve elinizdeki Tevrât‟ı tasdik edici 

                                                           
1253

 A‟raf, 7/179. 
1254

 Sadrâ, Tefsîr, II, 159. 
1255

 Bakara, 2/42. 
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olarak indirdiğim (Kur‟ân‟a) iman edin. Onu inkâr edenlerin ilki olmayın. Âyetlerimi 

az bir karĢılığa değiĢmeyin ve bana karĢı gelmekten sakının”
 1256

 âyeti    لٙيي ٜيد ًٌ لؽي

.önceki âyet üzerine atıftır” diyerek fasl olduğunu belirtmektedir“ ِس٣ٙ 
1257

 

 Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, ي٧خ ُٕ ِس ْٙ يُط  âyeti ile ٦َاَل َظ ْ٘ َّ يد ؤ٠َ َٝ ١ُي٧خ ِز ِٜ  âyeti arasında ٦َآ

atıf ve dolasıyla faslın olduğunu söylemektedir. 

 

3.10.2.7. Î’câz 

Örnek: 

  ًْ ي َِ َش َلْي١ًيد  َُ ي ْٙ ٣ُ١ْ خْؼ١ََعد َل
ِٜ ْض  َُ َف ٍَ ٌَد٠  َُ َمَف ْ٘ َْ خ ْذ ِزَمَصد ُِ ١َد خْظ ْٙ ُّ ٌَ  ٣ِ ِٜ ٧ْ َّ ِ٘  ٩ َٔ ٧ ُٜ  ٩ َّ ْٕ َع ْٔ ٌْ خ ٍْ ٦َِب ُّٗ ؤ٠َُيد ي ُٔ  َٛ ي ِٙ َل

٧ُٙخ  ُٔ  ْٛ َز٥ُ َُ ْٙ َٜ َٟ ي ًِ ِٕ ٍْ ُٜ ِض  َْ ٌِي خْ َ ِ ٦َاَل َظْمَؽ٧ْخ  َِ خهللم ِْ َِ  ْٟ ِٜ ز٧ُخ  َُ ْ٘  .٦َخ

“Hani, Mûsâ kavmi için su dilemiĢti. Biz de, „asanı kayaya vur‟ demiĢtik, 

böylece kayadan on iki pınar fıĢkırmıĢ, her boy kendi su alacağı pınarı bilmiĢti. 

„Allah‟ın rızkından yiyin ve için. Yalnız, yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat 

çıkarmayın‟ demiĢtik.”
1258  

Molla Sadrâ âyetindeki ز٧ُخ َُ يي ْ٘ ُٙيي٧خ ٦َخ ُٔ  sözünde hazf yani î‟câz olduğunu 

belirtmektedir. O, yukarıdaki ifadeden kastın, ٟٔٙي٧خ ٜيٟ خ١ّٝ٘ي٩ ٦خٕ٘ي٨٧ٙ ٦خ٘يُز٧خ ٜيٟ ٜيدء خ٘ميي 

“kudret helvası ve bıldırcın kuĢunun etinden yiyiniz ve kaynak suyundan da içiniz” 

olduğunu söylemektedir.
1259

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, âyette ihtisar için hazf ve dolasıyla î‟câz 

yapıldığını ifade etmeye çalıĢmıĢtır.  

Ayrıca Bakara sûresinin 24. âyetinde geçen ُٙي٧خ َم ٍْ ْٛ َظ َ٘ي  ْٞ يِة ٌَ  cümlesinin,  ٘يٛ ظيإظ٧خ ْٞ ية ٌَ

.Ģeklinde gelmemesinin sebebinin de î‟câz olduğunu söylemektedir ز٧َٕش ٜٟ ٜؽ٣ٙ
1260

 

                                                           
1256

 Bakara, 2/41. 
1257

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1115. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, I, 121, II, 302, 381.  
1258

 Bakara, 2/60. 
1259

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1350. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 530. 
1260

 Sadrâ, Tefsîr, III, 561. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 37, 375, IV, 1387. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-

Tenzîl, I, 40. 
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3.10.2.8. Itnâb (Tekrâr) 

Örnek: 
 َٞ ُِٙم٧ ٍْ ُٝ ْ٘ ْٛ خ ٤ُ َٓ َِ٘ح ْٛ ٦َؤ٦ُْ ٥ِ زِّ ََ  ْٟ ِٜ  ٨ ًً ٩َٙ ٤ُ َٓ َل َِ٘ح   .ؤ٦ُ

“ĠĢte onlar Rableri tarafından hidâyet üzerindeler ve iĢte onlar kurtuluĢa 

erenlerin ta kendileridir.”
1261

 

Molla Sadrâ, âyette geçen  َٓ َِ٘حيي  ifadesinin tekrâr edilmesini Ģöyle izah ؤ٦ُْ

etmektedir: 

ّٞ خظّصد٥ٌٛ زد٘صٍدض خ٧ٍَٔٝ٘ش يّععي ٔٗ ٦خلً ٜٟ  خ ُٜيٟ: خ٨ً٥٘ ٦خٍ٘الق ٦ٌي ظُٕي٢ُ ظ١سي٣ ل٩ٙ ؤ

ّٞ ٔاّل ٥١ٜٝد ٔدي ٌي ظّٝي٤ّٛ لٟ وي٤ُٛ.  ل٩ٙ ٔسيٗ خالٔعّالٖ، ٦ؤ

“( َٓ َِ٘حيييي  ifadesinin) tekrâr edilmesinde, onların mezkûr sıfatlarla ؤ٦ُ

nitelenmesinin, iki Ģeyden -hidâyet ve felahtan- birinin bağımsız bir Ģekilde olmasını 

gerektirdiğine dair bir vurgu (tenbîh) vardır. Bu iki Ģeyden biri, onların (müminlerin) 

diğerlerinden temyîz edilmeleri için yeterli olmaktadır.”
1262

 

Görüldüğü gibi müfessir, tekrârın anlamsız olmadığını, aksine her bir tekrârın 

farklı nükteler/manalar ortaya koyduğunu ifade etmektedir. 

 

3.10.2.9. Te’kîd  

Örnek: 

  ِٛ ِلي ُم ِٟ خ٘ َٝ ْل ُم .خ٘
1263

 

Molla Sadrâ bu âyette Allah‟ın (c.c) iki sıfatının iki defa zikredilmesinin 

tekrâr olmadığını, aksine te‟kîd için olduğunu Ģöyle izah etmektedir: 

 .٦ب٠ّٝد ٦ِك ٤ٌُٔد ؼد٠يد ٘ٙٝسد٘ىص ٦خ٘عإٔيً

 “ ِٛ ِلي ُم ِٟ خ٘ييي َٝ ْل ُم  ,sıfatlarının (besmeleden sonra) ikinci kez zikredilmesi خ٘ييي

                                                           
1261

 Bakara, 2/5. 
1262

 Sadrâ, Tefsîr, II,159. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 279. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 225, 267, 

IV, 1021. 
1263

 Fâtiha, 1/3. 
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mübâlağa ve te‟kid içindir.”
1264

  

Ayrıca Molla Sadrâ, manevi te‟kid türlerinden olan  ّٗ kelimesinin ٔيي   ًَ ييَف َٕ ٌَ

 َٞ ُميي٧ َٝ ـْ ْٛ ؤَ ٥ُُّٙيي ُٔ ييُص  َٕ اَلِج َٝ ْ٘ خ
1265

   âyetindeki  ٞؤـٝميي٧ kelimesinin, en beliğ te‟kidlerden biri 

olduğunu ifade etmektedir. 

Molla Sadrâ, bu âyette geçen te‟kidin anlam üzerindeki etkisini de Ģöyle 

belirtmektedir: 

٥ّٙٛ ٔد٧٠خ ٜإ٧َٜيٟ زدٕ٘ف٧ي. ّٖ ل٩ٙ ؤ٥ّ٠ٛ ٔ ًٌ 

“Bu, bütün meleklerin secde ile emredildiklerine iĢaret etmektedir.”
1266

  

 

3.10.2.10. Takdîm-Te’hîr  

ِليٛ ُم ِٟ خ٘ َٝ ْل ُم  خ٘
ِ ِٛ خهللم ْٕ .ِز

1267
 

Molla Sadrâ, Fatiha suresinin birinci âyeti olan besmelede takdim ve tehirin 

olduğunun söylendiğini belirtmektedir. Rahmân sıfatının Rahîm sıfatından önce 

gelmesinin ٛ٘٠مُييُ ٌيالٞ ليد  ve ٌٗيالٞ ٘يفدق زدٔي örneklerinde olduğu gibi kıyas olanın,  

birçok sıfat zikredildiğinde ednâdan (en aĢağıdan) a‟lâya (en yukarıya) doğru terakkî 

etmesini gerektirir. Bu sıfatların aleme (özel isme) dönüĢmüĢ olmaları nedeniyle 

takdimle olması evlâdır. Çünkü ْٝل ُم ٟخ٘ي  sıfatı, yüce/büyük ve asıl nimetlere iĢaret eder. 

ِليٛ ُم  kelimesinin zikredilmesi, büyük ve asıl nimetlerin dıĢında kalan diğer nimetleri خ٘ي

de barındırması içindir.
1268

  

Ayrıca Molla Sadrâ‟ya göre, Fatiha sûresinin 5. (  ًُ َْ ٠َْمُسي ُٟ ِبيميد يَعِمي ْٕ ٠َ َْ ٦َِبيميد ) âyetinde 

mef‟ûlun önce, fiil ve fâilin de sonra gelmesinin Ģu hikmetleri vardır: 

1- Bu takdimde, ibadet edenin ibadetten beklediği Ģeyin sevap isteme veya 

azabı defetme gibi bir durumun söz konusu olmadığına, aksine sadece ma‟bûdun 

kendisini gözetlediğine tembih (vurgu) vardır. 

2- Allah‟ın kendisini takdim etmesi, ibadet edenin iĢin baĢında iken gerçek 

                                                           
1264

 Sadrâ, Tefsîr, I, 104. 
1265

 Sâd, 38/73. 
1266 Sadrâ, Tefsîr, III, 913. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 326, III, 925, IV, 1139, 1364, V, 137, 150. 
1267 Fâtiha, 1/1. 
1268 Sadrâ, Tefsîr, I, 87. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 8.  
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mabûdun Allah olduğunu tembih etmek/vurgulamak içindir. Böylece ibâdet eden 

sağına soluna bakmaz ve ibadetinde gevĢeklik göstermez.
1269

  

 

3.10.2.11. Tağlîb 

Örnek: 

 ُٔ دَء َٕ ٠ِ َٞ َعْمُي٧ ْٕ ْٛ ٦ََي ُٔ َٞ ؤَْز١َدَء زُِّم٧ ٍَ خِذ يُ ٍَ َم ْ٘ ٧َء خ ُٔ  ْٛ ُٕ ٠َ٧ ُٜ ٧ ُٕ َٞ َي َل٧ْ ُْ
ٌِ  ِٖ ْٟ آ ِٜ  ْٛ ُٔ ْي١َد ٌْ ٠َفم ْٛ َزياَلٌء ٦َِب ي ُٕ ِ٘ ٌَ يي  ٌِ ٦َ ْٛ

 ٌٛ ْٛ َلِفي ُٕ زِّ ََ  ْٟ ِٜ. 

“Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı 

boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıĢtık. Bunda, size Rabbinizden (gelen) büyük 

bir imtihan vardı.”
1270

 

Molla Sadrâ, bu âyette yer alan  ْٛ ُٔ يدَء َٕ ٠ِ kelimesinin zikrediliĢ nedeninin Ģöyle 

izah etmektedir: 

ْٛ (  ب٠ّٝد ِدٖ ُٔ  ل٩ٙ خ٘عىٙير، ٌة٥ّ٠ٛ ٔد٧٠خ يٕعس٧ّٞ خ٘صىدَ ٦خٕ٘سدَ ٥١ٜٟ. ) ٠ِٕدُئ

“  ْٛ ُٔ  tağlib olarak/tağlib yoluyla söylemiĢtir. Çünkü onlar (lafzını)   ٠ِٕييدُئ

(Firavun ve erkânı), küçük veya büyük (olsun) tüm kadınları diri bırakıyorlardı.”
1271

  

Görülüyor ki Molla Sadrâ, asıl anlamı kadın olan ٠ٕيدء kelimesinin tağlib 

edilerek (tağlib yoluyla) ز١دض (kızları) da kapsadığını söylemeye çalıĢmaktadır.  

Ayrıca Bakara sûresinin 4. âyetinde geçen  َٓ َْ٘يي َٖ ِب ِّ يد ؤ٠ُْي َٝ َٞ ِز ١ُي٧ ِٜ َٟ يُْا ي ٍِ  cümlesinde ٦َخ٘مي

tağlib uslûbu olduğunu söylemektedir. Buna ًزيدذ خ٘عىٙيير ٧ٝٙ٘ـي٧ي لٙيي ٜيد ٘يٛ ي٧ـي “daha 

mevcûd olmadan mevcûd için olan tağlib babı” demektedir. Ona göre bu âyet indiği 

sırada tüm Kur‟ân henüz inmemiĢti. Dolasıyla inmesi beklenen Kur‟ân inmiĢ olarak 

kabul edildiği için burada tağlib uslûbu kullanılmıĢtır.
1272

 

                                                           
1269 Sadrâ, Tefsîr, I, 111. Bkz., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 13. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, I, 106, 122, II, 61, 

VI, 1059. 
1270 Bakara, 2/49. 
1271 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1250. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 506. 
1272 Sadrâ, Tefsîr, II, 142. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, I, 42. 
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3.10.3. ĠLM-Ġ BEDÎ‘ 

Ġlm-i bedî„, lafız ve mananın söz sanatlarıyla süslenmesidir. Biz, müfessirin 

tefsirine yer verdiği müĢâkele, mübâlağa ve iltifât sanatlarına iliĢkin örnekleri 

inceleyeceğiz. 

3.10.3.1. MüĢâkele  

Örnek: 

 َٞ ٧ُٙ َٝ ْٛ َظْم ١ُْع ُٔ د  َٝ ًِ ِز ْٙ ُى ْ٘ خَذ خ ٍَ ٧ُِخ َل ٦ ٌُ ٦َ ْٛ ُٔ ي١َد ِٕ خ ِب٠مد ٠َ ٍَ ٤َ ْٛ ُٕ ِٜ دَء َي٧ْ َّ ِ٘  ْٛ يُع ِٕ د ٠َ َٝ ٧ُِخ ِز ٦ ٍُ ٌَ. 

“(Onlara Ģöyle denilecek:) “O halde, bu gününüze kavuĢmayı unutmanıza 

karĢılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karĢılık ebedî azabı 

tadın.”
1273

 

Molla Sadrâ, âyette geçen nisyanın (unutmanın) Allah‟a nisbet edilmesini 

müĢâkale sanatı olarak kabul etmektedir: 

  ٣ ٔسمد٠٣٠ٕسع٣ ب٘ي٣ ظمد٩٘ بٜد ٜٟ زدذ  ١مص خ٘ٝٙدٔٙص، ٔٝد ٌي ٦٘٧ِ “خ٘عٍُٔ”والي  “٦خ١ٕ٘يدٞ”

٥ُٙد٦َ ( ْؽ ِٜ َحٌص  ّيِ َٔ َحٍص  ّيِ َٔ ّخُء  لٙٛ خ٘ٝمدي، ٥٠ٝدٕٔٛ ٌي خ٧٥ٙ٘خض ؤوٍٕٙٛ ٦ؤ٠ٕدٔٛ لٟ ٜمٌُص خهلّل ٦بخ٘ٝم٩١: ؤٞ ٦ )ـَ

ّٝ دٔٛ ؤ٨ ـدِي١دٔٛ ـّخء ٠ٕيد٠ٕٛ. ١ٌ٦ٕي١ زٍخظ٣ خٍ٘ي لٟ ل٣ٝٙ ظمد٩٘  ٠د٘حدد ٔدٞ بٜد  ٞ ل٣ٝٙ ظمد٩٘ زد١ٕٝٝ٘دض ٘

   ـٝد٘يد.بي٧ٕٞ ل٣ٝٙ ز٥د ظٍُٔخ ٥٘د  ٣٠ ل٥ٝٙد ؤ٦ال ٌي ُٜظسص ٌخظ٥د لٙٝد ٔٝد٘يد ٧٤ ليٟ بيفدي٢ ٥٘د، ٦

“Allah‟ın “bir kötülüğün karĢılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir 

cezâdır)
1274

 sözünde olduğu gibi, unutmanın Allah‟a nisbet edilmesi ya müĢâkele 

sanatı babındandır, Buna göre mana (Ģöyle olmaktadır:) “ġehvetlerin içine dalmanız 

sizi Allah‟ın marifetinden ve me‟âd ilminden gâfil bırakmıĢ ve unutturmuĢtur, 

bundan dolayı biz de sizi unuttuk yani, unutmanızın cezası olarak sizi cezalandırdık”  

ya da unutmanın Allah‟a nisbet edilmesi, yaratmasının tıpkısı olan zatının ilminden 

Allah‟ın mümkinatla ilgili olan ilminin ortaya çıkmasındandır. Böylece mümkinatla 

ilgili olan ilmi, mümkinata hatırlatır. Çünkü onun ilmi ilk olarak tam icmali bir ilim 

mertebesindedir.”
1275

  

Ona göre yukarıdaki âyet, ġûra sûresindeki (٥َُٙيد ْؽ ِٜ َحٌص  يّيِ َٔ َحٍص  ّيِ َٔ خُء  َّ ـَ ٦َ) “Bir kötülüğün 

                                                           
1273 Secde, 32/14. 
1274 ġûrâ, 42/40. 
1275 Sadrâ, Tefsîr,VI, 125. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, III, 511. 
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karĢılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezâdır).”
1276

 âyeti gibi müĢâkele 

olmaktadır. 

 

3.10.3.2. Mübâlağa 

Örnek: 
دِء  َٝ ٕم ْٟ خ٘ ِٜ ََٔصّيٍِر  ي٧ِْض ؤ٦َْ  َٝ ْ٘ ََ خ ٍَ ُِ َلي ي٧َخِل ْٟ خ٘صم ي ِٜ  ْٛ خ٥ِ٠ِي ٌَ يي آ ٌِ  ْٛ َٞ ؤََ يدِزَم٥ُ ٧ُٙ ٌَ َيْفَم ُْ ًٌ ٦ََز ْل ََ دٌض ٦َ َٝ ُٙ ي٣ِ ـُ
ٌِ

 َٟ ي ُِ ٌِ د َٕ ْ٘ ِميٌػ ِزد ُٜ  ُ  .٦َخهللم

“Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve 

ĢimĢekle sağanak hâlinde boĢanan yağmura tutulmuĢ kimselerin durumu gibidir. 

Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, 

kâfirleri çepeçevre kuĢatmıĢtır.”
 1277
 

Molla Sadrâ, Yüce Allah‟ın ٗؤ٠دٜيي yerine ؤ ييدزك kelimesinin kullanılmasını 

mübâlağa sanatı oluĢuna bağlamaktadır:  

ّٞ خُ٘ٝخي زمع٥د “خ ٠دٜٗ” ٧ٜظك “خ  دزك”٦ ب٠ّٝد ٌُٔ  .٘ٙٝسد٘ىص، ؤ٦  

 kelimesi yerine zikredilmesi, mübalağa içindir. Ya da ؤ٠دٜيٗ kelimesinin ؤ يدزك“

parmaklardan maksadın (tüm parmaklar olmayıp) bazı parmakların oluĢudur.”
1278

 

 Ayrıca يي٩ ّم َٙ َع ٌَ  ُٚ ْٟ  آَي يي يي٣ِ  ِٜ زِّ ييدٍض  ََ َٝ ِٙ َعييدَذ  َٔ ْييي٣ِ  ٌَ َٙ خُذ  ٤ُيي٧َ  ِب٠ميي٣ُ  َل ُٛ  خ٘عميي٧م ِلي ُم خ٘يي  “Adem Rabbinden 

birtakım kelimeler aldı, bunun üzerine tövbesini kabul etti. ġüphesiz O, tövbeleri çok 

kabul edendir, çok bağıĢlayandır”
1279

 âyetinde zikredilen  ُم ُٛ خ٘يي ِلي  sıfatının, rahmet 

kelimesinin mübâlağası olduğunu belirtmektedir: 

 ُٛ ِلي ُم  .٧٤ خ٘ٝسد٘ه ٌي خُ٘لٝص  ٦ خ٘

“ ُٛ ِلي ُم ”.lafzı rahmet konusunda mübâlağadır  خ٘
 1280

 

Ona göre, ma„siyet fazla, günah büyük olsa da Allah, kulun tövbesini kabul 

etmektedir. Bu iki sıfatın ( خُذ ُٛ  ve خ٘عمي٧م ِلي ُم  bir araya gelmesi, affetmekle beraber (خ٘ي
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 ġûrâ, 42/40. 
1277

 Bakara, 2/19. 
1278 Sadrâ, Tefsîr, II, 393. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 315. 
1279 Bakara, 2/37. 
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 986. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 468. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, I, 84, 99, II, 

301, III, 805, 986, IV, 1022, V, 256, VI, 303.  
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tövbekâra iyilikle va‟ad da vardır. Bu sıfatların mübâlağa formunda gelmesi Ģu 

anlama gelir: ġâyet kul günah iĢler sonra tövbe eder, hatta defalarca tövbekâr olursa, 

Yüce Allah da onun tövbesini defalarca kabul eder ve ona defalarca merhamette 

bulunur. 
3.10.3.3. Ġltifât 

Molla Sadrâ, iltifât sanatı ile ilgili Ģöyle demektedir: 

د ٔد٠ط يخَ خ٘عمر ٦خٕ٘الٖ ٦خٕ٘ ّٝ ٜص ٦خ٘ٝالٖ ٌٟٝ لديش ٌصمدء خ٘مُذ خ٘ع١ٍٟ ٌي خٕ٘الٚ أخلٙٛ ؤٞ خ٠ً٘يد ٘

خ٘م٦ًٖ ٜٟ خ٘ىيسص ب٩٘ خ٘ىؽدذ ٦ٜٟ خ٘ىؽدذ ب٩٘  ؼُِ ب٩٘ ؼُِ ظ١ٙيؽد ٕ٘ٙدٜك ٦ظ١سي٥د ٣١٤ٍ٘ ل٦ً١خ٘م٦ًٖ ٜٟ 

  .خ٘عٕٙٛ ٦زد٘مٕٓ ٤٦ٍخ ؤلٕٟ ٜٟ خ٘فُي ل٩ٙ ٠ُٕ ٦خلً ٦خ٦ّٙ٘ٚ ٕ٘ٝٙٓ ٜعَُٕ

“Bilki, dünya hayatı yorulmak, bıkmak, usanmak[tan ibaret] olunca, 

dinleyicileri Ģevklendirmek ve zihinlerini uyandırmak için, gayptan hitâba, hitâbtan 

tekellüme ve bunların aksilerine dönmek suretiyle konuĢmalarında tefennün yapmak 

(sözü çeĢit çeĢit söylemek), bir tarzdan öteki tarza geçmek, Arap fasîhlerin 

âdetlerinden olmuĢtur. Böyle yapmak, sözü tek bir tarzda söylemek ve tekrâr etme 

yoluna bağlanmaktan daha güzeldir.”
1281

  

Molla Sadrâ, iltifat sanatının kısımlarını Ģöyle belirtmektedir: 

 a) Gaybdan hitâba  

ي  ٍِ ْٛ خ٘م ُٕ زم ََ ٦خ  ًُ ُْ خْلُس َٞ َيدؤَي٥َُّد خ١٘مد ٧ ُّ ْٛ َظعم ُٕ ٙم ََ٘م  ْٛ ُٕ ِٙ ْس َِ  ْٟ ِٜ  َٟ ي ٍِ ْٛ ٦َخ٘م ُٕ َّ َٙ  .َو

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, 

Allah‟a karĢı gelmekten sakınasınız.”
1282

 

Molla Sadrâ, Bakara süresinin 20. âyetinde gâib, sonraki âyette hıtâb 

olduğuna iĢaret edip Ģöyle demektedir:  

٣ ب٘ي٣ ٜىدؼسد بيّد٢: “بٞ ٌال٠د ٌمٗ ٍٔخ ٦ٍٔخ” -ٜىدؼسد ٘صدلسٓ- ٔٝد ؤ٠ٓ ظ٧ٕٙ ٜٟ ؤلً ـّ ّٛ ظع٧ يد  ”ؼ

خَ٘ىْيسص ب٩٘ ٧ٜخـ٥ص   ٘عٍدض ٠ٟٜعّدٖ ١ٜٓ ٦خال٥ٌٍخ خال .“ ٌالٞ خّ٘ٚ خ٘ؽُيّص خ٘م١ٕص، ٦خٔعٕر خٕ٘يُش خُ٘ٝظّيص

٥١ٜ٦د: ٔإ٣ّ٠ ظمد٩٘ ي٧ّٖ: ب٠ّي ًِ ـمٙط ٦خٔؽص زي١ي  ٔعُٝخَْ ل٩ٙ ٍ٘ؿ خ٘ىيسص.خخّ٘ٝدٖ ياؼُّ ٌي ِٙس٣ ٜد ال ياؼُّ ٌي٣ 

                                                           
1281

 Sadrâ, Tefsîr, I, 112. 
1282

 Bakara, 2/21. 
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خ يّ٘ص ُ٘ي ٦زي١ٓ ؤ٦ّال، ٦خآلٞ ؤِيً ٌي بُٔخٜٓ ٦ظُّيسٓ، ٌإودؼسٓ ٜٟ ويُ ٦خٔؽص ٘يمصٗ ٘ٓ ٜك خ٘ع١سي٣ ل٩ٙ 

 .خ٘ٝىدؼسص ٦خٕ٘ٝد٘ٝص

“Sen arkadaĢına -hitapla- filan Ģahıs Ģunu Ģunu yapmıĢtır diye birini Ģikayet 

eder, sonra o arkadaĢına yönelerek ona Ģöyle hitapta bulunursun: Ey filan! Güzel 

olan yola gir ve razı olunan ahlakı kazan. ĠĢte senden (olan) bu intikal (geçiĢ) ve 

gayptan, söylenene iltifat, onun kalbine tesir eder. ġâyet gayb formunda devam etmiĢ 

olsaydın (bu) ona tesir etmezdi. Sanki Cenab-ı Allah Ģöyle buyurmaktadır: „Ġlk önce, 

benimle senin aranda bir vasıta (vesîle) meydana getirdim. ġimdi ikramını ve bana 

daha yakın olmanı artırırım. Delillere tenbihle beraber, muhatab alma ve mukâleme 

(karĢılıklı konuĢma) Ģerefini elde edesin diye sana vasıtasız hitap ediyorum.”
1283

 

Molla Sadrâ‟ya göre bir kul ibâdetle meĢgul olursa onun kurbiyyeti, huzuru 

ve ünsiyeti artar. Böylece gaybdan hitâba intikalin gerçekleĢmesini sağlar.  

b) Tekellümden gaybete  

 ِٝ د َل َٜ ٢ِ ٦َ ُِ َٝ ْٟ َؼ ِٜ ٧ُٙخ  ُٔ َيْإ ِ٘  ِٞ ُمُي٧ ْ٘ ْٟ خ ِٜ ي٥َد  ٌِ ٠َد  ُْ ٌَفم ٍٗ ٦َؤَْل١َدٍذ ٦َ ْٟ ٠َِىي
ِٜ ١مدٍض  ـَ ي٥َد  ٌِ ١َد  ْٙ َم ـَ ٌَاَل ٦َ ْٛ ؤَ ي٥ِ ًِ ْع٣ُ ؤَْي َٙ َٞ ٦ ُُ ُٕ ْٙ   .َي

“Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve 

oralarda birçok pınarlar fıĢkırttık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan 

imal ettiklerinden yemeleri için (bu nimetleri verdik.) Hal böyle iken onlar 

Ģükretmezler mi?”
1284

 

Molla Sadrâ, KeĢĢaf‟tan
1285

 naklen 
1286

  ٖ٢ ُِ ي َٝ ْٟ َؼ ِٜ ٧ُٙخ  ُٔ َيْد ِ٘   âyetinde geçen kelimenin 

aslının  ٠د ُِ َٝ ْٟ َؼ ِٜ  olduğunu söylemektedir:  

 .“٘عٍدض٩٘ خ٘ىيسص ل٩ٙ ؼُيّص خالب١ٌّٗ خٕ٘الٚ ٜٟ خ٘عٕٙٛ  ‘٦ـم١ٙد، ٦ٌّف٠ُد ’ٔٝد ِدٖ: ‘ٜٟ ؼ٠ُٝد’ ؤ ٣ٙ”

 .dır ‟(ٜيٟ ؼ٠ُٝيد) kıldık, fıĢkırttık (kipinde) olduğu gibi bunun aslı„ ٦ ـم١ٙد، ٦ٌّف٠ُيد“

„Bizim meyvelerden‟dir. Böylece söz, iltifat yoluyla tekellümden gaybete 

nakledilmiĢtir.”
 1287 

 

                                                           
1283

 Sadrâ, Tefsîr, II, 406. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, III, 676.  KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf,  I, 89; Râzî, 

Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 320.  
1284 Yâsîn, 36/34-35. 
1285 ZemahĢerî, KeĢĢâf, IV, 15. 
1286

 Yâsîn, 36/35. 
1287

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 135. KrĢ., ZemahĢerî, KeĢĢâf, IV, 15. 
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Bu âyetin sıbakında geçen  ٦ـم١ٙيد  ve ٦ٌف٠ُيد  ifadelerini delil göstererek bunda 

iltifat üslubu olduğunu ve ifadenin tekellümden gaybete nakledildiğini belirtmiĢtir.  

Buna göre, “onun yemiĢlerini yiyiniz” ifadesinin aslı, “bizim yemiĢlerimizi 

yiyiniz” Ģeklindedir. Kur‟ân‟da iltifat sanatının kullanımı ifadelere dikkat çekmeye 

sevketmektedir. Burada da aynı üslup kullanılmıĢtır.
1288

 

 

4. TASAVVUF, KELÂM VE FELSEFE AÇISINDAN ÖZELLĠKLERĠ 

Ele aldığımız tefsirde naklî ve aklî hususlara yer verildiği gibi irfan, keĢf, 

remz gibi hususlara da yer verildiği müĢahede edilmektedir.  Müfessirimiz sahip 

olduğu ilmi birikiminden dolayı tasavvuf, kelam ve felsefe ile ilgili kavram ve 

konular incelemiĢ ve bunları ayetlerin anlaĢılmasında istihdam etmiĢtir. 

Biz de bu ilimlere iliĢkin yaklaĢımını ayrı ayrı ele alacağız. 

4.1. TASAVVUFÎ AÇIDAN ÖZELLĠKLERĠ 

Tasavvuf, zühd ve takva ile rûhî bunalımlardan, kötü duygulardan 

temizlenme ve dünyevî meĢgalelerden kalbi uzak tutma yoludur. Asıl hedefi ise 

kalpten mâsivâyı yani dünya ile ilgili her Ģeyi atıp onun yerine Allah sevgisini 

yerleĢtirmek, beĢerî varlığı ilahî varlıkta yok etmek ve nefisten geçip Allah‟ın 

varlığında yaĢamaktır.
1289 

 Sûfîlere göre Kur‟ân‟ın kelime, lafız ve cümlelerinin ilk bakıĢta akla gelen 

zâhirî/dıĢsal anlamlarından baĢka sûfinin tasavvuftaki marifet derecesine göre halka 

halka geniĢleyen bâtınî/içsel anlamları da vardır. Kur‟ân‟ın zâhirî anlamını 

Arapça‟ya vâkıf âlimler; bâtınî anlamını ise tasavvufta makam sahibi olan arifler 

bilirler. Bâtın anlama ulaĢmak, bilgi birikimi, tefekkür kabiliyeti, ahlakî olgunluk ve 

ledünnî ilim, keĢf ve ilham derecesini gerektirir. Sûfî, tasavvuf geleneğinde mürĢidin 

terbiyesinde seyr u sülûk aĢamalarını geçerek manevî tarafını güçlendirir. Böylece 

                                                           
1288 Teftâzânî, Muhtasaru‟l-Me‟âni, s. 130. 
1289

 Muhammed b. Ali b. Atiyye el-Hârisî Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtü‟l-Kulûb fi Muâmeleti‟l-Mahmûd 

ve Vasfu Tarîki‟l-el-Mûrîd ilâ Makâmi‟t-Tevhîd, (Thk., Âsım Ġbrâhîm el-Keyâlî), Dâru‟l-Kutubi‟l-

Ġlmiyye, Beyrût, 2005, I, 414; Gazâlî, Ġhyâ, VIII, 291; Ali b. Muhammed eĢ-ġerîf el-Cürcânî, 

Kitabu‟t-Ta‟rifât, Dâru‟n-Nefâis, (Thk., Muhammed Abdurrahman, el-Mer‟aĢlî), Beyrût, 2012, s. 

123; Süleyman AteĢ,  ĠĢârî Tefsîr Okulu, AÜĠF Yay.,  Ankara, 1974, s. 12.  
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kendisine ilahî sırlar açılır, ilham yoluyla kalbine ledünnî ilim verilir ve bu gizli 

bilgilerle âyetleri yorumlar.
1290

 

Bilindiği gibi, Molla Sadrâ, Safevî döneminde yetiĢmiĢ bir âriftir. Bu 

dönemin ilk yıllarında Ġran‟da birçok tarikat kolları ortaya çıkmıĢtır. 17. Yüzyıldan 

günümüze, tasavvuftan ziyade irfân hakkında konuĢmayı tercih eden ġiî ulema sınıfı 

arasında da tasavvufa karĢı bir muhalefet etme düĢüncesini doğurmuĢtur. Molla 

Sadrâ da tasavvufa, felsefe ve hikmet karıĢtırarak ilahî hikmet (Hikmetu‟l-

Muteâliyye) görünümünde, yeni bir yapı kazandırmıĢtır.
1291

  

Molla Sadrâ‟nın takipçileri ve ilahî hikmet öğreticileri, tasavvufun teorik 

boyutunu kabul etmekle ve sûfîlere karĢı müsamaha göstermekle birlikte, “sûfî” 

isminden kaçınmıĢlardır. Hatta günümüzde dahî olumsuz çağrıĢımlarından kaçınmak 

için, tasavvuf teriminin yerine irfân kelimesi kullanılmaktadır.
1292

   

ÇalıĢmamızın bu bölümünde Molla Sadrâ‟nın tefsîrinde zikrettiği kavramları 

ve yer verdiği tasavufî/irfânî konuları sistematik bir Ģekilde incelemeye çalıĢacağız.  

 

4.1.1. ZĠKRETTĠĞĠ KAVRAMLAR 

Molla Sadrâ, tasavvufla ilgili bazı kavramlara ayetler ıĢığında açıklamalarda 

bulunmaktadır. Tefsirinde bahsetmiĢ olduğu bazı kavramlar Ģunlardır: 

4.1.1.1. Zâhir-Bâtın 

Zâhir, manası kendiliğinden anlaĢılan yani haricî bir karineye ihtiyaç 

duymayacak Ģekilde bu manaya delâlet eden lafızdır.
1293

  

Bâtın ise gizli olanı bilmek, bir Ģeyin iç yüzüne ve bir kimsenin sırlarına vâkıf 

ve muttali olmak manalarına gelir.
1294

 

Bâtınî mana, zâhirî mana olmadan anlaĢılmaz. Bâtinî manada basiret, zâhirî 

manada ise duyular önem arzetmektedir. 

Molla Sâdra, zâhir ve bâtın konusuyla ilgili olarak Ģöyle demektedir: 

                                                           
1290

 Süleyman Uludağ, “ĠĢârî Tefsîri” DĠA, Ġstanbul, 2001, XXIII, 425. 
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 Bkz., Seyyid Hüseyin Nasr, “Nazarî Ġrfân, Doktriner Tasavvuf ve Bugünkü Önemi”, (Çev., Adnan 

Arslan), Ġslam AraĢtırmalar Dergisi, 19, 2004, s. 15. 
1292

 Nasrullah Pürcevâdî, “On iki Ġmam ġiîliğinde Tasavvufa Muhalefet”, (Çev., Abdullah Kartal), 

Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, XXI-1, Bursa, 2002,  s. 241. 
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 Cürcânî, Ta‟rifât, “zhr” md., s. 218.  
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 Ġsfehânî, Müfredât, s. 62; Bekir Topaloğlu, “Bâtın”, DĠA, Ġstanbul, 1992, V, 186. 
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“Ġnsanın bedeni ve ruhu var olduğu gibi, Kur‟ân‟ın da lafız, kâğıt ve cildin 

dıĢında bir de ruhu vardır. Hadîste sözü edilen „Kur‟ân‟ın batnı‟
1295

 ifadesi ile 

kastedilenin de bu olduğu söylenebilir.  

Kur‟ân‟ın zâhirini, insanın zâhiri ve bedeni Ģeklinde anlamak mümkündür. 

Kur‟ân‟ın bâtını ise beĢerî hissin ötesi manasına gelen insanın bâtnı olarak 

anlaĢılabilir. Lafızlarının sathî ve zâhirî anlamından ibaret olan Kur‟ân‟ın zâhiri, 

hukuk ve fıkıh alanında hüccettir. Ancak Kur‟ân‟da öyle ifadeler vardır ki, her 

Arapça bilen onları anlayamaz. Zâhirin ve lafızların sınırının ötesine geçebilen 

kimseler ancak onları anlayabilir.”
1296

 

Molla Sadrâ‟ya göre kâinatın madde, manâ ve manâ ötesi Ģeklinde üç 

mertebesi vardır. Kur‟ân ise bu üç mertebenin manâ ve ilim alanındaki tezahürüdür. 

Birinci mertebesi lafız mertebesidir ki, Arapça‟yı bilen herkes bunu anlar. Fakat 

diğer mertebeleri gizli ve bâtındır. Bunlar, ancak diğer varlık mertebelerinde olanlar 

tarafından anlaĢılabilir.
1297

 

O, zâhir, bâtın, matla„ ve hadd için Ģöyle demektedir: 

 .٥٘ٛ خ٘ف٥ُ ٦خ٘مً ١٘٦د خ٘سؽٟ ٦خ٘ٝؽٙك

“Zahr ve had onlar (Kur‟ân‟ı zâhiren tefsîr edenler) için, batın ve matla„ ise 

bizim (irfân ehli) içindir.”
1298

  

O, Kur‟ân‟ın çeĢitli mana katmanlarına sahip olduğunu Ģu Ģekilde 

açıklamaktadır: 

“Bil ki Kur‟ân, insanlar gibi gizli ve açık olarak iki farklı yöne sahiptir. 

Bunların her ikisi de anılan sıraya göre daha fazla zâhir (dıĢsal), diğeri bâtın (içsel) 

yönüdür. Kur‟ân‟ın bâtın yönü, sadece Allah‟ın bildiği ve yorumunu Allah‟tan baĢka 

hiç kimsenin bilmediği bir baĢka içsel yöne sahiptir. Hadîs‟te denildiği üzere  ّٞ٘ٙيُآ ّٞ ب

خ ٦زؽ١ًيد, ٦٘سؽ١ي٣ زؽيٟ ب٘ي٩ ٔيسمص ؤزؽيٟ ًُ  Kur‟ân‟ın zâhiri ve bâtını vardır. Bâtının da yedi“ـ٥ي

                                                           
1295 ġihâbuddin b. Ahmed b. Muhammed b. Ömer el-Hafâcî, HâĢiyetu‟Ģ-ġihâb a‟lâ Tefsîri‟l-Beyzâvî, 

Dâru Sâdır, Beyrût, tsz, II, 29. Yaptığımız araĢtırmalar sonucunda bu hadisi, kutub-i sittede 

bulamadık. Ancak bunun, birçok tefsir ve ġîî kaynaklarında geçtiğini gördük. Biharu‟l-Envâr‟da bu 

hadisle ilgili bir bab da vardır. Ġbn AĢûr, bu rivayetin ravisi Ġbn Abbas‟ın ya da diğer ravilerin sözü 

olabileceğini söylemektedir. (Bkz., Muhammed et-Tâhir b. Muhammed b. Muhammed Tâhir b. AĢûr 

en-Tûnusî, et-Tahrîr ve‟t-Tenvîr, Dâru‟t-Tûnûsîye, Tûnus, 1984, I, 34).  
1296 Sadrâ, Mefâtih, I, 89. 
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bâtına kadar dereceleri vardır”
1299

 ifadesini aktaran Sadrâ, bunun tıpkı insanın sahip 

olduğu; tab„, nefis, kalp, akıl, ruh, hafi ve ahfâ‟dan oluĢan içsel boyut safhaları 

Ģeklinde”
1300

 dıĢtan içe doğru yer alan yedi deruni idrak derecelerine benzediğini 

savunmaktadır.
1301

 Böylece Kur‟ân-insan arasındaki yapısal benzerliklerden yola 

çıkarak Kur‟ân‟ın farklı katmanlarda yorumlanabileceğini belirtmektedir.  

Molla Sadrâ‟ya göre Kur‟ân gizli ve açık iki manaya sahiptir. Onlardan her 

biri daha sonra bâtın/içsel ve zâhir/dıĢsal anlamlara ayrılır. Dolayısıyla bütün 

bölümler dört düzeyden meydana gelir: Açık-dıĢsal, açık-içsel, örtülü-dıĢsal, örtülü-

içsel. Bu dört düzeyin birincisi olan açık-dıĢsal kısım gözlerimizle okuyabildiğimiz 

Kur‟ân‟ın yazılı sözcükleridir. Açık-içsel olan ikinci düzey ise, -hayal gibi- içsel 

duyularımızın algılabildiği düzeydir. Bizim duyularla algılamamız, haricî gerçeklikte 

kendisini karĢılayacak varlık olmasa bile eĢyayı içsel duyumuzda sezebilir. BaĢka 

ifadeler eklemek için, hayal yetimiz aracılığıyla her ne kadar onun nesnesi dıĢ 

dünyada kendisini karĢılayacak bir varlık sahibi olmasa da herhangi bir formu hayal 

edebiliriz. Fakat onun hayalî biçimi, konuyla ilgili hayalî form olduğu kadar aynı 

zamanda maddî yapıdır. Kur‟ânî anlamın bu iki düzeyinin birincisi bu dünyayla 

ilgilidir ve bu dünyadaki tüm insanlar tarafından algılanabilir. Diğer taraftan 

Kur‟ân‟ın üçüncü derecesi insan ruhu tarafından kavranabilen bir Ģeydir. Yine de 

insan ruhu belirgin hissî tozların (maddîyâtın) ve yaratılmıĢın ötesine geçip ilahî 

düzenin hükümranlığına varmadıkça Kur‟ân‟ın üçüncü düzeydeki anlamını 

kavrayamaz. Ġnsan ruhu zihinsel yetisinin aracılığıyla ilahî düzen hükümranlığından 

bilgi kavrayabilir. Ġdrak, ilahî düzen hükümranlığıyla alakalıyken, algılama nesneleri 

maddeyle iliĢkilendirilmiĢ hayal, vehim gibi iç ve dıĢ duyular yaratıklarla alakalıdır. 

Dördüncü ve son Kur‟ânî anlam olan örtülü-dıĢsal düzey, hem yaratıkların hem de 

ilahî düzenin ötesindedir; ayrıca hem duyulardan hem de zihinden gizlenmiĢtir.
1302

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ Kur‟ân‟daki anlam düzeyini dörde ayırmaktadır. 

Ġlk iki düzey bu dünyaya yani, bu dünyadaki yaratıklara tahsis edilmiĢ iç ve dıĢ 

duyusal algılamaya tekâbül eder. Üçüncü düzey, sadece zihnin kavrayabildiği ilahî 

düzen hükümranlığına tahsis edilmiĢ salt anlam alanıdır. Sonuncusuna ise, hiçbir 
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duyu ve zihnin ulaĢamadığı Ģeye ve bilinmeyen Allah‟ın hükümranlığına tekâbül 

eder.
1303

 

Molla Sadrâ‟nın Kur‟ân‟ın mana katmanları anlayıĢına iĢaret ettikten sonra 

Tefsîrü‟l-Kur‟ân-ı Kerîm‟de geçen bazı iĢarî tefsîr örneklerini sunmak istiyoruz. 

Molla Sadrâ eserinde iĢarî tefsîr örneklerine çokça yer vermiĢtir. Farklı 

konulardaki âyetlerin iĢarî yorumlarının bütününe burada yer vermek, çalıĢmamızın 

sınırlarını aĢacağından bu konuyla ilgili birkaç örnekle yetineceğiz. 

1. Örnek:  

ٌْ آظَ  َٞ ٦َِب ٦ ًُ ْٛ َظ٥َْع ُٕ ٙم ََ٘م  َٞ د َِ ُْ ٍُ ْ٘ َعدَذ ٦َخ
ِٕ ْ٘ ٩ خ َٔ ٧ ُٜ  .ْي١َد 

“Hani doğru yola gelesiniz diye Musa‟ya Kitab‟ı ve Furkân‟ı verdik.”
1304

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyette geçen Furkân kelimesinin zâhir manasını 

verdikten sonra bazıları tarafından yapılan iĢârî yorumları aktarmıĢtır. Buna göre 

Furkan; Hz. Musa ve ashabının üzerinde oldukları hak ehli ile Firavun ve kâfir 

arkadaĢları olan batıl ehli arasında meydana gelen farktır. Ve bu iki grup arasındaki 

farklar çoktur. 

Zâhirî yoruma göre Hz. Musa ve taraftarları kurtulmuĢ, Firavun ve avanesi ise 

denizde boğulmuĢlardır. 

Batinî/iĢarî yoruma göre ise Hz. Musa ve arkadaĢları, alevlenmiĢ tabiat 

denizinde boğulmaktan kurtulmuĢlardır. Böylece kıyametteki ateĢ azabından halas 

olmuĢlardır. Firavun ve askerleri ise tabiat ateĢinde boğulmuĢlardır. Bundan dolayı 

Allahu Teâlâ Ģöyle buyurmuĢtur: “ġunlar cennet içindir. Onlara aldırıĢ etmem. 

ġunlar da cehennem içindir, onlara da aldırıĢ etmem.”
1305

  
Molla Sadrâ bu iĢarî yorumda Ģöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır: “Bu 

manevi fark/ayrımın aynısı hak üzerinde olanlar arasında Ģu ana kadar hâsıl 

olmuĢtur. Bu durum bâtinî-Ģuhûd ehlince görülmüĢtür.”
1306

  

2. Örnek: 

                                                           
1303

 Shigeru Kamada, “Kur‟ân Tefsîri ve Mistik Felsefe Arasında Molla Sadrâ -Onun Zilzal Sûresi‟ni 

Tefsîri Aracılığıyla-” (Çev., Enes, Erdim) Dini AraĢtırmalar, X-28,  2007, s.  278.  
1304

 Bakara, 2/53. 
1305

 Ġbn Hanbel, 1, 400; Ebû Abdillah Muhammed b. Sa‟d b. Menî‟l-HaĢemî, (Thk., Ġhsan Abbâs), 

Tabakâtu‟l-Kubrâ, Dâru Sâdır, Beyrût, 1968, I, 30. 
1306 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1303. 
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Molla Sadrâ,  ِٞ ييُم٧ ْٙ َٝ ْ٘ ِٓ خ ي ْٙ ٍُ ْ٘ يي خ ٌِ  ْٛ يميَع٥ُ َِّ ٌُ ١َييد  ْٙ َٝ ْٛ ؤ٠َميد َل ٥َُ٘ي  Onların soylarını dolu“ ٦َآَييٌص 

gemide taĢımamız da onlar için bir delildir”
1307

 âyetinde geçen يّيص َّ ٌ kelimesinin insan 

ruhuna,  ِٞ يُم٧ ْٙ َٝ ْ٘  ifadesinin de nefsin kemâlâta ermesine, bu yurttan ve kötü olanların خ

evinden kurtulması için yaratılanların gemi gibi bedenine iĢaret ettiğini 

belirtmektedir. Çünkü ilk yaratılıĢta beden, yokluğa benzeyen zayıf bir nesne ve 

kemâlâta ermesi ancak kuvvetle olan hayûlanî bir akıldır. Çocuk gibi içinde 

bulunacağı bir beĢiğe muhtaçtır. Bu bedenin dolu oluĢu onun, gemi ve sakinlerin 

derecesinde olan kuvve-i müdrike ve kuvve-i mutaharrikeyle dolu oluĢuna iĢaret 

eder. Geminin akması/yüzmesi için her birinin özel bir iĢi ve aleti olduğu anlamını 

ifade eder.  

Molla Sadrâ,  َٞ ُسي٧ َٔ ُْ ي٣ِ ٜيد َي
ِٙ ْؽ ِٜ  ْٟ ي ِٜ  ْٛ ٥َُ٘ي ١يد  ّْ َٙ  Onlar için, bunun gibi binecekleri“ ٦ََو

baĢka Ģeyler de yarattık”
1308

 âyetinin, öldükten sonra ve diriliĢten önce kabir hayatı 

esnasında berzah âlemindeki misalî bedene (temsilî/sembolik vücuda) iĢaret ettiğini 

söylemektedir.
1309 

3. Örnek:  

 َٞ ٦ ًُ ِ٘ ي٥َد َود ٌِ  ْٛ شٌ ٤ُ٦َ َُ َؽ٥م ُٜ ٦َخٌؾ  ِْ ي٥َد ؤَ
ٌِ  ْٛ ٥َُ٘ ٦َ. 

“Onlar için orada tertemiz eĢler de vardır. Onlar orada ebedî 

kalacaklardır.”
1310

 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyetin zâhir yorumunu yaptıktan sonra bâtın ehlinin 

bu âyetle ilgili yaptığı birkaç iĢarî yorumu aktarmaktadır: 

1- Bir kadın hayıza girdiği zaman, onunla iliĢkiye girmek Ģu âyetle 

yasaklanmaktadır. “Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki: “O bir ezadır 

(rahatsızlıktır). Ay hâlinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara 

yaklaĢmayın. Temizlendikleri vakit, Allah‟ın size emrettiği yerden onlara 

yaklaĢın.”
1311

 Necasetinden dolayı -ki kendisi bu konuda mazurdur- onunla iliĢkiye 

girmen sana yasaklanmaktadır. 

                                                           
1307 Yâsîn, 36/41. 
1308 Yâsîn, 36/42. 
1309 Sadrâ, Tefsîr, VII, 208. 
1310 Bakara, 2/25. 
1311 Bakara, 2/222. 
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Cennetteki hanımlar pak olduklarından, isyan necasetiyle kirlenmiĢsen; -ki bu 

konuda mazaretli olmadığın halde- onlara yaklaĢmaktan Allah‟ın seni men etmesi 

daha evla olur.  

2- Her iyi veya günahkâr kiĢinin girebildiği mescide, kendi Ģehvetini helal 

yolla sağlayan kiĢinin girmesi yasaklanmıĢsa, Ģehvetini haram yolla gideren birinin, 

sadece muttahharûn/pak olanların kaldığı cennete yerleĢmesi nasıl mümkün 

olacaktır?! 

ĠĢte bundan dolayı Hz. Âdem (a.s) yasaklı ağaca dokunduğu zaman Cennetten 

çıkarılmıĢtı.  

3- Elbisesi üzerinde necaset bulunan birinin namazı sahih olmaz. Kalbinin 

üzerinde masiyet necaseti bulunan kiĢinin namazı ve Allah‟ı zikretmesi nasıl kabul 

edilecektir?
1312

  

Görüldüğü Molla sadrâ, yukarıdaki âyetin zâhir yorumunu yaptıktan sonra üç 

bâtinî yoruma da yer vermiĢtir. 

4. Örnek  

 ِٜ ًمد ٦َ َٝ ًٌد ٦ََؼ ْٛ َو٧ْ زم٥ُ ََ  َٞ ُل٧ ًْ ِك َي ـِ َعد َٝ ْ٘ ْٟ خ ْٛ َل ٧ُ١ز٥ُُ ـُ  ٩ٌَ َٞ َظَعَفد ٧ ُّ ٍِ ْٛ ي١ُ ١َد٤ُ ِْ َِ ََ د   .ٝم

“Korku ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücudları 

yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda 

harcarlar.”
1313

 

Molla Sadrâ “yataktan uzaklaĢma”nın, zâhirî manasının teheccüd namazını 

kılmak için yataklardan uzaklaĢmak; iĢarî yorumunun ise kuvve-i ameliyeye göre 

cismanî meĢguliyetlerden ve cismî âlemden uzak durmak olduğu Ģeklinde 

yapmaktadır.
1314

  

Ona göre “verdiğimiz rızıklardan infâk ederler” ifadesinden maksat; zâhirî 

olarak kendi mallarının zekatını vermeleri, bâtınî olarak ise marifet ve hakikâtı ehil 

olana öğretmeleridir.”
1315

  

5. Örnek:  

 ُٕ ٙم ََ٘م خ  ًُ ِؽي َٔ  َ ٦خ خهللم ُُ ُٔ ٌْ  ٦َخ
ِ ِٗ خهللم ٌَْع  ْٟ ِٜ ِض ٦َخْزَعُى٧خ  َْ ٌِي خْ َ ٦خ  ُُ

ِٙ ٌَد٠َع اَلُش  ُِِعَيْط خ٘صم خ  ٌَ ِة ٌَ ْٛ َٞ ُِٙم٧ ٍْ  .ظُ

                                                           
1312

 Sadrâ, Tefsîr, III, 594. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 360. 
1313

 Secde, 32/16. 
1314

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 131. KrĢ., Tabersî, Mecme‟u‟l-Beyân, VIII, 82. 
1315

 Sadrâ, Tefsîr, VI, 133. 
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“Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah‟ın lütfundan isteyin. 

Allah‟ı çok zikredin; umulur ki kurtuluĢa erersiniz.”
1316

 

Molla Sadrâ âyette namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılma ve Allah‟ın 

fazlını aramanın; iĢarî olarak Ģunlara iĢaret ettiğini söylemektedir: Ġnsanlara irĢad ve 

ta‟lim yapmak, hakikât yerlerine dağılmak, iyilikleri neĢretmek/yaymak, 

kuvvetlerine göre kemâlât Ģekillerini dökmek için dönmeye iĢaret ettiğini 

söylemektedir.
1317

  

Yukarıdaki iĢarî tefsîr örneklerini zikrettikten sonra onun zâhirî tefsîrden 

iĢarî/irfânî tefsîre geçiĢte kullandığı anahtar ifadelere geniĢ yer verdiğinden 

bahsetmek de gerekir.  

Ġmkânlarımız nispetinde yaptığımız tespitlere göre Molla Sadrâ‟nın âyetlerin 

zâhir yorumlarını yaptıktan sonra iĢarî tefsîre baĢlarken Ģu anahtar ifadeleri 

kullandığı görülmektedir: 

, 1324, ٜٕد٘يص1323, ز٤ُيدٞ لُ٘يّي 1322, ز٤ُد1321ٞ, لّفص1320, ٠ٕعص1319, ب٘دَش لٕٝيص1318ب٘دَش ٍٔٙيص 

, 1330, ٔٙيً وؽيدء1329ٔعٍدظييصخ, ٌعي٧ق 1328, ظعٝيص بٔعسصيدَيص1327, ظٝؽيٗ ٠ي٧َيّ 1326, ظإييً بٔعسصدَيص1325زصيُش

, ظمّييُ 1335, ظئٍُش ٌي٥يد ظسصيُش1334, ٜٕد٘يٍص لّّٙييص1333ظ١ي٧يُ لّٙيّي , 1332, ب٘يدَش ٌيي٣ ب٠يدَش1331ظمّيُ ٌي٣ ب٘يدَش

, ٌيييي٣ 1340, ٌي٥يييد لٕٝيييص ٜٙيييُِّيص1339, ظ١سيييي٣ ٌيييي٣ ظييئٍي1338ُّي , ٌيييي٣ ٌٔيييُ ٜٙييي1337ُِ, ظسصيييُش ٜٙيييُِيص1336ّي لُ٘ييي

                                                           
1316

 Cuma, 62/10. 
1317

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 391. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, I, 11, II, 27, V, 49, 294, VI, 30, 184, 229, VIII, 

227. 
1318

 Sadrâ, Tefsîr, I, 11. 
1319

 Sadrâ, Tefsîr, I, 12. 
1320

 Sadrâ, Tefsîr, I, 32, II, 70. 
1321

 Sadrâ, Tefsîr, I, 65. 
1322

 Sadrâ, Tefsîr, I, 68. 
1323

 Sadrâ, Tefsîr, I, 70. 
1324

 Sadrâ, Tefsîr, I, 91, 98, 108, II, 123. 
1325

 Sadrâ, Tefsîr, I, 115, 121. 
1326

 Sadrâ, Tefsîr, I, 137, III, 712. 
1327

 Sadrâ, Tefsîr, I, 184. 
1328

 Sadrâ, Tefsîr, I, 210. 
1329

 Sadrâ, Tefsîr, II, 9. 
1330

 Sadrâ, Tefsîr, II, 19. 
1331

Sadrâ, Tefsîr, II, 25. 
1332

 Sadrâ, Tefsîr, II, 83.  
1333

 Sadrâ, Tefsîr, II, 96. 
1334

Sadrâ, Tefsîr,  II, 117. 
1335

 Sadrâ, Tefsîr, II, 137, 377, III, 683. 
1336

 Sadrâ, Tefsîr, II, 161. 
1337

 Sadrâ, Tefsîr,  II, 177. 
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1343, بظييدءش ٦ب٘ييُخ1342َ, زصيييُش1341ب٘ييُخَ
, 1348, ظعٝييي1347ٛ, ٘ٝمييص ٘ييُِّيص1346, ظ١سييي1345٣, ب٘ييُخ1344َظيئٍُش ,

, 1354, لّيّييص ٜؽد٘يييص1353, لٕٝييص لُ٘يييص1352ِدلييًش ٜٙييُِّيص, 1351, ب٘ييدَش ٦ظ١سييي1350٣, ظٝؽييي1349ٗب٘ييُخَ ٠يي٧َ ُِآ٠ييي

, 1360, لٕٝييص آيٜيييص1359ّي , ظ٧ظيييك ز٤ُييد1358٠, ب٘ييدَش لٌُد٠يييص1357, لٕٝييص ٜٙييُِيص1356ّي , ب٘ييُخَ ٔٝييد1355ٌ٘صييٗ

ّٗ 1363ّي , ٌصيٗ ٜٙي1362ُِ, ب٘يدَش ٜٙيُِيص1361ب٘دَش ُِآ٠يص , 1366ّي , ٌصيٗ لُ٘ي1365, لٕٝيص ُِآ٠ييص1364, لّيًش ٦لي

, 1373, ٜؽٙييير1372, ّٜصييي1371ًٜٙيييُق ,1370, ٔٙيييً ٦ظمّيييي1369ُ, ب٘يييدَش1368, ظ١ييي٧يُ ٌيييي٣ ظ١سيييي٤٦1367٣يييٛ ٦بِخ٘يييص

, 1382, خّ٘ي1381ٖ٧, خ٘عمّيي1380ُ, خُ٘٘يمص1379, خ٘ؽّي1378َ٧, خ٘ٙؽيٍيص1377, خٍ٘دجيًش1376, خ٘ٙٝميص1375, ٜٕإ٘ص1374ٜٙمُ

                                                                                                                                                                     
1338

 Sadrâ, Tefsîr, II, 228. 
1339

 Sadrâ, Tefsîr, II, 268. 
1340

 Sadrâ, Tefsîr, II, 274, 299. 
1341

 Sadrâ, Tefsîr, II, 323. 
1342

 Sadrâ, Tefsîr, II, 330. 
1343

 Sadrâ, Tefsîr, II, 342. 
1344

 Sadrâ, Tefsîr, II, 463, IV, 1088, V, 542. 
1345

 Sadrâ, Tefsîr, II, 480.  
1346

 Sadrâ, Tefsîr, II, 485, 508. 
1347

 Sadrâ, Tefsîr, III, 559. 
1348

 Sadrâ, Tefsîr, III, 561. 
1349

 Sadrâ, Tefsîr, III, 644. 
1350

 Sadrâ, Tefsîr, III, 650. 
1351

 Sadrâ, Tefsîr, III, 681. 
1352

 Sadrâ, Tefsîr, III, 707. 
1353 Sadrâ, Tefsîr, III, 708, V, 474. 
1354 Sadrâ, Tefsîr, III, 716. 
1355 Sadrâ, Tefsîr, III, 723. 
1356 Sadrâ, Tefsîr, III, 734. 
1357 Sadrâ, Tefsîr, III, 743. 
1358 Sadrâ, Tefsîr, III, 456. 
1359 Sadrâ, Tefsîr, III, 778. 
1360 Sadrâ, Tefsîr, III, 813. 
1361 Sadrâ, Tefsîr, III, 821. 
1362 Sadrâ, Tefsîr, III, 943, 976. 
1363 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1058. 
1364 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1277. 
1365 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1289. 
1366 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1292. 
1367 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1325. 
1368 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1355. 
1369 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1361. 
1370 Sadrâ, Tefsîr, V, 57. 
1371

 Sadrâ, Tefsîr, V, 95.  
1372 Sadrâ, Tefsîr, V, 135. 
1373 Sadrâ, Tefsîr, V, 148. 
1374 Sadrâ, Tefsîr, V, 164. 
1375 Sadrâ, Tefsîr, V, 182. 
1376 Sadrâ, Tefsîr, V, 194. 
1377 Sadrâ, Tefsîr, V, 225. 
1378 Sadrâ, Tefsîr, V, 232. 
1379 Sadrâ, Tefsîr, V, 241. 
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, ظإييييً 1389, ٘ٝمييص ب٘ييُخِيص1388, ظيئٍُش ظٍصييٙيص1387, خ١ٝ٘فيي1386ُ, خ٘سصيييُش1385, خ٘ٝؽٙييك1384, خ٘ٝمييُخؾ1383خ٘الجمييص

, 1395ّي ظٝؽيٗ لُ٘ي, 1394, ٠ٕعص لُ٘يص1393ّي , ًٔٙ بُ٘خ1392ِّي , ٌصٗ ظًّي1391ٕيّ , ًٔٙ بٔع١د1390َّي بٔعٕٙدٌ

, ٔٙيٝيييص 1400, ٤ًخييييص1399, ب٠يييدَش ظٍُٔييييص1398, يِيّيييص ب٥٘دٜييييص1397, ٔٙيييً ليييدٖ ٘عمّييييُ ّٜيييد1396ٖظ١سيييي٣ ٦ب٘يييدَش

, ُٜآش آيٜيص ٌي٣ آييدض َزد٠ييص ٦ؤ٠ي٧خَ 1403لٕٝص ب٥٘يص ٌي ٔٙيٝص آيٜيص1402ّي ٦ٜف٥ُ ـدٜك ب٥٘ ّي , ٧٠َ ـٝم1401ـدٜمص

ًيييص1405, ب٘يُخِدض ٦ب٘ييدَخض1404َلٝد٠ييص ّٝ , لٕٝيص ٜم
يسع١ييي  ّي , ؤٔييدْ لٕٝي1407, زٕيػ ٔيالٚ ٘ع٧ظيييك ّٜيد1406ٚ

ّٓ 1410ّي ٌٔييُ ظ١سي٥يي 1409, ظإيييي1408ًلٙييي٣ ؤ يي٧ٖ لٌُد٠يييص , 1413, ظ٥ٝيييً ٌييي٣ ظٙيييي1412ً, وييعٛ ٦٦ يييص1411, بِخلييص ٘يي

, ظ١سيي٣ ّٜيدٖ ٕ٘ٙيً 1418ّي , ظٍصييٗ ظ١سي٥ي1417ّي , ظٙي٧يك لُ٘ي1416, زٕػ لٕٝيص َزّد٠ييص1415, ظسيد1414ّٞي ًٔٙ ب٥٘دٜ

                                                                                                                                                                     
1380 Sadrâ, Tefsîr, V, 250. 
1381 Sadrâ, Tefsîr, V, 254. 
1382 Sadrâ, Tefsîr, V, 279. 
1383 Sadrâ, Tefsîr, V, 281. 
1384 Sadrâ, Tefsîr, V, 293. 
1385 Sadrâ, Tefsîr, V, 305. 
1386 Sadrâ, Tefsîr, V, 321. 
1387 Sadrâ, Tefsîr, V, 372. 
1388 Sadrâ, Tefsîr, V, 463. 
1389 Sadrâ, Tefsîr, V, 476. 
1390 Sadrâ, Tefsîr, V, 478. 
1391 Sadrâ, Tefsîr, V, 478. 
1392 Sadrâ, Tefsîr, V, 499. 
1393 Sadrâ, Tefsîr, V, 501. 
1394 Sadrâ, Tefsîr, V, 503. 
1395 Sadrâ, Tefsîr, V, 506. 
1396 Sadrâ, Tefsîr, V, 508. 
1397 Sadrâ, Tefsîr, V, 509. 
1398 Sadrâ, Tefsîr, V, 515. 
1399 Sadrâ, Tefsîr, V, 515. 
1400 Sadrâ, Tefsîr, V, 518. 
1401 Sadrâ, Tefsîr, V, 519. 
1402 Sadrâ, Tefsîr, V, 520. 
1403 Sadrâ, Tefsîr, V, 523. 
1404 Sadrâ, Tefsîr, V, 524. 
1405 Sadrâ, Tefsîr, V, 528. 
1406 Sadrâ, Tefsîr, V, 530. 
1407 Sadrâ, Tefsîr, V, 535. 
1408 Sadrâ, Tefsîr, V, 536. 
1409 Sadrâ, Tefsîr, V, 540. 
1410 Sadrâ, Tefsîr, V, 544. 
1411 Sadrâ, Tefsîr, V, 545. 
1412 Sadrâ, Tefsîr, V, 546. 
1413 Sadrâ, Tefsîr, VI, 12. 
1414 Sadrâ, Tefsîr, VI, 42. 
1415 Sadrâ, Tefsîr, VI, 46. 
1416 Sadrâ, Tefsîr, VI, 50. 
1417 Sadrâ, Tefsîr, VI, 52. 
1418 Sadrâ, Tefsîr, VI, 59. 
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, ظعٝيص 1423ِخليص ـٙٝيص ٘ييؽد٠يص, ٘ٝميص ب٥٘ييص ع1422ّي , ظ١سيي٣ ٌُِيد1421٠ّي , ظ٧١يُ ظٝؽيٙي1420ّي , ًٔٙ بٔعٍدظ1419لدٖ

ُّ بٌدظيي1425, َٜييي٧ِ ُِآ٠ييييص ٦٘ييي٧خجك َزد٠ييييص1424ظ١سي٥ييص , ٜٙيييٕدش ٌي٥يييد 1428, ٜٕد٘يييٍص1427ّي , بيعيييدق ظٍصيييي1426ّٙي , ٔييي

, ٜٕد٘ييٍص 1433, ٠صيييمص 1432, ٜٕد٘ييٍص ب٥٘دٜيييص1431, ٜٕد٘ييٍص ٔييُيّص ٠٦ٍؽييدض ٦َليييص1430ّي , بيعييدق ُِآ٠يي1429ٜصييسدق

ُّ 1438ِييديش ٔٙيً 1437ٜٕد٘يٍص ُِآ٠ييص, ِدلًش ٌُِد٠ييص ٌي٥يد 1436, ظٕٝيٗ ٦ظ٧ظيك1435ّي , ًٔٙ ظ١سي1434٥ُِآ٠يص , ٔي

ّٙي 1441ّي , ظ١سيي٣ لٌُيد1440٠ّي , ظ٧ٙيك ظإ٦ي1439ٙآوُ , 1443, ٜٕد٘يٍص ِٙسييص1442ز٥يد ل١دييص َلٝد٠ييص ي, لٕٝيص ُِآ٠ييص ظعف

ُّ  ّي ظمٙيييٛ ٌُِييد٠ , لٕٝييص 1448ّي , َٜييّ لُ٘يي1447ّي , ٔٙييً ب٥٘ييد1446ّٜي , ب٠ييٍخَ ُِآ٠يي1445ّي , بٌععييدق ٔٙيي1444ٌٍييي٣ ٔيي

, ٜسدلؽيص 1454ّي , ظإيييً ٔٙي1453ٍ, ٜٕدٍ٘ص ز٤ُد٠يص1452يّص, زصيُش ؤو1451٦ُ, لفص ُِآ٠يص1450, زصيُش ِٙسيص1449ٌُِد٠يص

, 1460, يِيّيص ٔٙيٍيص1459, ظعٝيص بٔعسصيدَيص1458ّي , ظّٕييٛ بٔعٕٙيد1457ٌ, ظسصيُش ز٤ُد٠ييص1456, ظإيييً ظ١سي٥ييص1455لّّٙيص
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352 

 

 ٍٖ ٍٖ ٦ظّييييً ّٜييد ّٓ 1464يّ , ظٍُيييك ٘يي٧٥ي1463ّي ٦ز٤ُييدٞ لٕٝييّي , ظسيييدٞ ٔالٜيي1462, ب٘ييدَش ُِآ٠يييص1461ٔٙييً لييد , ٘يي

٦ظٝؽيييٗ ّي , ظ٧ظيييك ظٙييسي٥ ٤٦1468ييٛ ٦ظ١يي٧يُ’ 1467ٌييي ُٔخٜييص ٠س٧يييص, ٠ٕعييص ٌُِد٠يييص 1466, ظسصييُش لّٙيييص٦1465ظمّيييُ

ّٗ 1470ٌُ٘, ظٍُٔش لٌُد٠يص ٌي٥د ظسصُش ٌُِد٠يص1469ّي ظٍصٙ عَخءش  ّي , ب٘يُخَ ٠ي٧َ ز٤ُيد1471٠٘ع٥ٝييً ٠ي٧َ لُ٘ي٩ّ  ّي , ـ

ُّ ُِآ٠ , ٌٔيُ 1477, ٤٦يٛ ٦ظ١سيي1476٣, ظٍُييك1475ّي , لفيدذ ٔٙي1474ٍّي , ٧ٜليً ظمّيّي1473, ظعٝيص ٌي٥يد ظسصيُش1472ّي ٔ

, ب٘ييُخَ 1482, ب٘ييُخ1481َ, لٕٝييص ُِآ٠يييص ٌي٥ييد ب٘ييدَش َزد٠يييص1480لٕٝييص ز٤ُد٠يييص 1479ّي , ب٘ييُخَ بٌدظيي1478ّي ظٙييسي٥

ّٗ ٌُ٘يي1486, زمييػ ٦ظٍصيي1485ّٗي , ب٘يُخَ ٕ٘ٝي1484, وٙيدَش لٕٝيييص1483ّي لُ٘ي ّٗ ِٝي1487ُّي , ـي , ٠يي٧َ 1488يّ , ـي

ّٓ ٦ظمّيي1492ُ, ظئٍُش ٕ٘ٝييص1491ّي , ب٘يُخَ ٕ٘ٝي1490, ظسصُش ٍٔٙيص1489ّي لُ٘ , 1494ٔعٙي٥دي ُِآ٠ييصخ, 1493, ٘ي
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, لّفيص 1499, ٘ٝميدض ُِآ٠ييص ليٟ ؤ٠ي٧خَ َلٝد٠ييص1498, ٔٙي1497ًلّّٙييص , ٤ًخييص1496, ٘ٝمص بُ٘خِيص٤1495ًخيص لٌُد٠يص

., لٕٝص ب٥٘يص1503, ٤ًخيص لٕٝيص1502, ب٘دَش ٧٠َيص1501ّي , ظ٧١يُ ُِآ٩ّ٠ ٦ظٍٔيُ ز٤ُد٠ 1500ٔالٜيص
1504   

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, iĢârî tefsîre yer verirken pek çok kavram 

kullanmıĢtır ki bu durum onun, söz konusu alanda fikrî zenginliğinin ve ilmî 

derinliğinin bir hayli fazla olduğunun bir göstergesidir. 

 

4.1.1.2. KeĢf-ġuhûd 

KeĢf sözlükte, kendisini örten ve kapatan bir Ģeyi kaldırmak, açmak, perdenin 

kalkması manalarına gelmektedir.
1505

 Terim manası ise, perdenin arkasındaki gaybî 

manalara ve gerçeklere, bunları yaĢayarak ve temaĢa ederek mutallî olmaktır.
1506

 

Yani keĢf/mükâĢefe veya Ģuhûd/müĢâhede, gerçeklerin insanın kalbinde belirmesi 

anlamına gelmektedir. BaĢka bir ifade ile maddî olmayan gerçekleri maddî olmayan 

göz (basiret) ile görmek demektir.
1507

  
 Molla Sadrâ, keĢf ve Ģuhûdu iki kısma ayırmaktadır: 

1- „KeĢf-i sûrî‟ olarak adlandırılan iĢârî/sembolik keĢf. Sembolik keĢf, bâtınî 

duyularla hakikâtlerin sembollerini idrak etmektir. Molla Sadrâ‟ya göre insanın 

maddî duyuları olduğu ve bu duyularla dünyayı algıladığı gibi, insan ruhunun da 

kendine has duyuları vardır. Bu tarz keĢifte gerçekler, ruhî duyulara semboller 

Ģeklinde belirir. Meselâ Hz. Peygamber, bazı mükâĢefelerinde ilim ve marifet 

edinmeyi süt içmek Ģeklinde algılıyordu. Bundan dolayıdır ki Molla Sadrâ, te‟vîli 

rüya tabirlerine benzetir. Bu benzetmeyi tuhaf görmemek gerekir. Zira bu dünyadaki 
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maddî hayat, âhiretteki hayata nisbeten bir rüya gibidir.
1508

 Nitekim Hz. Ali Ģöyle 

demiĢtir: “Ġnsanlar uykudadırlar, öldüklerinde uyanırlar.”
1509

 

2- „KeĢf-i manevî‟ olarak isimlendirilen bilgisel (aynî) keĢf. Bu keĢif türünde 

semboller yoktur. Bu keĢifte insan zihni ve ruhu bir olgudan/durumdan veya 

cümleden öyle gerçeklere sahip olur ki, normalde onlara sahip olması mümkün 

değildir. Bu durum, sadece anahtarının çevrilmesi ile bir bahçedeki güzelliklere 

aniden muttalî olmaya benzer. Bu basit hareketle pek çok gerçek açığa çıkmıĢ olur. 

Bu tür keĢiflere ilham ya da kuvve-i kudsiyye (kutsal güç) adı verilmiĢtir.
1510

 

Molla Sadrâ yukarıdaki izahlardan da anlaĢıldığı gibi keĢfi, sûri ve manevî 

olmak üzere iki kısma ayırmıĢtır. Biz tasavvufî konulardan keĢf ehli konusuna geniĢ 

yer verdiğimizden dolayı burada onun keĢf-Ģuhûd hakkındaki bu açıklamasını yeterli 

görmekteyiz. 

 

4.1.1.3. Seyr u sülûk 

Sözlükte “seyr”; gezmek, “sülûk” ise yürümek ve gitmek anlamına 

gelmektedir. Tasavvuf ıstılâhında ise seyr; cehaletten ilme, kötü ve çirkin huylardan 

güzel ahlaka, kendi vücudundan Hakk‟a doğru hareket etmektir. Sülûk ise tasavvuf 

yoluna girmiĢ kiĢiyi Hakk‟a vuslata hazırlayan ahlâkî eğitimdir. BaĢka bir ifade ile 

seyr u sülûk; “tasavvuf ve tarikata giren sâlikin manevî makamlarını tamamlayıncaya 

kadar geçirdiği aĢamalar” diye tarif edilmiĢtir.
1511

  

Molla Sadrâ‟ya göre, varlıklar, vücûd ve kemâlât konusunda birbirinden 

farklı Ģeylerdir. Ġnsanın Allah‟ın yoluna sülûk etmesi ve derecelerde/makamlarda 

yavaĢ yavaĢ ilerlemesi varlığın en aĢağı mertebesinden en yüce mertebesine seyr 

etmesi, yer ve sıvı varlık derecesinin evvelinden, havaî ve nârî (ateĢ) varlığın 

derecesinin sonuna kadar terakkî etmesi gerekir. Oradan da nûrânî varlıkların 

derecelerine -ki en yüce melekût mertebesidir- seyr etmeğe (yürümeye) baĢlar. Ġlk 

önce bâtinî seyrine varır, oradan da ateĢ oluĢumuna (neĢ‟etine) ulaĢır. Bu, dünyada 
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da ahirette de aynıdır. Yüce Allah Ģöyle buyurmaktadır: “Aranızda cehenneme 

uğramayacak hiç kimse kalmayacaktır. Bu Rabbinin kesinleĢmiĢ bir hükmüdür.”
1512

  

Eğer dünyada ateĢe maruz kalırsa ondan kurtulacaktır. Aksi takdirde ahirette 

onunla (ateĢle) azap görecektir. Dünyada ateĢe maruz kalma; tevbe ve piĢmanlık 

ateĢiyle kalbinin yanmasından ibarettir. Sonra riyâzât ve meĢakkatli yükümlükler 

ateĢiyle bedenin yanması, sonra fikrî harekeler ve nefsanî intikaller ateĢiyle zihninin 

tutuĢması ve böylece burhan kuvveti ve iman nuru ile bu makamlardan 

melekût/nûrlar âlemine geçinceye kadar… ateĢ azabından kurtulur, cennet menziline 

ve Rahmân‟ın komĢuluğuna girer.
 1513

 Nitekim Allah Ģöyle buyurmuĢtur: “Sonra 

Allah‟a karĢı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüĢ 

hâlde bırakırız.”
1514

 

Böylece Molla Sadrâ, seyr u sülûka devam etmenin riyâzât ve meĢakkat ile 

bir takım aĢamalardan geçmekle mümkün olabileceğini belirtmektedir. 

  

4.1.1.4. Vahdet-i Vucûd  

Vücûdun birliği manasına gelen vahdet-i vücûd tasavvufî bir terim olarak, 

“Allah‟tan baĢka varlık olmadığının idrâk ve Ģuuruna sahip olup bilme ve tanıma 

esasına dayanan bir düĢünce tarzıdır.”
1515

 

Molla Sadrâ “Allah göklerin ve yerin nûrudur”
1516

 âyetini yorumlarken, 

O‟nun tüm mevcûdâtı yarattığını, eĢyanın varlığının, mahiyetin vücûd ile nitelenmesi 

sonucunda olmadığını, aksine Mubdî‟nin/Yaratıcı‟nın yaratmasıyla oluĢtuğunu 

söylemektedir. Böylece ona göre Allah, mevcûdâtın vücûdudur. Allah mevcûdâtın 

vücûdu olunca, mevcûdât ve mâhiyet ancak O‟nunla meydana gelir. 

O, bu âlemde gerçek varlık olarak Hak Teâlâ‟yı kabul edip diğer varlıkların 

vücûdunu, O‟na nisbetle parlak bir aynada görünen gölge ve hayallerden ibaret 

görmektedir. 

 Vahdet-i vücûd anlayıĢını Ġbn Arabî‟den (v. 638/1240) iktibas ettiği görülen 

Molla Sadrâ, bu konuda bazı vahdet-i vücûtçu mutasavvıfların görüĢlerine de yer 

                                                           
1512

 Meryem, 19/71. 
1513

 Sadrâ, Tefsîr, II, 113, VIII, 392. 
1514

 Meryem, 19/72. 
1515

 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimler Sözlüğü, Otto Yay.,  Ankara, 2014, s. 512. 
1516

 Nûr, 24/35. 



356 

 

vermiĢtir. Meselâ Hallac-ı Mansûr‟a (v. 309/922) göre, “Allah mevcûdâtın 

kaynağıdır.” Bazıları da “Allah göklerin ve yerin vücûdudur” demiĢlerdir. ġiblî‟nin 

(v. 334/946) Ģu sözünün de bu anlamda olduğunu söylemektedir: “Cennette Allah‟tan 

masivâ (Allah‟tan baĢka) hiç kimse yoktur.” Molla Sadrâ, ġiblî‟nin Cennette hakikî 

olan vücûdu kastettiğini ifade etmektedir. O, Ebû Abbas‟ın “dareynde sadece 

Rabbim vardır; O‟nun varlığı dıĢında hiçbir mevcûdât yoktur” sözünün de aynı 

husûsa iĢaret ettiğini belirtmektedir. Hz. Ali‟nin Ģu sözünün vahdet-i vücûd 

anlayıĢını pekiĢtirdiğini söylemektedir: ال ؤلسً َّزد ٘ٛ ؤ٢َ “Görmediğim bir Rabbe ibadet 

etmem.”
1517

 Ayrıca Müfessir, bu anlayıĢı desteklemek için Resûlullah‟ın Ģu hadîsini 

de zikretmektedir: ال َخلص ٘ٙٝاٜٟ ٜٟ ي٦ٞ ّ٘دء خهلل “Allah‟ın huzuruna varmadan mümin 

için rahat yoktur.”
1518

 

O, vahdet-i vücûd anlayıĢını Ģu sözüyle özetlemektedir: Varlıklar daha yok 

iken onlar Allah‟ın ilminde vardı.
1519

 Yani, Cenab-ı Hak ezelde vardı ve kendisiyle 

beraber hiçbir varlık yoktu. Bizi nasıl yaratacağını biliyordu. Allah‟ın bilgisinde 

Ģeklimiz vardı. 

Görüldüğü gibi müfessirimizin vahdet-i vücûd anlayıĢı, diğer vahdet-i 

vücûdçuların anlayıĢı gibidir. 

 

4.1.1.5. Zühd ve Takva 

“Zühd; “Allah‟tan baĢka her Ģeyi gönülden çıkarmak; değer vermemek; ne 

varlığa sevinmek, ne de yokluğa üzülmek, Allah ile ğanî, Allah ile azîz olmak” 

demektir.
1520
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1519

 Sadrâ, Tefsîr, III, 758. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, I, 114, II, 451. 
1520

 Cürcânî, Ta‟rifât, s. 184; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf,  s. 179. 



357 

 

Takva ise sözlükte; tehlikeden korunmak demektir. Tasavvufî ıstılahta ise 

kalbi günahlardan temizlemek ve kiĢiyi Allah‟tan uzaklaĢtıracak Ģeylerden 

kaçınmaktır.
1521 

ُْ  َيدؤَي٥َُّد ٦خ خ١٘مد ًُ ْٛ  خْلُس ُٕ زم ي ََ ٍِ ْٛ  خ٘م ُٕ َّ َٙ َٟ  َو ي ٍِ ْٟ  ٦َخ٘م ِٜ  ْٛ ُٕ ِٙ ْس َِ  ْٛ ُٕ ٙم َٞ  ََ٘م ٧ ُّ  .َظعم

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, 

Allah‟a karĢı gelmekten sakınasınız.”
1522

 

Molla Sadrâ, tasavvufî bir konu olan takvanın; helal olan Ģeylerin fazlasından 

sakınmak manasına da gelebileceğini Ģu hadîse dayandırmaktadır: 

د ِّٝ  ِب٠ٝم َٞ  َي ُٔ ٧ ُّ عم ُٝ ٥ِِٔٛ ٜعّيٟ خ٘ ُْ َع
دالَ  ِ٘ َٜ  َْ َخً  زإَ ٍَ د َل ّٝ ٌْ  ز٣ ل  .َزإ

“Muttakilere muttaki denilmesinin sebebi, kötü olan Ģeyden sakınmak için 

kötü olmayan Ģeyleri terk etmeleridir.”   

Molla Sadrâ, âyette geçen mana ile hadîsteki manayı uzlaĢtırmak için Ģu izahı 

yapmaktadır:  

ّٛ  خً٘يٟ؛ ٌي ظَُ ٣١ٜ يىدي لٝد خالـع١دذ ٧٤ خ٘ع٨٧ّ  ِٕٝدٞ: خً٘يٟ ؤُٜ ٌي ٣١ٜ خ٘عَُ يىدي خٍ٘ي ؼ

ّٞ - خ٘مالٖ ٦ٌع٧ٖ ٦خ٘ٝمصيص، خ٘مُخٚ ٜمط ُّ  ؤيعد ٌي٣ خال٥٠ٝدْ    ٢ُ٘ ي٧ـر  ٣ّ٠ خ٘ٝمط، خ٘مُخٚ ب٩٘ يف

ي٤د ٦ؼىيد٥٠د خ١ٍ٘ٓ ُّ  يّك ٘حاّل  خ٘مالٖ ٌع٧ٖ لٟ ٌٙيفع١ر يي٣١ ؤُٜ ٌي خ٘عَُ يإٜٟ ؤٞ ؤَخي ٌٟٝ -٦لصيد٥٠د ٦ظٝ

ُّ  ٔٗ لٟ ٣٘ ٦ِديص ٌ٘ٓ يصيُ لع٩ خ٘مُخٚ ٌي ٘. 

“Takva dinde korkulması gereken zarardan uzaklaĢmak demektir. Din 

konusunda korkulması gereken zarar iki kısma ayrılmaktadır: Sırf haram, masiyet ve 

helalin fazlası olan. Zira helalin fazlasına dalmak da sırf harama celbetmektedir. 

Çünkü o nefsin aç gözlülüğünü, azgınlığını, serkeĢliğini ve isyanını gerektirmektedir. 

Kim din husûsunda zarardan emin olmak istiyorsa, harama düĢmemek için helalin 

fazlasından uzaklaĢması gerekir. Taki bu kendisini her Ģerden korusun.”  

Molla Sadrâ‟ya göre, zühd ve takva gibi riyazî ibadetlerin hikmeti; marifetin 

baĢlangıcını, batnın (iç dünyanın) tasfiyesini, sırrın temizlenmesini, matlubun yüzünü 

görünceye kadar kalp aynasının perde ve pastan arındırılmasını sağlamaktır.  

Dünyada zühd hangi bakımından olursa olsun, hiçbir Ģeydir. Çünkü dünya 

sırf bir hiçliktir.  

                                                           
1521

 Ġsfehânî, Mufredât, s. 603; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf,  s. 157. 
1522

 Bakara, 2/21. 
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Konuya iliĢkin olarak Resûlullah‟tan (s.a.s) rivâyet edilen hadiste, “eğer 

Allah katında dünyanın değeri bir sivrisineğin kanatı kadar olsaydı; dünyada 

kâfirlere bir yudum su içirmezdi”
1523

 denmektedir. 

Molla Sadrâ, zaman bakımından dünya hayatının ahiret hayatına nazaran bir 

lahza (çok kısa bir zaman dilimi), mekân geniĢliği olarak da ahirete kıyasla bir zerre 

kadar olduğunu âyet ve hadîslerle ortaya koyup bu az olan Ģeyi terk etmenin vacip 

olduğunu, hakikâtte bunu terk etmeden zühd olmayacağını ifade etmektedir. 

Allah‟ın ve isimlerin azametini tanımak isteyenin, ahiretten de hatta zühtten 

de züht etmesi gerekir ki, nefsinden ve kalbinden tamamıyla kurtulsun. 

Molla Sadrâ, sûfîlerden Ģu rivâyeti nakletmektedir: “Dünyada zühd; nefsi 

rahatlatır. Ahirette zühd kalbi rahatlatır. Tamamıyla Allah‟a yönelmek ise ruhu 

rahatlatır.”
1524

  

Böylece bazı sûfîlerde görülen terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî (sâlikin 

kendi varlığını terkedip Hak‟ta fâni olması) ve terk-i terk düĢüncesi Molla Sadrâ‟da 

da görülmektedir. 

 

4.1.1.6. Zikir 

Zikir kelime olarak “anmak, hatırlamak, zihinde tutmak, unutmamak ve yâd 

etmek manalarına gelmektedir. Tasavvufî ıstılâhta ise “Allah‟ı anmak ve hatırlamak, 

O‟nu unutmamak ve gaflet halinde olmamak, Allah‟ı tehlîl, tekbîr, tesbîh, tahmîd 

cümleleriyle tekrarlamak” demektir.
1525

 

Molla Sadrâ, uygulama biçimlerine göre zikri açıklamaya çalıĢmaktadır. O, 

hafî zikri, cehrî zikre tercih eder görünmektedir. Ona göre zikrin uygulama alanları 

Ģunlardır: 

1- Dilin üzerine bir Ģeyin lafzını cârî kılmak. Bu, -bir Ģeyin lafzının o Ģeyin 

varlığı olmadığı gibi- gerçekte bir Ģeyin zikri olmamaktadır.. 

                                                           
1523

 Ebû Abdilah Muhammed b. Selâme b. Ca‟fer b. Ali b. Hekmûn el-Kûdâî,, Musnedu‟Ģ-ġihâb, 

(Thk., Hamdî b. Abdilmecid, Müessetü‟r-Risâle, Beyrût, 1986, II, 316; Ebu‟l-Kasım Ali b. Hasan b. 

Hibetillah b. Asâkir, Mu‟cemu Ġbni Asâkir, Dâru‟l-BeĢâir, DimeĢk, 2000, II, 840. Ayrıca bkz., Âl-i 

Ġmrân, 3/185. 
1524

 Sadrâ, Tefsîr, V, 548. 
1525

 Ġsfehânî, Müfredât, s. 200; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf,  s. 162. 
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2- Bir Ģeyin zikri, nefiste o Ģeyin manasını canlandırmaktan ibarettir. Yüce 

Allah Ģöyle buyurur: “Ben, beni zikredenin celîsiyim (arkadaĢıyım).”
1526

 ġâyet 

bundan maksad kalp olmaksızın sadece dil ile zikir olsaydı o zaman Yüce Allah‟ın 

bu cirm (yani zikreden beden) ile celîs olması gerekirdi. 

3- Zikir, bazen zikreden Ģey manasına gelmektedir. Dinin tafsilatından 

bahseden kitaba da zikir denilir.
1527

 Bu anlamda peygamberlere inen tüm kitaplar 

zikirdir. 

4- Zikir, namaz ve dua manasına da gelmektedir. Rivayette Ģöyle geçer: “Bir 

iĢ, Peygamberleri sıkıntıya düĢürdüğünde, hemen zikre yani namaza sığınırlardı.”
1528

  

Ona göre zikrin en Ģereflisi Ģu zikirdir: “(ييد ٤ي٧ ييد ٜيٟ ال ٤ي٧ بال ٤ي٧)” “Ey O, ey 

kendisinden baĢka olmayan O.” Çünkü bu zikir, bazı sırları içermekle beraber her 

Ģeye Ģahit olduğu halde Yüce Allah‟ın, basit (mürekkeb olmayan) hakikâtiyle 

herkesten gâib olduğunu da iĢ„âr eder.”
1529

 Bu münasebetle o yukarıdaki zikri 

tefsîrinde sıksık tekrâr etmektedir.
1530

  

Molla Sadrâ Cuma sûresinin 10. âyetini tefsîr ederken, ticaret, alıĢveriĢ, 

yemek, içmek gibi Ģeylerin, marifetullahtan ve O‟na ibadet etmekten kulları meĢgul 

etmesin diye çok zikir yapmalarını emrettiğinden bahsetmektedir. Ona göre bunun 

manası, Allah‟ı ticaretinizde ve sokaklarınızda zikrediniz. Bir Ģeyi veya ismi devamlı 

zikreden, ona ulaĢmayı gerektirir. Sevginin alameti, mahbûbu (sevileni) zikretmekle 

gerçekleĢmektedir. Ona göre gerçek zikir, kalbinin lisanıyla zikretmek ve 

zikredilenin Ģeklini kalbinde hatırlamaktır.
1531

  

Ona göre zikir; rûhî, kalbî, nefsânî ve bedenî amellerin en faziletidir.
1532

  

Molla Sadrâ, “Allah‟ı çok zikredin ki kurtuluĢa eresiniz”
1533

 

 âyetinin tefsîrini yaparken de zikrin çeĢitlerini ve neticelerini Ģöyle sıralamaktadır: 

Zikrin çeĢitleri:  

1- Dilin zikri 

2- Organ ve el ayakların zikri 

                                                           
1526 Beyhakî, ġuabu‟l-Ġman, II, 171. 
1527 Bkz., Zuhruf, 43/44. 
1528 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1040. 
1529 Sadrâ, Tefsîr, I, 58. 
1530 Sadrâ, Tefsîr, I, 83. 
1531

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 394-395. 
1532

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 403. 
1533

 Cuma, 62/10. 
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3- Nefsin zikri 

4- Kalbin zikri 

5- Ruhun zikri 

6- Sırrın zikri 

Zikrin neticeleri:  

1- Lisanın (dilin) zikri: Ġkrar etmek olup neticesi can ve malın güvenle 

korunmasıdır. 

“Siz imanla beni zikredin ki, ben de eman ile sizi zikredeyim.” 

2- El-ayak zikri: Onları sevaba ulaĢmak için itâat ve ibadet ile kullanmakla 

olur. 

“Ġtaat ile beni zikredin ki, ben de sevaplarla sizi zikredeyim.” 

3- Nefsin zikri: Ġslam nûruna ermek için emirleri kabul etmek ve yasaklardan 

kaçınmakla olur. 

“Teslim olmakla beni zikredin ki, ben de sizi Ġslam nûruyla zikredeyim.”  

4- Kalbin zikri: Allah‟ın ahlakına benzemek ve huzuruna ulaĢmak için 

yerilmiĢ ahlakların değiĢtirilmesi, güzel ahlakların tahsil edilmesiyle olur.  

“Beni, güzel ahlaklarla zikredin ki, ben de sizi istiğrak ile zikredeyim.” 

5- Ruhun zikri: Marifet ve hikmete ulaĢmak için O‟nu birlemek ve 

muhabbetle olur. 

“Beni birlemek ve muhabbetle zikredin ki, ben de sizi tevhîd ve yakınlık ile 

zikredeyim.” 

6- Sırrın zikri: Yaratanın varlığına vücudu (varlığı) feda etmekle olur.  

“Vücûd ve fenayı feda etmekle beni zikredin ki, ben de sizi Ģuhûd ve bekâ ile 

zikredeyim.”
1534

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ‟nın tefsirinde zikir konusuna yeteri kadar yer 

verdiği söylenebilir. 

 

4.1.1.7. Sabır  

Sabrın sözlük anlamı “engellemek, hapsetmek; güçlü ve dirençli olmak” 

demektir. Tasavvuf terimi olarak ise “üzüntü, baĢa gelen sıkıntı ve belâlar karĢısında 

                                                           
1534

 Sadrâ, Tefsîr, III, 405. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, VIII, 209. 
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direnç gösterme; olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet” Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır.
1535

 

Molla Sadrâ, “sabrederek ve namaz kılarak (Allah‟tan) yardım dileyin”
1536

 

âyetinde geçen sabır kelimesinin lügatta Ģu anlama geldiğini belirtmektedir:  

Sabır, “nefsin, sevdiklerini men etmesi ve hevâsını engellemesi” demektir. 

Ġnsanın lezzet ve ma„siyete sabretmesi için onda bir kuvvetin olması gerekir ki, bu da 

sabırdır. 

Molla Sadrâ, sabrın ne olduğu ile ilgili bazı sûfîlerden gelen tanım ve 

görüĢleri de nakletmektedir: 

1- Sehl b. Abdullah: “Sabır, kurtuluĢun Allah‟tan olduğunu beklemektir. 

Sabır en faziletli hizmet ve hizmetlerin en yücesidir.”  

2- Ehl-i Beyt imamları: “Sabırdan murat; oruç tutmaktır. Nitekim hadîste de 

bu anlamda vârid olmuĢtur. Ramazan ayı için خ٘صيس٤ُي٧ ٘ي٥ُ ٦  “bu sabır ayıdır”
1537

  

demiĢtir. Çünkü oruçlu olan kendi nefsini orucu bozacak Ģeylerden alıkoyar. Böylece 

nefsin hevası, onun yardımıyla yok olur. 

3- Bazılarına göre: “Sabır, sabrın üzerine sabretmektir.”
1538

 

4. Ġmam Gazâlî‟ye (v. 505/1111) göre, sabır; sâlikin derecelerinden, dinin ve 

salihlerin makamlarından biridir.
1539

 O, sabrın insana özgü bir nitelik olduğunu Ģöyle 

anlatmaktadır: 

Sabır, insanın özelliklerindendir. Hayvanlarda ve meleklerde sabır tasavvur 

edilmez. Hayvanlarda sabrın olmayıĢı, eksik olmalarındandır. Meleklerde sabrın 

olmayıĢı onların kâmil olmalarındandır. Melekler Ģehvet olmaksızın akıldan 

yaratılmıĢlardır. Hayvanlar da akıl olmaksızın Ģehvetten yaratılmıĢlardır. Ġnsan ise 

Ģehvet ve akıl ile yaratılmıĢtır.
1540

  

 Sabır, her faydalıyı sana celbeder, zararlı olan her Ģeyi de senden defeder, o 

acı bir ilaç ve hoĢ olmayan bir içecektir. Bu ilaç böyle olunca, akıllı olan insan onu 
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 Ġsfehânî, Müfredât, s. 306; Mustafa Çağrıcı,  “Sabır” DĠA, DĠBY, Ġstanbul, 2008, XXXV, 337. 
1536 Bakara, 2/45. 
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 Ebû Dâvût, Sünnet, 16; Nesâî, Sıyam, 82; Kuleynî, el-Furû‟ mine‟l-Kâfî, IV, 63. 
1538 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1165-1167. 
1539 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1171.  
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 1173. KrĢ., Gazâlî, Ġhyâ, VII, 214. 
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içmek ve yutmaktan hoĢlanmaz ve acı keskin olmasına rağmen sabredip Ģöyle der: 

“Bir saatin acısı, bir senenin rahatıdır.”
1541

 

5. Suhreverdî (v. 587/1191) ise Ģöyle demiĢtir: “Her Ģeyin bir cevheri vardır. 

Ġnsanın cevheri akıldır. Aklın cevheri ise sabırdır.” 
1542

 

6. O, Ebu Hasan b. Eslem‟in (v. 242/856) sabredenleri Ģu kısımlara ayırdığını 

söyler: “(Sabredenler) üçtür. 
1- Mutessabbir: Allah hakkında sabredip bazen sabreder, bazen de sabırsız 

olur. 

2- Sâbir: Allah rızası için Allah hakkında sabreder, sabırsızlık göstermez. 

Lakin ondan Ģikâyet beklenir. Bazen de kendisinde sabırsızlık görülür. 

3- Sebbâr ise Allah için Allah‟la Allah hakkında sabredendir. ġâyet 

kendisinin üzerine tüm belalar gelse bile bunlardan aciz olmaz.”
1543

 

Molla Sadrâ, sabrın en Ģiddetlisinin ne olduğuna Ģu olayı anlatmaktadır: “Bir 

adam ġibli‟nin yanında durup Ģöyle dedi: Sabır edenlere en zor gelen sabır 

hangisidir? ġibli dedi ki: “Allah hakkında sabretmektir.” Adam: “Hayır” dedi. ġibli 

“Allah için sabr etmektir.” dedi. Adam “Hayır” dedi: ġibli “Allah‟la beraber 

sabretmektir.” dedi. “Adam “hayır” deyince ġibli kızıp Ģöyle dedi: “Sana yazıklar 

olsun, peki sabır hangisidir?” Adam “Allah‟tan sabır etmektir” deyince ġibli 

neredeyse ölecek gibi bağırdı.”
1544

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ‟nın tefsirinde sabır konusuna, hem kendi verdiği 

ve hem de yaptığı nakillerden yeterli ölçüde yer verdiğini söylemek mümkündür. 

 

4.1.1.8. Tevekkül, Rıza, ġükür 

Sözlükte tevekkül; “iĢini gördürmek için birini vekil tayin etmek ve iĢini 

baĢkasına havale etmek” demektir. Terim olarak ise, “hareketlerini tabiî-ilahî 

kanunlara uydurduktan sonra Allah‟a dayanıp güvenmektir.”
1545

 

                                                           
1541 Sadrâ, Tefsîr, III, 1184. KrĢ., Gazâlî, Ġhyâ, VII, 281. 
1542 Sadrâ, Tefsîr, III, 1179. 
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Rıza; “hoĢnut ve memnun olma, kabul etme, seçme” gibi anlamlara 

gelmektedir. Tasavvufta ise “kaderin acı tecellileri karĢısısında kalbin huzur ve 

sükûn halinde bulunması” demektir.
1546

 

ġükür lügatte; “yapılan iyiliği bilmek ve onu yaymak, iyilik edeni iyiliğiyle 

övmek; minnettarlık duymak” anlamına gelir. Terim olarak ise, “Allah‟tan veya 

insanlardan gelen nimet ve iyilikten dolayı minnettarlığını ifade etme, nimete söz ve 

fiille mukabelede bulunma, Allah‟a itaat edip günah iĢlemekten uzak durmak 

suretiyle nimetin gereğini yapma” Ģeklinde tarif edilmiĢtir.
1547

  

Molla Sadrâ, “Allah‟ın verdiği rızka O‟nu yalanlayarak mı 

Ģükrediyorsunuz?”
1548

 âyetinin tefsîrinde tevekkül ve rıza makamı için Ģöyle 

demektedir: Bir insan tevekkül ve rıza makamına ulaĢtığında vahdet makamına da 

ulaĢır. Böylece tamamıyla Ģirk Ģâibesinden muhlis olan bir kul haline gelir. Çünkü 

daha fazlasını celb etmek amacıyla ettiği Ģükürde gizli bir Ģirk vardır. Tevekkülde de 

aynı durum söz konusudur. Çünkü tevekkül; tevekkül eden ve tevekkül edileni 

gerektirir. ĠĢini havale etme konusunda yükümlü olan kiĢi vekili tayin eder.  

Rıza makamı; her ne kadar Allah‟ın büyük kapısı olsa dahi bunda da Ģirk 

kokusu vardır. Çünkü razı olan, kendisinden razı olunan bir varlığa karĢılık, 

kendisinde bir varlık iddia eder. Bu rıza makamı da tevhit derecesine ulaĢanların 

derecelerinden aĢağıdır. ġâyet bu derecelerden (tevekkül-Ģükür-rıza) geçerse 

tamamıyla saf olan fena makamına ulaĢır. Çünkü sonuç ve dönüĢ Allah‟adır.
1549

  

Molla Sadrâ, tevekkül-Ģükür-rıza kavramlarını vahdet derecesine ulaĢmak 

için birer derece olarak görmektedir. Ona göre bu makamların gereğini yapıp Ģirk 

kokusundan uzaklaĢanların “fena fillah” makamına ulaĢamamaları mümkün değildir. 
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 Cürcânî, Ta‟rifât, s.  181. 
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 Ġsfehânî, Müfredât, s. 298; Mustafa Çağrıcı, “ġükür”, DĠA, DĠBY, Ġstanbul, 2010, XXXIX, 259. 
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4.1.1.9. Vesvese ve Ġlham  

Vesvese sözlükte; “fısıltı, hıĢırtı, gizli söz, kuruntu” gibi anlamlara 

gelmektedir. Istılâhta ise “Ģeytanın ilkâ‟ı, kötü bir iĢin yapılması ve iyi bir Ģeyin 

terkedilmesi için insanı kıĢkırtması” demektir.
1550

 

Ġlham, sözlükte; yutturmak ve feyz yoluyla bildirmek anlamına gelmektedir. 

Terim olarak ise, herhangi bir mananın tefekkür ve istidlal yoluna baĢvurmaksızın 

insanların kalbine yerleĢtirilmesi demektir.
 
Yani “kalpleri tasfiye edilmiĢ kiĢilere, âni 

olarak verilen tefekkür ve istidlal dıĢı bilgiler” kastedilmektedir. Ġlham, hem 

Peygamber hem de normal insanlar için sözkonusudur. Peygamberler için bağlayıcı 

iken normal insanlar için bağlayıcı değildir. Ġlham ile elde edilen bilgiler birbirleriyle 

çeliĢebilir.
1551

   

Molla Sadrâ, “ey Adem oğulları! Size Ģeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık 

bir düĢmanınızdır, demedim mi?”
1552

 âyetini tefsîr ederken, Allah‟ın âlemde, 

insanoğlunun kalbi üzerine dört husûsta (hayır, Ģer, saadet ve Ģekavette) etki eden iki 

mahlûku olduğunu belirtmektedir.  

Birisinin ismi, melektir. O, Allah‟ın rahmet nûrundan yaratılmıĢtır. Diğerinin 

ismi, Ģeytandır. O da Allah‟ın gazap ateĢinden yaratılmıĢtır. ĠĢte bu iki özelliğe Ģu 

kutsî hadîs iĢaret etmiĢtir: “Müminin kalbi, Rahmân‟ın parmaklarından iki parmak 

arasındadır. (Onu) istediği Ģekilde çevirir…”
1553

 Ayrıca Resûlullah‟tan Ģu hadîs 

rivâyet edilmiĢtir: “ġeytanın insanoğluna lemmesi/dokunuĢu (telkini) vardır. Meleğin 

de lemmesi/dokunuĢu (telkini) vardır. ġeytanın lemmesi, kötülüğü va‟d etmesi ve 

gerçeği yalanlamasıdır. Meleğin lemmesi ise hayrı va‟d etmesi ve gerçeği tastik 

etmesidir. Kim bunu bulursa onun Allah‟tan olduğunu bilsin ve Allah‟a hamd etsin. 

Kim de diğerini bulursa kovulmuĢ Ģeytandan Allah‟a sığınsın.”
1554

 Daha sonra 

Resûlullah (s.a.s) Ģu âyeti okudu:
 1555

 “ġeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, 
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çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet 

va„dediyor. ġüphesiz Allah, lütfu geniĢ olandır, hakkıyla bilendir.” 
1556

  

Molla Sadrâ, ilhamın melek tarafından, vesvesenin de Ģeytan tarafından 

insanın kalbine dört Ģekilde vaki olmasından bahsetmektedir: 

1- Kalbin sağ tarafında hâsıl olan ilim ve yakine karĢılık kalbin sol tarafından 

sadır olan hevâ ve Ģehvet. 

2- Ġnsanî âlem Ģekline benzer, büyük âlemden hâsıl olan ilmî Ģekil. 

Bu, vesvese ile ilham arasında geçiĢ mertebesidir. ġayet sen âfâk ve enfüs 

âyetlerine, iĢtibah, gaflet ve yüz çevirme yöntemiyle bakarsan avâmm ve 

mukallidlerde olduğu gibi hayal ve vehmde, sana Ģüphe ve vesvese doğacaktır. 

ġüphe ve vesvese sol yöndedir. “Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki yanlarına 

uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek geçerler.”
1557

  

Molla Sadrâ, Ģüphe ve vesvesenin sol taraftan geldiğini belirtmek için 

yukarıdaki âyeti delil getirmektedir. 

 ġâyet bu âyetlere tefekkür ve te‟emül ile beraber nizam ve ihkam metoduna 

göre bakarsan, bu Ģüphe ve vehimler senden zâil olur, sağ tarafta olan kuvve-i 

akliyede marifet ve yakîn meydana gelir. Böylece mukarreb meleklerden olur ve 

Ģeytanın askeri olmaktan kurtulursun. Çünkü muhkem âyetler, melekler, akıllar ve 

küllî nefisler mertebesindendir.  

3- Seçkin Resûl, tâhir imamlar ve alimlere itaat etme karĢılığında, tekzib, 

inkar, ta„tîl ve müĢebbehe ehline uyma. 

Sapıklık yoluna giren Ģeytanların derecesindendir. Kim sapıklık yoluna 

uyarsa Ģüphesiz lanetlenmiĢ Ģeytana uymuĢtur. Hidâyet yoluna giren meleklerin 

grubundandır. 

Her kim ehlullaha ve gerçek ilham sahiplerine uyarsa Ģüphesiz o, Allah‟ın 

Peygamberlerine ve iman ile yakine ilham olunan kutsal meleklere uymuĢ olur.  

4- Gaye yönü ve dereceye göre; aklî, melekûtî küllî müdebbirat meleklere 

yönelmek; onlarla beraber olmayı ve onlardan marifeti tahsîl etmeyi gerektirir. 

Meleklerden alınan ilimler, ta„akkul ve küllî ilhamlar kabilindendir. 

                                                           
1556

 Bakara, 2/268.  
1557 Yûsuf, 12/105. Ayrıca bkz., Bakara, 2/164. 



366 

 

Buna karĢılık Allah tarafından hacbedilmiĢ (engellenmiĢ), karanlıklarda 

hapsedilmiĢ ve uzaklaĢtırılmıĢ Ģeytanlara yönelmek, hile ve tuzakları kazanmak, 

onlardan istifade etmek, süflî iĢlerle ilgili cüz‟î fikirler kabilindendir. 

Ġnsan birinci yönde melekler ve Rahmân‟ın askerlerine benzer. Ġkinci yönde 

cehennem tabakalarında olan Ģeytan ve azgın cinlere benzer. 

Molla Sadrâ, vesvese ve ilhamın kaynağı ile alakalı olarak Ģöyle demektedir: 

Cehaletin aslı Ģeytandandır. Hidâyet, basîret ve yakînin aslı ise melektendir.
1558

  

Molla Sadrâ, melek ve Ģeytanın lemmesinin birbirinden ayırt edici bir 

özelliğin olduğunu Ģöyle ifade eder: Ġçten gelen seslenmeler (lemmeler) melekler 

tarafından olup onlara güvenmek ve itimat etmek gerekir, dıĢtan gelenler ise 

Ģeytandandır (ki, onlara da itibar etmemek lazımdır).
1559

  

 

4.1.2. ELE ALDIĞI TASAVVUFÎ KONULAR 

Müfessirimiz tasavvufî kavramlardan sonra birtakım tasavvufî konulara da 

değinmektedir. BaĢlıca Ģu tasavvufî konulara ağırlık vermektedir: 

4.1.2.1. Tehliyeden Önce Tahliye   

 Tahliye (ِٙيص  .nefsin kötü hasletlerden temizlenmiĢ olması demektir ;(خّ٘عْى

Tehliye (ِٙيص .ise nefsin iyi hasletlerle bezenmesi anlamına gelmektedir (خّ٘عْم
1560

 KiĢi 

maddî necislerle Allah‟a yaklaĢamadığı gibi, manevî necislerle de O‟na yaklaĢamaz. 

Bunun için nefsini kötü hasletlerden arındırdıktan sonra iyi hasletlerle süslemesi 

gerekir. 

Molla Sadrâ, “o halde kim tâğutu reddedip Allah‟a inanırsa, kopmayan 

sağlam kulpa yapıĢmıĢtır”
1561

 âyetini açıklarken tasavvufî konulardan olan tehliye ve 

tahliyeye büyük önem verdiği görülmektedir.  
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O, büyük saadet olan gerçek marifet ve dinî öğretilerle ruhun süslenmesi için 

kesin bir Ģekilde dünya ile bağlantının kesilmesini ve hayalî âlemin terkedilmesini 

öngörmektedir.  

Ona göre “tâğûtun reddedilmesi”  dünya ile alakayı kesme ve hayalî âlemi 

terk etme; “Allah‟a inanma” ifadesi ise celâl ve cemâl sıfatlarıyla birlikte ilk hakikatı 

tanıyarak nefsin süslenmesine iĢaret etmektedir. Bunlardan birincisi tahliye, 

ikincisinin tehliye olduğunu belirttikten sonra kim bu iki vesileye (tahliye ve tehliye) 

tabi olursa “kopması mümkün olmayan sağlam ipe tutunmuĢ olur” diye konuya 

açıklık getirmektedir.
1562

 

AnlaĢıldığı üzere Müfessir bu âyeti tefsir ederken nefsin dünyevî bağlılıktan 

arındıktan sonra iyi hasletlerle süslenmesi gerektiğini savunmaktadır. 

 

4.1.2.2. Kalplerin ÇeĢitleri 

Molla Sadrâ, “Ey Âdemoğulları! Ben, size, Ģeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, 

sizin için apaçık bir düĢmandır. Bana kulluk edin. ĠĢte bu dosdoğru yoldur, diye 

emretmedim mi?”
1563

 âyetlerini tefsîr ederken insan kalbinin, hayır üzerinde sebat 

ederek Hakk‟a kulluk; Ģer üzerinde sebat ile Ģeytana kulluk ve her iki tarafa taalluk 

ettiği husûsunda tereddüt etmek Ģeklinde üç kısım olduğunu belirtmektedir. 

a- Takva ve riyazatla temiz olmuĢ ve kötü ahlaktan arınmıĢ kalp. 

Bu kalp; iĢlerin iyi akibeti için, aklını tefekkür ile çalıĢtırır. Hayır ve itâatın 

sırlarına muttalî olur. Böylece basîret nûruyla hayır yönlerini keĢfeder. Aklı, hayır 

iĢleri yapmaya ve masiyeti terketmeye teĢvik eder. ġeytanın tuzakları kendisini 

etkilemez. Allah‟a ve O‟nun zikrine yönelir. Bu kalbin özelliklerine dair Ģu âyeti de 

delil gösterir: “(Allah‟tan) sakınanlara Ģeytandan bir vesvese eriĢtiğinde iyice 

düĢünürler (Allah‟ı zikredip anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp 

bilmiĢlerdir.”
1564

  

b- Rüsva, heva ile dolu, Ģehvetle kahrolmuĢ, Ģeytanın kapılarının üzerine 

açıldığı ve meleklerin kapılarının ise üzerinde kapalı olduğu kalp. 
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Hevanın yayılmasından dolayı bu kalbin mekânı geniĢlemiĢ, bundan dolayı 

da Ģeytanın kalp üzerindeki sultası kuvvetli olmuĢtur. ġeytan kötü amellerini süslü 

göstererek kendisine yönelmiĢtir. Va„d ve va„îdle ilgili iman nûrunu ondan 

gidermiĢtir. Ġçi heva karanlığının dumanıyla dolmuĢ, akıl lambası sönmüĢ, anlayıĢı 

körelmiĢ, iĢitme özelliği kalmamıĢtır: Allah‟ın Ģu sözü buna iĢaret etmektedir: 

“Onlar sağırlar, dilsizler ve körler. Bu sebeple düĢünmezler.”
1565

  

Bu tür kalbe de Ģu âyetin iĢaret ettiğini belirtmiĢtir: “ġâyet tanrılarımıza 

inanmakta sebat göstermeseydik, gerçekten bizi neredeyse tanrılarımızdan 

saptıracaktı” diyorlar.”
1566

  

c- Hakka ve Ģeytana itaat konusunda tereddüt eden kalp. 

Bu kalp Rahmân‟ın askerleri ile Ģeytanın ordusu arasında gidip gelen kalp 

çeĢididir. Buna, Allah‟ın kaza ve kaderine göre bu iki ordudan biri galip gelir.
1567

  
Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, âyetler çerçevesinde kalbi; pak, Ģehvetlerle dolu 

ve Ģüpheli Ģeklinde üç kısma ayırmıĢ ve her birinin özelliklerini belirtmiĢtir. 

 

4.1.2.3. Ġnsan-ı Kâmil 

Ġlâhî, küllî ve cüzî olan kevnî âlemleri içinde barındıran insana insan-ı kâmil 

denir. O, ilâhî ve kevnî kitapları cem eden kitaptır. Ayrıca, nefis perdelerini yırtıp en 

son mücerred ruh haline ulaĢan insandır. Abdulkerîm el-Cîlî (v. 565/1170)‟ye göre 

insan-ı kâmil, baĢtanbaĢa bütün varlığın çevresinde döndüğü kutuptur. Varlığın 

yaratılmasından beri insan-ı kâmil tektir ve tek kalacaktır. Ġnsan-ı kâmilin kendine öz 

bir hakîkati vardır. Bununla beraber her çağda, çeĢitli suretlerde ve çeĢitli adlar 

altında görünür. Onun asıl adı Muhammed‟dir. Ancak dünyanın baĢlangıcından bu 

yana çeĢitli peygamberlerin sûretinde görünen odur.
1568 

Bazı filozof ve mutasavvıflar tarafından bir ilk örnek veya ruhanî prototip 

olarak kabul edilen insan-ı kâmil ile aynı özellikleri taĢıyan „kâmil tabiat‟ arasında 

ilk örnek veya prototip olma bakımından bir benzerlik görülmektedir. Meselâ, Molla 

Sadrâ‟ya göre insan-ı kâmil, insan türünün ilk örneği olan semâvî bir insandır. Ona 
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göre her varlık giderek kendi semâvî ilk örneğine yaklaĢacak; böylesi bir insan 

berzah olma niteliğine ulaĢarak semâvî bir insana (insan-ı kâmile) dönüĢecektir.
1569

 

Abdulkerîm el-Cîlî insan-ı kâmilin, Hz. Peygamberin her asırda bir velide 

tecellisi olduğunu düĢünürken Molla Sadrâ‟nın, bu düĢünceyi daha tutarlı bir 

zeminde açıklamaya çalıĢtığı görülmektedir. Ona göre insan-ı kâmilin tarifi Ģöyledir: 

Ġnsan-ı Kamil âlem-i kebirde olan her Ģeyi içinde toplayandır. O, Allah‟ın 

yerdeki ve gökteki halifesidir. 

Molla Sadrâ, “göklerdeki ve yerdeki her Ģeyi kendi katından (bir nimet 

olarak) sizin hizmetinize verdi. Elbette bunda düĢünen bir toplum için deliller 

vardır”
1570

 âyeti ile “göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah‟ın sizin hizmetinize 

verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz 

mi?”
1571

 âyetini zikrederek insan-ı kâmilin konumunu Ģöyle açıklamaktadır: Allah‟ın 

mülk ve melekûtta yaratmıĢ olduğu her Ģey, insan-ı kâmile boyun eğmek ve secde 

etmek zorundadır. Çünkü O, Allah‟ın halifesidir ve Allah‟ın tüm isimlerinin 

mazharıdır.
1572

  

Ayrıca ona göre insan-ı kâmil; Rabbinin âyetlerini cem eden kitaptır. Akıl ve 

nefis gerçeklerinin, içinde dürülmüĢ olarak bulunduğu kayıttır. Tüm ilim çeĢitleriyle 

dolu olan kelimedir. ٞٔيٟ ٌيٕي٧ örneğinden yazılmıĢ bir nüshadır. (ٞ), (ْ) harflerinden 

vârid olmuĢ emirdir. Tüm isimler için cami„ olan ism-i a„zamdır. O, rûhî ve aklî 

yönden “ümmül kitap” olarak isimlendirilen kutsal kalemdir. Hakikî kalbî yönüyle 

kitab-ı levh mahfûzdur. Hayvânî nefis yönüyle kitab-ı mahv ve ispattır. Cismânî 

tabiatı yönüyle de defter-i cismânî veya siccill-i heyûlânîdir.
1573

  

Aklî olan insan; insan-ı kâmildir ki, tüm melekler ona secde ve itaat etmekle 

emrolunmuĢtur. Nefsî olan insan bu evrene inmeden önce cennette yaĢayandır. Suflî 

insan ise topraktan yaratılmıĢ, ölüm, bozulma, kötülük, düĢmanlık ve husumete 

maruz kalmıĢ insandır.
1574
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 ََ  ٌْ ْييَط ِب َٜ ََ يد  َٜ ٦َ ْٛ ٥ُ َٙ يَع َِ  َ ٟم خهللم ي ِٕ َ٘ ٦َ ْٛ ُٙي٤ُ٧ ُع ّْ ْٛ َظ ي َٙ ي٩ٌَ َٜ ََ  َ ٟم خهللم ي ِٕ َ٘ ْييَط ٦َ َٜ  “Onları siz öldürmediniz, 

fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı”
1575

 âyeti 

gereğince insan-ı kâmil, Rabbinin sûretinde olup Allah‟ın yeryüzündeki bakiyesidir. 

Yaratılanlara Allah‟ın hüccetidir.
1576

 

Ġnsan-ı kâmil, her ne kadar cismî açıdan hakîr ve süflî olsa da rûhî ve irfânî 

yönüyle unsurlar ve felekler kendisini tavaf eder. Nitekim hadîste vârid olduğu gibi 

 Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri“ ٘ييييي٧الْ ٘ييييي٧الْ ٘ٝيييييد وّٙيييييط خ ٌيييييالْ

yaratmazdım”
1577

 diye buyurulmuĢtur.
1578

  

Molla Sadrâ, insan-ı kâmil hakkında bazı âriflerden alıntılar yapmaktadır. 

Bazılarının insan-ı kâmili; ezel, ebed, dünya ve ahiret açısından alemin varlık ve 

sonsuz oluĢ sebebi olarak gördüğünü zikretmektedir. Ayrıca Ġbn Arabî‟nin (v. 

638/1240) de onu, hâdis olan ezelî insan ve ebedî bir oluĢum olarak tanımladığını 

aktarmaktadır.
1579

 

Ona göre insan-ı kâmil; Allah‟ın nâibi, halifesi, mukarreb kulu olup Ģu iki 

husûstan dolayı kâinattaki herĢeyden üstün kılınmıĢtır:  

a- Bütün eĢyânın hakîkatını bilme ilmi, 

b- Ġstediğini gerçekleĢtiren tam kudreti.  

Ġlmi ikiye ayrılmaktadır: 

a) Zâhir ilmi, 

b) Bâtın ilmi. 

Tüm kudreti, ikinci neĢ‟ette ortaya çıkacaktır. ĠĢte orada onun gerçek hilafeti 

gerçekleĢecektir.
1580

  

Molla Sadrâ‟ya göre insan-ı kâmilin farklı dereceleri ve oluĢumları vardır. 

Resûlullah‟ta bütün makam ve oluĢumlar vardır. O, bir vakit ve makamda Ģöyle der: 

“De ki, „ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, „sizin ilâhınız ancak 

bir tek ilâhtır‟ diye vahyolunuyor.”
1581
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BaĢka bir makamda da Ģöyle der: “Benimle Allah arasında öyle bir vakit oldu 

ki, ne mukarreb bir melek ne de mürsel bir nebi bulunuyordu.”
1582

 

“Kim bana itaat ederse, Allah‟a itaat etmiĢ olur. Kim bana buğz ederse 

Allah‟a buğz etmiĢ olur.”
1583

 

Molla Sadrâ, insan-ı kâmilin sahip olacağı makamın makam-ı mahmûd 

olduğunu da belirtmektedir.
1584

  

 

4.1.2.4. Tesbih ve ÇeĢitleri 

Molla Sadrâ tesbihi Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: 

“Tesbihin hakîkatı ve ruhu, kâinatın bağlantılarından ve hades olanların 

Ģâibelerinden ilâhî zatı tecrîd etmektir (soyutlamaktır). 

Kim kevnî maddelerden daha fazla soyutlanarak uzaklaĢmıĢ ve dünya 

kabuklarından kurtulmuĢsa o, Hakk‟ı tam bir Ģekilde tesbih etmiĢ olur.” 

O, tesbih mertebelerini Ģöyle sıralamaktadır: 

a- Bir olan ilahî zat mertebesi: َ ْ٦ ًّ ّذ خ٘ٝالجٕيييص ٦خ٘ييي٦ُقٔيييّس٧ق ِييي  “O, 

(noksanlıklardan) münezzehtir, kutsaldır, melekler ve Cebrâil‟in (a.s) Rabbidir.”
1585

 

b- Mukarrebûn melekler ile idare eden ukûlların tesbihi:  

Bunların her birinin çok sayıda kapsayıcı tesbihleri vardır. 

c- Semavî meleklerin tesbihi: 

Bunların her birinin felek ve gezegenlerin devirlerine göre çeĢitli tesbihleri 

bulunmaktadır. 

d- Yerdeki meleklerin ve süflî nefislerin tesbihleri.  

e- Azaları ve parçalarıyla beraber beden ve boyutların zikri. 

Bunlardan her biri kendisine has olan dilleriyle Rablerini zikredip tesbih 

ederler.
1586

  

                                                           
1582

 Ali el-Kârî, hadîs olduğu belirtilen sözün sûfîlerin ağzında çok zikredilen bir söz olduğunu belirtip 
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Muhammed es-Sebbâğ), Dâru‟l-Emâme, Beyrût, tsz. s. 299). 
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4.1.2.5. Muhabbet (Sevgi) 

 Muhabbet sevmek demektir. KiĢi ya Rabbini ya da nefsini sever. AĢırı sevgi 

tapınmaya kadar götürür.   

Molla Sadrâ, bir Ģeye muhabbet etmenin, ona kulluk etme anlamına geldiğini 

belirtip bu muhabbeti Ģu iki kısma ayırmaktadır: 

a- Ġnsan nefsinin özelliklerinden olan muhabbet. Bu, kötülüğü emreden nefse 

tabi olanın muhabbetidir. 

b- Hakkın özelliklerinden olan muhabbet. Bu da marifet ve hikmet 

muhabbetidir. Allahu Teâlâ bu konuda Ģöyle buyurmaktadır: “Ben gizli bir 

hazineydim. Tanınmak istedim. Beni tanısınlar diye mahlûkatı yarattım.”
1587

  

Allah‟ın sevdiği kullar bellidir. Onlar da Allah‟ı seven dostlarıdır. Allah Ģu 

sözüyle buna iĢaret etmiĢtir:  ُ٦َيُِمس٠َ٧ُّيي٣ ْٛ ٥ُ  Allah onları sever, onlar da Allah‟ı“ يُِمييسُّ

severler.”
1588

  

Molla Sadrâ‟ya göre kim nefsanî muhabbeti vekil tayin ederse onun 

muhabbeti, nefsin ve Ģehvetin arzusuna uygun olan put ve benzeri Ģeylerin 

muhabbetine bağlı hale gelir. Bazı kâfirlerin Lat‟ı, bazıları da Uzza‟yı sever ve ona 

taparlar. Dünya ehlinden bazıları malları, bazıları da çocukları sevip onlara taparlar: 

Yüce Allah insanları, bunların fitnesine karĢı uyarmıĢ ve onların düĢman olduklarını 

Ģu âyetle ifade etmiĢtir: “Ey iman edenler! EĢlerinizden ve çocuklarınızdan size 

düĢman olabilecekler vardır. Onlardan sakının.”
1589

  

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyeti Ģu Ģekilde yorumlamaktadır: “Onlara 

muhabbetten sakının, çünkü onlar sizi Allah‟ın muhabbetinden men eden 

düĢmanlarınızdır. Allah gerçek dost ve asıl maksuttur, diğerleri ise düĢmandırlar.”  

Kim Allah‟ı severse Allah‟ın dıĢındakilere baksın. Hz. Ġbrahim Halilullah 

gibi onları düĢman olarak görsün: “Âlemlerin Rabbi dıĢında, Ģüphesiz onlar benim 

düĢmanımdır.
1590
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Molla Sadrâ, “Belki kendilerine yardım edilir diye Allah‟ı bırakıp da ilâhlar 

edindiler”
1591

 âyetinden muradın Ģu olduğunu belirtmektedir: Bazı varlıklarla ilgili 

olarak nefislerine sızmıĢ aĢırı sevgiden dolayı onlar, Allah‟ı bırakıp bir takım vehmî 

putlara yönelmiĢlerdir. 

Çünkü Allah‟ın dıĢındakini seven; masivaya ibadet, hizmet ve tevessül eder. 

Ona ulaĢma ve yaklaĢma yollarını arar. Ona ulaĢmanın, kendisine yardım 

gerektirdiğini tasavvur eder. Böylece kalblerine sevinç girer, lezzet bulur, rahat ve 

mutmain olurlar. Bu durum, hissi lezzetler konusunda, insanların çoğunun 

durumudur.  

Ehl, mal, çocuk, makam, derece, Ģöhret ve padiĢahlara yakınlık gibi Ģeyler 

Ģeytanı ve batıl din sahiplerini sevenlerin halidir. 

Aynı Ģekilde bir Ģeyhi veya bir imamı, iman ve marifet elde etmek gibi 

maksatlar ile değil de taassup ve iftihar için sevenler, Allah‟tan baĢka ilahlar 

edinmiĢlerdir.”
1592

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, sevgi konusunda Ġbrahimî bir davranıĢ 

sergilenmesi gerektiğini, masivayı put haline getirmemeyi tavsiye etmektedir. Ona 

göre sevginin bir sınırı olmalıdır. Aksi takdirde insanın yersiz olarak beslemiĢ olduğu 

muhabbet, kendisini olumsuz bir sonuca götürecektir. 
 

4.1.2.6. KeĢf Ehli 

“KeĢf, perdenin açılmasıyla gizli olanın ortaya çıkması anlamına gelmektedir. 

Gaybî gerçeklere yaĢayarak ve temaĢa etmek suretiyle muttalî olmaktır. Riyâzât, 

mücâhede ve tasfiye perdeyi ortadan kaldırınca gayb âlemi görülmeye baĢlar.”
1593

 

ĠĢte tasavvufî açıdan nefsini kötü hasletlerden temizleyip güzel hasletlerle 

süsleyenler ehl-i keĢf olurlar. 
Molla Sadrâ, “Ey sağdaki! Sana selam olsun! Ama haktan sapan 

yalancılardan ise, iĢte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme 
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atılma vardır”
1594

 âyetlerini yorumladıktan sonra keĢf ehlinin Ģu anda cennet ve 

cehennemi idrak edebileceklerini savunur.  

O, okuyucusuna Ģöyle der: “Ahirette cehennem ehlinin varacağı ateĢ Ģekli 

yönüyle değil, konu ve kapsamı yönüyle sana bugün görünür. Cehennem ehli, 

üzerinde bulundukları hal üzerinde gidip gelir. Aynı Ģekilde cennet de sana görünür. 

Sen, orada gezinirsin, bir dereceden bir dereceye, bir kapıdan bir kapıya yükselirsin. 

ġâyet cennet ve terakkî ehli olursan sen bunu bilmez ve göremezsin. Çünkü dünya 

sûreti senin, hakîkatın ve sûretin görüntüsünü elde etmeni engellemektedir. 

Gaib olan Ģeyleri idrak eden keĢf ehline gelince, onlar uhrevî Ģeylerin 

yerlerini, cennetliklerin, yeĢil çimenlerde gezindiklerini ve makamlarına 

yükseldiklerini görürler. 

Cehennemliklerin ne zaman oraya yerleĢtiklerini, orada nasıl yaĢadıklarını, alt 

derece ve derekelerine nasıl indiklerini, sıkıntı, yorgunluk, sıcaklık ve zemherir (çok 

soğuk) halindeki durumlarını görürler.”
1595

  

Molla Sadrâ, keĢf ehlinin çoğunun bunları gördüklerini söylemektedir. Yüce 

Allah‟ın, gözünden perdeyi kaldırmadığı kiĢilerin ve körlük içinde kalanların, 

bostandaki kör biri gibi olduğunu ve dolayısıyla bunları göremeyeceğini savunur. 

Molla Sadrâ, Ģeriatın bu konuda Ģu âyetle uyarıda bulunduğunu belirtir: 

“ġüphesiz ki cehennem, kâfirleri elbette kuĢatacaktır.”
1596

 

Resûlullah (s.a.s) cennetin yerini Ģu Ģekilde tasvir etmektedir: 

َف١مصِ  ْ٘ َيدِض خ َِ  ْٟ ِٜ ٦َْظٌص  ََ ي  ُِ ١َْس ِٜ َٟ َزْيِعي ٦َ د َزْي َٜ. 

“Kabrimle mihrabım arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir.”
1597

  

Resûlullah (s.a.s) minadaki muhassar vadisinin cehennem vadilerinden biri 

olduğunu dolayısıyla ümmetine oradan acele geçmelerini tavsiye etmiĢtir. Çünkü 

onların görmediğini o, görmektedir. 

Yine Resûlullah (s.a.s) Nil, Fırat, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin cennet 

nehirleri olduğunu haber vermiĢtir. KeĢf ehli bu nehirleri, cennette oldukları halde 

bal, su, içki ve süt nehirleri olarak görmüĢlerdir. 
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Ġnsanlardan bazıları bunları keĢfeder, bazıları da Allah‟ın kullarından 

gizlemiĢ olduğu bir hikmete binaen keĢfedemez.
1598

 

 

4.2. KELÂMÎ/MEZHEBÎ AÇIDAN ÖZELLĠKLERĠ 

Mezhebî veya kelâmî tefsîr;  kelâm ilmi ile ilgilenen mezheplerin inanç 

sistemleri üzerine bina edildiği Kur‟ânî anlayıĢ demektir.
1599

 

Tefsîr alanında “kelâmî/mezhebî ekolü” Kur‟ân anlayıĢlarını içinde 

barındıran sistematik yapıdaki doktrinleri ifade etmektedir.  

“Ġslâm toplumunun sınırlarının geniĢlemesi ve Arap olmayanların Ġslâm‟a 

girmesi neticesinde itikâdî, siyasî ve amelî düzeyde bir kısım mezhepler ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Allah‟ın isim, sıfat ve eylemleri; ahiret hayatı ile ilgili 

kavramların mahiyeti konusu müteĢâbih âyetlerdendir. MüteĢâbih âyetler, 

mezheplerin ortaya çıkmasında ciddi bir fonksiyon icra etmiĢtir.  

Her bir mezhep, kendi doktrinlerinin ve görüĢlerinin doğruluğunu ispat etmek 

için Kur‟ân‟a ve Sünnet‟e baĢvuruyorlardı. Bu iki kaynağa dayandığı ölçüde bir 

mezhep, güçlenip taraftar bulabiliyordu. Bir kısmı, görüĢlerini Kur‟ân ve Sünnet‟e 

dayandırırken, bir kısmı da mezhebi esas kabul edip Kur‟ân âyetlerini mezhebin 

görüĢlerine göre yorumluyorlardı. Mezhebe uygun düĢen âyetler yoruma tabi 

tutulduğu gibi, uymayanları zorlama te‟vîllerle tefsîr ediyorlar; te‟vîl edemedikleri 

nassları ise terk ediyorlardı.”
1600

 

Ehl-i Sünnet dıĢında kelâmî/mezhebî tefsîr ekolleri, Mu„tezile, Ģîa/imamiye 

ve hâricîyye ekolleri olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. 

Müfessirimiz Ġmamiye mezhebine mensûb olmasından dolayı kelâm ile ilgili 

âyetleri kendi mezhebinin ilkelerine göre yorumlamaya gayret etmiĢtir. Onlara göre 

imamet, vahiy kurumunun devamıdır. Bundan dolayı Kur‟ân‟ın gerçek tefsîrini 

yalnız imamlar bilir ve onlardan gelen tefsîrler makbul olarak addedilmiĢtir. Zâhirî 

tefsîrden ziyade bâtinî te‟vîllere fazla önem vermiĢlerdir. Ġmamiyeye göre Kur‟ân‟ın 

hem zâhirî hem de bâtınî manaları vardır. Kelimelerden bir takım semboller 

çıkarmak için özel bir gayret göstermiĢlerdir. Molla Sadrâ da âyetleri izah ederken 
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kendi düĢünce sisteminde olan ricat, takiyye, imâmet, velayet gibi husûsları aklî bir 

süzgeçten geçirerek delillerle isbat etmeye çalıĢmaktadır. Bu yorumları yaparken 

sadece mezhebinin verileriyle kalmaz, filozofların, Sünnî ve ġiî kelâmcıların 

görüĢlerinden de istifade etmektedir.  

Nasîruddîn Tûsî‟den (v. 460/1067) sonra Ġmamiyye kelamının felsefî rengi, 

her gün giderek daha da arttı. Artık itikadî bahisler, hikmet/felsefe esaslarına göre 

incelendi.  Molla Sadrâ, ilahî marifetlerin derinliklerine ulaĢma konusunda cedele 

dayalı kelamı ve arzu edilen gaye için de felsefîyi yeterli görmedi. Tam tersi o, 

Allahu Teâlâ‟yı tanımayı, ahiret bilgisini ve ahiret yolunda yürümeyi yakîne 

ulaĢmada görüyordu. Ona göre, bu yakîn de kuds âlemine ulaĢma, riyaset sevgisini 

ve dünya dostluğunu meydana getiren cehalet ve kötü ahlaktan kurtulma ve sıyrılma 

vasıtasıyla müminin kalbinde meydana gelen bir nûrun sonucudur. Molla Sadrâ‟ın 

hikmet ve felsefesinin Ġmamiyye âlimleri üzerinde özellikle Ġran‟da bir asır kadar 

tesirinin devam ettiği söylenir. O, hikmet konusunda özellikle ilahiyat meselelerinde 

yeni söylemler, özgün fikirler, yeni yorum ve çözümlemeler ortaya koymuĢtur.
1601

 

Bu kısa bilgilerden sonra onun kelâmî görüĢlerini âyetler bağlamında 

incelemeye çalıĢalım. 

 

4.2.1. ULÛHĠYET 

Ulûhiyet, ilahî olanla ilgili malumattır. Allah‟ın zatı, sıfatları ve fiilleriyle 

alakalı husûsları ihtiva etmektedir. Molla Sadrâ tefsirinde ulûhiyet konusunu ayetlere 

dayanarak açıklamaktadır. Onun bu konudaki görüĢlerini aĢağıdaki baĢlıklar altında 

inceleyebiliriz: 

4.2.1.1. Allah’ın Hakikâtına Ġman 

Molla Sadrâ, Allah‟a iman etmekten kastın; “Allahu Teâlâ‟nın, meleklerin, 

kitapların, peygamberlerin ve ahiret gününün hakikâtine iman etmek” olduğunu 

belirtmektedir. O, Ģu âyeti bu görüĢüne delil göstermektedir:  

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman 
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ettiler). Her biri; Allah‟a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman 

ettiler.”
1602

 

Molla Sadrâ, Allah‟ın hakikâtine iman etmeyi Ģu dört kategoride 

değerlendirmektedir: 

1- Allah‟ın varlığına iman 

 Onun varlığına iman; yer edinme (mekân) ve olabilirlik/imkân ötesinde, 

mevcûd, kadîm ve kadîr olduğunun, yani zatıyla vacip ve âlemleri yaratan bir varlık 

olarak bilinmesi demektir. Yaratıcı olduğunu bilmek, herhangi bir yönüyle belli olan 

vücudun hakikâtine bakmakla mümkün olur. Zatıyla mevcûd bir fert olması ile 

bilinir. 

Molla Sadrâ‟ya göre uyuĢturuculardan ve psikolojik hastalıklardan sâfî olan 

bir akıl, hiç kimseye muhtaç olmadan kâinatı yöneten bir kayyumun olduğuna 

hükmeder. Bu konuda zikrettiği âyetlerden biri Ģudur: “Görmediniz mi, Allah yedi 

göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıĢtır? Onların içinde ayı bir nûr kılmıĢ, güneĢi de 

bir lamba yapmıĢtır. Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi.”
1603

 

Molla Sadrâ, en ufak akıllı bir Ģahsın yeryüzüne, gökyüzüne, hayvanlara, 

bitkilere ve insanlara bakıp te‟emmül ettiği zaman, bunları düzene koyan ve hükmü 

altına alan bir yaratıcı görmesi, kendisine gizlenmediğini belirtmektedir.
1604

  

2- Allah‟ın sıfatlarına iman  

Molla Sadrâ‟ya göre Allah‟ın sıfatları mücerrettir. Kesinlikle herhangi bir 

mahiyet için arazî değildir. O‟nun her sıfatı gerçek olup samettir, ferttir. Tüm kemal 

sıfatları zatının aynısıdır. Ġlmi; gerçek ilim, kudreti; gerçek kudrettir. Böyle olan 

birinde tereddütün olması muhaldir. Aksi takdirde bir Ģey zatından eksik olur. 

Böylece O‟nun ilmi, her Ģeyi bilen ilim, kudreti her Ģeye gücü yeten kudret ve iradesi 

her Ģeyin iradesi olur. O‟nun tüm sıfatları böyledir. 

Allah‟ın ilmi birdir. Ġlmin bir olmasıyla beraber her Ģeyi bilmesi gerekir. 

Küllî ve cüzî olsun hiçbir Ģey onun ilminde kaybolmaz. Allah‟ın kudreti gerçek 

kudrettir. Makdûrâttan hiçbir Ģey O‟nun kudretinden çıkmaz, aksi takdirde kendisinin 

tam kudreti olmaz; bir yönüyle kudreti olur, diğer yönüyle acizlik oluĢur.
1605
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Ġradesinin kıyası da aynı Ģekildedir. ٟٜيد ٘يدء خهلل ٔييدٞ ٦ٜيد ٘يٛ يٙييإ ٘يٛ يٕي “Allah ne 

dilemiĢse o olur, neyi dilememiĢse o da olmaz.”
1606

 Tüm sıfatların kıyası bu 

Ģekildedir.
1607

 

Molla Sadrâ‟ya göre, vücûd ve hakikât bakımından sıfatın, Allah‟ın zatından 

ziyade olmadığı söylendiği takdirde, “sıfatları aynısıdır, ya da ğayrısıdır veya ne 

aynısıdır ne de ğayrısıdır” diyenlerin sözleri sahih olur.
1608

  

Molla Sadrâ, Allah‟ın selbî veya sübûtî diye iki sıfatının bulunduğunu 

belirtmektedir. 

a) Selbi sıfatları 

Allahu Teâlâ, tüm terkip/mürekkeb çeĢitlerinden mücerret ve münezzehtir. 

Çünkü mürekkeb olan imkânı gerektirir. Bu vacibe munâfi‟dir. Allahu Teâlâ vacibul-

vücûd olduğu gibi tüm iĢlerinde, zihnî ve haricî neĢetlerde de vacibu‟l-vücûttur. 

Kesret/çokluk ve terkipten münezzehtir. Akılda da olsa vahdet/birlik gerekir. Cenab-ı 

Allah vehme ve akla sığmaktan çok çok büyüktür. O nev„ ve cinsin altına girmez. O, 

ister mütehayyiz (alan kaplasın), ister mücerret olsun, cevher değildir. Ġster nitelik, 

ister nicelik ve ister göreceli olsun, o araz da değildir. O, mahal/yer de değildir. O, 

birdir, değiĢmezdir.
1609

  

Örneğin, Molla Sadrâ, rahmet ve gazap sıfatlarındaki tepki ve değiĢimlerin 

mecazî kullanımlar olduğunu söylemektedir. Aksi durum da ise “O‟nun, merhamet 

veya gazaplı olmasını gerektirirdi”
 1610

 demektedir. 

b) Subuti sıfatları 

Molla Sadrâ‟ya göre, vacip olanın varlığının nisbeti, tüm mümkinâta olan 

nisbetinin aynı nisbet olduğunu, hiçbirinden aciz olmadığını, mükemmel bir tertip ve 

düzenle kendisinden sadır olan varlıklar olduklarını bilen biri, hangi tertip ve düzen 

üzerinde olursa olsun tüm mümkinâta kâdir olduğunu bilir. Kim de bu düzenin, en 

güzel ve en sağlam bir düzen olduğunu bilirse, O‟nun mürîd (irade sahibi) olduğunu 

anlar, O‟nun iradesinin hikmet üzere gerçekleĢtiğini, tereddüt üzerine olmadığını 

bilir.
1611
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 Necefî, Mevsûâ‟tu Ehâdisi Ehli‟l-Beyt, I, 284. 
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 Sadrâ, Esrâru‟l-Âyât, s. 159-160. 
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 Sadrâ, Esrâru‟l-Âyât, s. 162. 
1609 Sadrâ, Tefsîr, V, 261. 
1610 Sadrâ, Tefsîr, V, 262. 
1611 Sadrâ, Tefsîr, V, 264. 
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3- Allah‟ın fiillerine iman 

Bu, Allahu Teâlâ‟nın herĢeye kadîr olduğuna inanılmasıdır. O‟nun 

dıĢındakiler mümkin ve muhdestir (sonrada meydana gelmedir). Bunların, kuvveden 

fiile çıkmasına sebep olmaları caiz değildir. Allah‟ın gücü tüm zerrelere Ģâmildir. 

Vasıta (sebep) olanların hiçbir etkisi yoktur. Çünkü tüm vasıtalar O‟na 

musahhardırlar. 

Molla Sadrâ, hareket ve sükûn halinin insanın meĢî‟etinde olduğunu, ancak 

bu meĢî‟etin/ihtiyarın onun ihtiyarı olmadığını, aksine Allahu Teâlâ‟nın kaza ve 

kaderi ile olduğunu belirtmektedir.
1612

 

4- Allah‟ın hükümlerine iman 

Allah‟ın hükümlerine iman etmek, kiĢinin söz konusu hükümlerin, Allah‟ın 

zâtı üzere zâid olup O‟na rücû„ eden bir takım iddia ve maksatlar ile muallel 

olmadığına inanması demektir. Zira zâtının dıĢında herhangi bir illetle muallel olan 

her hüküm, zâtının kendisi açısından nâkıs, baĢkası ile birlikte tamamlanmıĢ olduğu 

anlamına gelmektedir. Bu ise, zâtı gereği vacip olan Allah hakkında muhaldir.
1613

 

Allahu Teâlâ‟nın hükümleri ga‟î bir illet ile illetlendirilmese de O‟nun 

zatından bağımsızdır. Sözkonusu hükümlerin mümkinâta dönen bir takım amaçları, 

faydaları ve sonuçları vardır. Bazı mümkin bireylerin, münasip olan mükemmeliğe 

ulaĢmasını engelleyen kötülükleri iĢlemeleri normal sayılır. Mesela; Molla Sadrâ, 

insanın hayatını devam ettirebilmesi için bazı hayvanları kesmesini, zülûm olarak 

değil, Allah‟ın kendisine bir ikramı olarak görmektedir. Ġnsanların birbirlerine 

yaptıkları kötülüklerin, onları Allah‟ın rahmetinden uzaklaĢtırıp ebedî azaba sebep 

teĢkil ettiğini de ifade etmektedir.   

Molla Sadrâ, Allah‟ın büyük günah sahipleriyle ilgili hükmüne dair ise Ģöyle 

demektedir: 

“Yüce Allah‟ın büyük günah iĢleyenlere azap etmesi vacip değildir. Büyük 

günah iĢleyenin, herhangi bir sebepten dolayı Rabbinin rahmetine nail olması ihtimal 

dâhilindedir. Allah (c.c.) fazlıyla istediğini bağıĢlar ve adaletiyle istediğine azap 

eder.”
1614
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4.2.1.2. Allah’ın zâtı 

Molla Sadrâ, Allah‟ın zâtıyla ilgili olarak da Ģunları zikretmektedir: Yüce 

Allah‟ın vacip olan zâtının nasıllığı ve bir olmasının mahiyeti kendisinden baĢka hiç 

kimseye malum olmamıĢ ve kesinlikle onun tarifini yapmak da mümkün değildir. 
Çünkü hiçbir Ģey O‟ndan daha nûrânî ve inkiĢâfî değil ki, O‟nun zâtının 

keĢfedilmesine vesile olsun. 

Bir Ģeyi tarif edenin, o Ģeyden daha fazla görünür olması gerekir. Allah‟ın 

görünmemesinin sebebi son derece apaçık olması ve onun inkiĢafıdır. Fakat bize 

düĢen görev, Allah‟a has olan ilahlık, kayyumluk ve yaratıcılık gibi sıfatlarını 

bilmemizdir. Çünkü bu sıfatlar mümkin zatlarla ilgili olan küllî kavramlardır. 

Zâtını zâtıyla itibar ederek, ilk hak olanı akletmek, -kesin delillerin onun 

muhal olduğuna iĢaret ettiği gibi- muhaldir. Lakin Allah‟ın âlemlerin yöneticisi, 

varlıkların mebde‟i (kaynağı), yer ve göktekilerin yaratıcısı, kesret ve iĢtirakın 

kendisinden kaldırıldığı ve kendisinin tek olduğu yönüyle tasavvur etmek gibi 

husûsları, akıllı olanın derinlemesine araĢtırması gerekir.
1615

  

 

4.2.1.3. Allah’ın isimleri  

Molla Sadrâ‟ya göre Allah; vucûbî, zâtî ve kemal sıfatları barındıran zâtın 

adıdır.
1616

خهلل    ismi; bütün iĢleri, ihtiramı, sıfatları ve kemâlâtı içeren uluhiyet 

mertebesinden ibarettir. Ona göre, imkân âleminde olan her Ģey Allah‟ın isimlerinin 

tecellisidir.
1617

  

Molla Sadrâ, ٛخ٘يُلٟٝ خ٘يُلي isimlerinin mübalağa sıfatlarından olduklarını, ٌٞميال 

vezninin ٌٗميي vezninden daha fazla mübalağa manası ifade ettiğini, bunun için  َٞلٝيد

 dünya Rahîmi” denildiğini“ َليييٛ خ٘يي٠ًيد ”dünya ve ahiret Rahmânı“ خ٘يي٠ًيد ٦خآلوييُش

belirtmektedir. 

Molla Sadrâ خهلل ve ٟٝخ٘ييُل isimlerinin esmau‟l-ğalibeden olması nedeniyle 

                                                           
1615 Sadrâ, Tefsîr, V, 150. 
1616 Sadrâ, Tefsîr, V, 86. 
1617 Sadrâ, Tefsîr, I, 45.  
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Allah dıĢında kullanılamayacağını söylemektedir. Ben-i Hanife‟nin َلٝييدٞ خ٘يٝدٜييص 

ismini kullanmaları onların küfürlerindeki inatlarındandır. Ona göre, esmâu‟l-

ğalibeden olan bu isimlerin/sıfatların baĢkaları için kullanılamamasının sebebi; 

onların asıl ve hakikî manalarının rahmeti son dereceye ulaĢan olmasındandır. Bu 

manalar Yüce Allah‟tan baĢkasına Ģamil olamaz. Bunların baĢka varlıklar için isim 

olarak kullanılması mecazendir.
1618

 

 Yüce Allah‟ın zâtıyla kâim ve kendi dıĢındakilere mukavvim oluĢuna :خّّ٘يي٧ٚ

iĢaret eder.
1619

 

 sıfatları hakkında Molla Sadrâ, Ġbn Abbas‟ın Ģu خ ٦ّٖ ٦خآلوييُ ٦خ٘فييد٤ُ ٦خ٘سييدؼٟ

görüĢünü nakletmektedir: “Evvel, evveli ve baĢlangıcı olmaksızın her Ģeyden önce; 

âhir, ihâtası olmaksızın her Ģeyin fenâ olmasından sonra olandır. Zâhir: Her Ģeyin 

üzerinde yüce ve gâlip olan ve her Ģey kendisinden aĢağı olandır. Bâtın: Hiç kimse 

kendisinden daha bilgili olmayan ve her Ģeyi bilendir. 

Molla Sadrâ, yukarıdaki dört sıfatın zaman ve mekânla ilgisi olmadığını 

belirtmektedir. Çünkü Yüce Allah, zaman ve mekâna muhtaç değildir, onlardan 

müstağnidir. Zira O var iken, ne mekân, ne de zaman vardı, demektedir.
1620

 

 

4.2.2. NÜBÜVVET 

Molla Sadrâ‟nın nübüvvet ile ilgili görüĢleri Ģöyledir: 

 Peygamberlere iman; Peygamberlerin küçük, büyük, kasten ve sehven 

yapılan tüm günahlardan masum olduklarını ve Hz. Peygamberin, gök ve 

yeryüzündeki meleklerden daha üstün olduğunu bilmektir. Peygamberlerden bazıları, 

diğerlerinden üstündür.
1621

 Allahu Teâlâ‟nın, Arabî-ümmî Peygamberi, tüm Arap, 

acem, cin ve insanlara gönderdiğini bilmektir. O‟nun Ģeriatı, diğer tüm Ģeriatları nesh 

etmiĢtir. Allah onu, beĢerin efendisi ve ona uymayı gerekli kılmıĢtır:  

ْٛ َل١ْي٣ُ  ُٕ يد ٥ٰ٠َيی َٜ ٢ُ٦ ٦َ ٍُ ٌَُىي  ُٖ ي٧ ُٔ ُم ُٛ خ٘ ُٕ يد ٰخٰظيی َٜ يد٠َْع٧٥ُخ ٦َ ٌَ  “Peygamber size ne verdiyse onu alın, 

                                                           
1618 Sadrâ, Tefsîr, I, 84-85. 
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neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin.”
1622

  

Hz. Muhammed (s.a.s), Allah‟a yaklaĢtıracak her Ģeyi ümmetine bildirmiĢ, 

Allah‟tan uzaklaĢtıracak Ģeylerden de onları neyhetmiĢtir. Peygamber olmadan bu 

emirler ve nehiyler sadece akıl ve zekâ yoluyla bilinmez.  

Molla Sadrâ‟nın, Caferî mezhebine mensup olması nedeniyle, nübüvvet 

konusuna kendi mezhebinin görüĢleri doğrultusunda yaklaĢtığı görülmektedir. Ona 

göre, “Peygamberler kendilerinden sonra bir halife atamak zorundadırlar. Bu husûsu 

Ģüpheye yer bırakmayacak Ģekilde bir nass ile belirlemeleri gerekir. Bunu nasla tayin 

etmelerinin sebebi, unsûrî vücûdlarının baki kalmayacak olmalarındandır. 

Kendisinden sonra ümmetin iktida edebileceği (tabi olabileceği) bir imamı, açık bir 

nas ile istihlaf etmeleri gerekir. Ġmamların, günahlardan masum olmaları Ģarttır; 

kemal sıfatlarıyla Allah tarafından teyid edilmeleri gerekir. Böylece onlar, yerde ve 

gökte Allah‟ın halifeliğine müstehak olurlar.”
1623

 

O, Peygamberlerin faydalarını Ģöyle ifade etmektedir:  

Peygamberlerin, “ümmetlerine doğru yolu gösterip ahiret hallerini onlara 

açıklamak, helal ve haramı belirtmek, farzları öğretmek,
1624

 yasakları haram 

kılmak
1625

 ve kıyamet günü ümmetine hüccet/delil olmak” gibi görevlerinin 

olduğunu bildirmiĢtir.
1626

 

Molla Sadrâ, Peygamberimizin risâlet Ģartlarını ve elçilik özelliklerini üç 

kategoride özetlemektedir: 

1- Ġlahî ilimlere muttalî olarak eĢyanın gerçekliğini bilmesi nedeniyle 

herkesten daha Ģerefli olması. 

2- Bâtinî kuvvet sahibi olması. Onun bu kuvveti dıĢ duyulara sirâyet eder ve 

böylece Cebrail‟i görür. Allah‟ın kelâmını ondan dinler, onun öğretmesiyle gayba 

muttalî olur ve geçmiĢ-gelecek olaylardan haber verir. 

3- Güçlü bir kuvvete sahip olması. Bu kuvvetle inatcıları ve kâfirleri 

kahreder. Allah‟ın düĢmanlarına ve Ģeytanın dostlarına musallat olur. Sıkıntı ve 

belalara karĢı sabreder.
1627
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1627
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4.2.2.1. Mu‘cize 

Mu„cize, sözlükte “bir Ģeye güç yetirememek” anlamındaki a-c-z kökünden 

türemiĢ, mû‟cizin (âciz bırakan) isim Ģeklidir. Kelâm ıstılâhında ise, “Peygamber 

olduğunu ileri süren kimsenin elinde doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından 

yaratılan hârikulâde olay” olarak tarif edilmiĢtir.
1628

 

Her Peygamber, peygamberliğini ispat etmek için mu‟cize göstermiĢtir. 

Kur‟ân âyetlerinde de bazı Peygamberlerin mu‟cizeleri zikredilmiĢtir. Örneğin Hz. 

Musa‟nın mu‟cizesi ile ilgili olarak bir âyette Ģöyle buyrulmaktadır. 

“Musa (çölde) kavmi için su istemiĢti de biz ona: Değneğinle taĢa vur! 

DemiĢtik. Derhal (taĢtan) oniki kaynak fıĢkırdı. Her bölük, içeceği kaynağı bildi. 

(Onlara:) Allah‟ın rızkından yiyin, için, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin, 

dedik.”
1629

 

Molla Sadrâ da mu‟cize olgusunu yukarıdaki âyet doğrultusunda açıklamaya 

çalıĢmıĢ, bu küçük taĢtan, “bol suyun fıĢkırmasının nasıl mümkün olabileceği” 

sorusuna Ģöyle cevap vermiĢtir: 

“Yüce Allah, tüm mümkinâta kadîrdir. Bu mu‟cizeler, Allah‟ın, Nebi ve 

Resûllerinin doğruluğuna iĢaret eden açık âyetleri ve zâhir delilleridir. Böylece 

O‟nun, istediği her Ģeyi inĢa eden olduğu tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmaktadır. O‟na 

zorluklar boyun eğer. Sanatının güzelliğine, hikmetinin inceliğine ve 

Peygamberlerinin tasdik edilmesine iĢaret eden garip Ģeylerin bazı zamanlarda zuhur 

etmesi ĢaĢılacak bir Ģey değildir.” 

Molla Sadrâ, Hz. Musa‟ya verilen “taĢ mu‟cizesinden” daha acaip olan 

Peygamberimizin bazı savaĢlarda gösterdiği “az suyun çoğalması mu‟cizesini” örnek 

göstermektedir. Hz. Peygamber‟in, içinde az su bulunan bir kaba elini soktuğunu ve 

parmaklarının arasından herkese yetecek kadar su fıĢkırdığını zikretmiĢtir.”
1630

  

Molla Sadrâ, Hz. Musa‟nın mu‟cizesi ile Resûlullah‟ın mu‟cizesini kıyaslayıp 

Resûlullah‟ın mu‟cizesinin, Hz. Musa‟nın mu‟cizesinden daha büyük ve ilginç 

olmasının sebebini, suyun taĢtan çıkmasının normal, parmaklardan çıkmasının ise 
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 Halil Ġbrahim Bulut, “Mu‟cize”, DĠA, DĠBY, Ġstanbul, 2005, XXX, 350. 
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 Buhârî, Vudû‟, 33; Müslim, Fedâil, 4, 5; Tirmizî, Menâkib, 6; Darimî, Mukaddime, 5. 



384 

 

alıĢılmıĢın dıĢında bir durum olduğuna bağlamaktadır.  

Molla Sadrâ, taĢtan suyun çıkması mu‟cizesinin mümkün olup olmaması 

meselesinde Ģu dört husûsun bulunduğunu belirtmektedir: 

1- TaĢın içinde bol suyun olması. 

2- TaĢın içinde suyun (içiçe) sıkıĢtırılmıĢ olması. 

3- TaĢın içindeki suyun yavaĢ yavaĢ oluĢup tedricen çıkması. 

4- Suyun doğal sebeplere ve fiilî yardımlara bağlı olmaksızın nefsanî sebepler 

ve vehmî tasavvurlarla oluĢması. 

Müfessir, ilk iki seçeneğin batıl, son iki seçeneğin de mümkün olabileceğini 

savunur. Birincisinin batıl olmasının sebebi Ģudur: Bu suyun çok olmasıyla beraber 

taĢın içinde saklı olması ve sonrasında suyun dıĢarı çıkması muhaldir. Çünkü küçük 

zarf, büyük cisimleri ihtiva etmez. Su ile taĢın içiçe girmesi suretiyle suyun taĢın 

içinde depolanması da mümkün değildir.  Burada üçüncü bir Ģık ihtimal dâhilindedir 

ki o da Ģudur: Sözü edilen su, birbirini takip eden sonsuz Ģekiller ve ard arda 

meydana gelen elementlerden oluĢmaktadır. Böylece taĢın bazı parçalarının suya 

dönüĢmesi veya kendisine yakın olan havanın dar deliklerinden geçtikten sonra suya 

dönüĢmesi mümkün olmaktadır. Dördüncü seçeneğin mümkün olması, güçlü 

nefislerin, kâinat maddelerine istedikleri Ģekli vermedeki tesirlerindendir.
1631

  

 Molla Sadrâ, avucundaki çakıl taĢının tesbih etmesi, iĢitmesi ve 

karĢısındakinin duyması, ağaçların kendisine selam vermesi gibi Peygamberimizin 

hissî birçok mu‟cizesi hakkında rivâyetlerin meĢhur olduğunu zikretmektedir. Ayrıca 

bu mu‟cizelerin, keĢf, Ģuhûd, iman ve teslim ehli katında kabul edildiği ve bu 

mu‟cizelerin, zâhirlerinin dıĢına hamledilmesinin hiçbir sebebe dayanmadığını 

söylemektedir.
1632
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1351-1352. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, III, 529-530. Molla Sadrâ‟ya göre 
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eden nefsânî tasvirlerle gerçekleĢen olaylar.  
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4.2.2.2. Mirac 

Kelâmcılar, Resûlullah‟ın gecenin az bir vaktinde Mescidi-i Haram‟dan 

Mescid-i Aksa‟ya götürülmesinin uyanıkken gerçekleĢtiğini ve bunun ayetle sabit 

olmasından dolayı dinde bilinmesi zorunlu olan bir husûs olduğunu belirtirler. 

Mescid-i Aksa‟dan Sıdretu‟l-Münteha‟ya kadar götürülmesinin ehl-i sünnete göre 

sabit olduğunu söylerler. Ġsra‟yı inkâr edeni, kâfir; miracı inkâr edeni ise bidatçı 

görürler. Hz. AiĢe ile Hz. Muaviye‟nin miracın rüya halinde gerçekleĢtiği Ģeklindeki 

rivayetlerini de dikkate alarak miracın bir defa ruhen, ikinci defa bedenen 

gerçekleĢtiği Ģeklinde cevap vermektedirler.
1633

   

Molla Sadrâ da, miracın bir defa ruhen ve bir defa da bedenen gerçekleĢtiğine 

dair imada bulunmaktadır. 

Molla Sadrâ Resûlullah‟ın miracını; felekleri delip çok az bir zamanda uzak 

mesafeyi geçmesi Ģeklinde tanımlamaktadır.
1634

  

Ona göre Resûlullah‟ın iki miracı vardır. 

1- Mescid-i Haram‟dan Mescid-i Aksa‟ya, oradan da göğün melekûtuna 

doğru olan miracı. Bu mirac, his âlemindeydi. 

2- Ruh âlemine gelince Ģehadetten gayba, sonra da oradan gaybın gaybına 

olan miracı. Bu, yayın iki ucu arası mesabesindeydi. 

ؤي٠ي٩ٰ  ؤ٦ ٧ِٔييٟ ِيدذ ٌٕيدٞ /“o kadar ki (birleĢtirilmiĢ) iki yay arası kadar, hatta daha 

da yakın oldu”
1635

 âyeti, Hz. Muhammed (s.a.s)‟ın kendi nefsinde fena olduğuna 

iĢaret eder. 

Molla Sadrâ‟ya göre Ģehâdet âleminden maksat; cisim ve cismanî ile ilgili 

olan her Ģeydir. Ruhlar âlemi ise suflî ruhların ötesinde olanlardır. O, Resûlullah‟ın 

semada arĢın etrafını kuĢatan meleklere, oradan yiyecek ve içecekleri muhabetullah 

ve övgü olan, “göklerde ve yerde kimler varsa O‟na aittir. O‟nun huzurunda 

bulunanlar, O‟na ibadet husûsunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar, bıkıp 

                                                           
1633

 Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XX, 292; Kurtubî, el-Cami‟ li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, VIII, 85; Ebû Abdillâh 

ġemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb ez-Züraî Ġbn Kayyim el-Cevziyye ed-DımaĢkī el-

Hanbelî, Zâdu‟l-Meâd, Mısır, 1970, II, 54; Ġbn Hacer, Ebu‟l-Fazl Ahmet b. Ali b. Muhammed b. 

Ahmet b. Hacer el-Askalânî, Fethu‟l-Bâri, Kahire, 1998, I, 575; Molla Ömer es-Si‟irdî, Sa‟dul-

Ġslam, y.y., 1992, s. 21-22.  
1634

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1380. Molla Sadrâ, miracı Ġsra sûresinde açıklayacağını söylemiĢ ancak 

müfessir, ömrü yetmediği için bu sûrenin tefsirini yapamamıĢtır. 
1635

 Necm, 53/9. 
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usanmaksızın gece gündüz (Allah‟ı) tesbih ederler”
1636

 âyetleriyle nitelenen 

hameletu‟l-arĢ meleklerine, böylece nûru‟l-envâra ve rûhu‟l-ervâha yükselmektedir, 

diye ifade etmektedir.
1637

  
Molla Sadrâ, Peygamberimiz dünyaya döndüğünde Rabbi ile olan 

diyaloğundan da Ģöyle bahseder: 

Peygamberimiz uructan sonra dönmek istediğinde izzetin Rabbi ona Ģöyle 

dedi:  

Bir misafir, kendi vatanına döndüğü zaman arkadaĢlarına hediye götürür. 

Senin ümmetine götüreceğin hediye iki miracın arasını cem eden namazdır.  

Müfessire göre iki miraç Ģunlardır: 

1- Fiillerde cismânî olan miraç. 

2- Zikir ve niyetlerde rûhânî miraç. 

O halde namaz kılanın elbisesinin ve bedenin tahir olması gerekir.
1638

 Çünkü 

namaz Müslümanların miracını sembolize etmektedir. 

 

4.2.3. SEM‘ĠYÂT  

Sem„iyât, Ġslam itikadının, nakle dayalı gaybî bilgilerini ihtiva eden kısmıdır. 

Akıl ve yorumdan çok Kur‟ân ve Sünnet tarafından açıklanan hükümleri ifade 

etmektedir. Kur‟ân-ı Kerîm‟de sem„iyât ile ilgili konular bol miktarda geçmektedir. 

Müfessirler bu tür ayetler hakkında muhtelif yöntemlerle farklı görüĢler ileri 

sürmüĢlerdir. Biz burada Molla Sadrâ‟nın tefsir anlayıĢında sem„iyâta dair konuların 

yerini ve önemini tesbit etmeye çalıĢacağız. 

                                                           
1636

 Enbiyâ, 21/19-20. 
1637

 Sadrâ, Tefsîr, I, 570. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, I, 234. 
1638 Sadrâ, Tefsîr, I, 570. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, I, 21, 208. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, I, 234. 
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4.2.3.1. Kıyamet Ġlmi (Ġlmu’s-Sâ‘a) 

Sem„iyât konularının baĢında Kıyamet ve Kıyamet vakti gelmektedir. 

Bilindiği üzere bu konuda bazı ayetler bulunmakta ve hepsi de kıyamet zamanının 

ancak Allah tarafından bilinebileceğini ifade etmektedir. Bu sebeple konuyla ilgili 

olarak daha çok kıyamet alametleri husûsunda geniĢ bir literatür oluĢmuĢtur. 

Kıyamet ilmi gayb bilgisi içinde yer aldığından ona inanmak Ġslam inanç 

esasları içinde yer almaktadır. 

 Kıyamet; “kainattaki düzenin ve sistemin bozularak dehĢetli bir halin 

yaĢanması” demektir. Kur‟ân, kıyametin birçok sahnesini sunmaktadır.  Kıyametin 

kopmasından sonra Cenab-ı Hak, bütün insanları ve diğer canlıları diriltecektir. 

Müfessirler de bu konudaki ayetlerden hareketle birçok malumat 

sunmuĢlardır. 

Molla Sadrâ, KeĢĢâf‟tan naklen kıyamete saat denilmesinin sebebinin; 

nefislerin kendisine yaptıkları sa„y (çaba, koĢma) ile irtibatlandırıldığını 

söylemektedir.
1639

  

Ona göre, kıyamet-i suğra ve kıyamet-i kübra diye iki kıyamet vardır. Ġnsanın 

ölümü kıyamet-i suğradır. Marifet ehli, gaflet ehli gibi kıyametin kopuĢu hakkında 

Ģüpheye düĢmezler, onun kopuĢ vaktini sormazlar: “Eğer doğru söylüyorsanız bu 

(kıyamet) vaadi ne zaman?” diyorlar.”
1640

 Ehl-i yakîn ise, kıyamet için hazırlanır, 

Allah‟ın “Allah, hak olarak Kitab‟ı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin 

belki de o saat (kıyamet) yakındır”
1641

 sözünde olduğu gibi, onu kopmuĢ gibi 

görürler.
1642

 

Molla Sadrâ kıyametin, göklerin ve yerin (örtüsü) içinde olduğunu, bu 

durumun annesinin karnındaki ceninin durumuna benzediğini söylemektedir. KiĢi bu 

örtünün dıĢında kaldığı müddetçe kıyametin bilgisi kendisine sır olur. ġâyet örtü 

ortadan kaldırılırsa o zaman kıyamet zâhir olur. Bundan dolayı Allah‟ın görülmesi, 

ahiret ile ilgili husûslar; ne bir peygamber ne de bir veli, dünyada oldukları müddetçe 

bu konuları bilir. Rasulullah‟ın yanında kıyametin aleni olması; göklerin ve yerin 

örtüsünün kaldırılmasıyla mümkün olmuĢtur. Sonra karar kıldığı yere inince Ģuhûd 

                                                           
1639 Sadrâ, Esrâru‟l-Âyât, s. 376.  
1640

 Yâsîn, 36/48. 
1641

 ġûrâ, 42/17. 
1642

 Sadrâ, Esrâru‟l-Âyât, s. 376-379. 
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olan durum, kendisine sır ve gayb olmuĢtur.
1643

 

Böylece o, kıyametin bu dünya sınırları içerinde kopmayacağına, ancak bu 

fizikî âlem dıĢında kopacağına inanmaktadır. Resûlullah‟ın kıyametle ilgili 

müĢâhadelerinin ise miraçta iken gerçekleĢtiğini savunmaktadır. 

 

4.2.3.2. Kabir Azabı 

Kabir azabı konusu Mu‟tezile, Ehl-i sünnet, ġia ve diğer mezhepler arasında 

tartıĢmalı olan konulardandır. Müfessirler de bu konudaki ayet ve hadisleri mezhep 

ve meĢreplerine göre yorumlayarak farklı değerlendirmelerde bulunmuĢlardır. Taberî 

(v. 310/923), Mâturîdî (v. 333/945), Râzî (v. 606/1210), Kurtubî (v. 671/1273) gibi 

müfessirler olumlu yönde görüĢ beyan ederken bazı filozoflar da kabir azabının 

olmadığı veyahut rûhânî veya cismânî olarak olabileceği yönünde görüĢ beyan 

etmiĢlerdir. Esasen konunun tartıĢmalı olmasının arka planında kabir azabı ile 

iliĢkilendirilen ayetlerin farklı tefsir yöntemleriyle tefsir edilmesi gerçeği 

bulunmaktadır.  

Molla Sadrâ da bu konuda görüĢ beyan eden müfessirlerdendir. Bu cümleden 

olarak onun kendine mahsus yöntemiyle bazı farklı ve dikkat çekici açıklamalarda 

bulunduğu görülmektedir. 

Molla Sadrâ bazı büyük âlimlerin, öldükten sonra insandan geriye kalan 

kısmın, his kuvveti bir yana, hayal kuvvetinin bile eĢlik edemediği bir cevher 

olduğunu düĢündüklerini söyleyip bu düĢünceye sahip olanların hissî idrak yönünden 

kabir azabını ve sevabını ispat edemediklerini belirtmektedir. 

Ġnsan için bu doğal bedenden farklı, uhrevî Ģekil ve sûretleri idrak eden; 

kulak, göz, tat, koku ve dokunma gibi duyulara sahip nefsanî bedenler olduğunu 

kabul edenlere (kendisi de dâhil), Peygamberler tarafından va„dedilen sevap ve 

ikaplar Ģeklinde gelen rivâyetlerde geçen kıyamet ve ölümden sonraki husûsların 

çoğunu ispat etmek zor değildir.   

Molla Sadrâ, ölümden sonra araz nasıl baki kalacaktır? Ģeklinde düĢünenlerin 

görüĢlerini garip karĢılamaktadır. O, insanda bulunan hassas ve mutahayyil cevherin 

tabiî ölümden sonra da devam edeceğine dair düĢüncelerin gerçeği yansıttığını 

belirtmektedir. 
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 Sadrâ, Esrâru‟l-Âyât, s. 381. 
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Molla Sadrâ, bu konuyla ilgili ġiâ âlimlerinden Ebu Cafer Muhammed b. Ali 

el-Babeveyhi‟nin (v. 381/991) Ģu sözlerini nakletmektedir: 

“Kabir konusunda bizim itikadımız Ģöyledir: Kabir azabı Ģüphesiz haktır. 

Kim (sorulara) doğru bir Ģekilde cevap verirse, kabrinde ravh ve reyhân, ahirette ise, 

na„îm cenneti ile kurtulacaktır. Kim de (sorulara) cevaplarını doğru veremezse, 

kabrinde hamîm‟e girecek ve ahirette ise cahîm‟e yaslanacaktır.” 

KeĢf ve Ģuhûd ehli, gözlerinden perde kaldırılıp (dünyada) kalb (bâtın) 

gözüyle görenler, yırtıcı hayvan türleri ile batınların dolu olduğunu görür. Molla 

Sadrâ, bu düĢünceyle insanın batnına -kötü ahlaklarından dolayı- yılan, akrep vb. 

Ģeylerin yerleĢtiğini, öldükten sonra bunların çeĢitli Ģekillerde görüneceğini 

söylemektedir.  

O, kabir azabının oluĢuyla ilgili Ģu rivâyeti zikretmektedir: 

Rasulullah (s.a.v.): “Siz,  ْييًص َظيي١ َٙ مٖي َٜ َ٘يي٣ُ  ٞم  ييِد دٌَ ًٕ /„mutlaka ona dar bir geçim 

vardır‟
1644

 âyetinin kimler hakkında nazîl olduğunu bilir misiniz? buyurdu. 

Sahabîler, „Allah ve Rasulu daha iyi bilir‟ dediler. O, kâfirin azabı doksan dokuz 

tinnîn kendisine musalât olur. Tinnîn‟in ne olduğunu bilir misiniz? Doksan dokuz 

yılan…”
1645

 

Molla Sadrâ, ahiretle ilgili bu ve benzeri âyet ve hadîslerin gerçeği 

yansıttığını, keĢf ve Ģuhûd ile beraber ayânî bir imanla inandığını Ģu âyetle izah 

etmektedir: 

 َٖ ُض  َِد ُْ د َزُص َٝ ْٛ  ِز ٦خ َ٘ ُُ ِز٣ِ  َيْسُص  /“Ben, onların görmediklerini gördüm.”
1646

  

O, bazı filozofların kabir ve kıyamet halleriyle ilgili rivâyetleri inkâr 

etmelerini eleĢtirip “ben filanca kiĢinin kabrine baktım. Bu yılanlardan hiç birini 

görmedim” gibi sözlerinin gerçek olmadığını, kendi bâtınına iĢlenmiĢ bu yılanların 

ve yırtıcı hayvanların, kabir hayatında veya ahirette ortaya çıkıp kendilerine eziyet 

edeceklerini belirtmektedir.
1647

 

Molla Sadrâ, ُم٧ ـَ ُْ َْ٘ي٣ِ ظُ ٛم ِخ ْٛ ؼُ ُٕ ٛم يُْميٖي ْٛ ؼُ ُٕ ٛم يُٖٝيُع ْٛ ؼُ ُٔ ٌَدَْلَيد ٧َخًظد  ْٜ ْٛ خَ ١ُْع ُٔ ٦َ 
ِ َٞ ِزدهلله ٦ ُُ ٍُ ْٕ ًَ َظ ْي َٔ َٞ   

“Siz cansız iken size can veren Allah‟ı nasıl inkâr edersiniz? Sonra sizi öldürecek, 
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390 

 

tekrâr sizi diriltecek ve sonunda O‟na döndürüleceksiniz”
1648

 âyetini yorumlarken bu 

âyetin kabir azabını inkâr edenlere karĢı güçlü bir delil olduğunu söylemektedir. O, 

 ْٛ ُٕ ٛم يُْميٖيي  ,cümlesinin; kabir hayatının daimî bir hayat olmadığı için kabirdeki hayata ؼُي

 َٞ ُمييي٧ ـَ ُْ َْ٘يييي٣ِ ظُ ٛم ِخ  cümlesinin ise, uhrevî ve daimî olan hayata iĢâret ettiğini ؼُييي

belirtmektedir.
1649

 

 

4.2.3.3. Ba‘s (Dirilme) 

Ba„s konusu, Ġslam akaidinin ve kelam ilminin en önemli konularından 

biridir. Kur‟ân-ı Kerîm‟de bu konuda birçok âyet geçmektedir.
1650

 Kur‟ân‟ın bu 

konudaki haberlerine bakıldığında nâzil olduğu cahiliye devri kültüründe de ba„s ile 

ilgili olarak farklı anlayıĢların olduğu görülmektedir. Meselâ Yasin Suresi, bu 

konuda Müslümanlar ve Hz. Peygamberle Mekke MüĢrikleri arasında bazı 

tartıĢmaların yaĢandığını beyan etmektedir. Tefsir kitapları da yeniden diriliĢ 

konusunu önemli konulardan biri sayarak birçok malumat sunmuĢlardır. 

Molla Sadrâ‟ya göre diriliĢ; ceninin rahimden çıktığı gibi, nefsin, bedeni 

çevreleyen mükemmel formdan çıkmasıdır. Kabirde ölünün kalıĢ müddeti, ceninin 

rahimde kalıĢ müddeti kadardır. Kabir durumunun, dirilme durumuna oranı, ceninin, 

doğuma olan oranı gibidir.  َٞ ِٚ يُْسَمؽُي٧ َ٘ي٩ َيي٧ْ ٌن ِب َِ ُْ ْٛ َز خِج٥ِ ََ ٦َ ْٟ
ِٜ ٦َ “Onların gerisinde ise, yeniden 

dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır”
1651

 âyetinin, insanın ontolojik 

yaĢamında bazı yönlerin diğer yönlerden daha mükemmel olduğuna ve bu unsûrî 

oluĢumdan sonra baĢka bir oluĢum  olacağına iĢaret ettiğini söylemektedir.  

Sadrâ, özgün teorisi olan hareket-i cevherî‟ye dayanarak ruhânî ve salt 

cismânî meâd arasında maddî olmayan cismanî bir meâdı öngörür. Ona göre varoluĢ 

bakımından ahiret, bu dünyadan farklı bir inĢâ ve ibdâ‟ olduğundan, insanın ahirette 

bürüneceği sûret de bu dünyadaki gibi tabiî/fizyolojik bir suret olmayacaktır. Uhrevî 

varoluĢ düzeyinde insanlar her ne kadar aralarında bir derecelenme olsa bile var olma 

ve gerçekleĢme bakımından bu dünyadaki maddî suretlerle karĢılaĢtırılamayacak 

derecede daha güçlü, daha kâmil ve kalıcı duyusal sûretlere sahip olacaklardır. 
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Ancak salt cismanî meâda inanan zahirci Müslümanların sandıkları gibi uhrevî 

durumların Ģu fani, bozulan ve çürüyen duyularla idrak edilmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan salt ruhanî meâda inananların da sandığı gibi bir gerçekliğe sahip 

olmayan hayalî/sanal varlıklar da değildir. Aynı Ģekilde kimi MeĢĢaî filozofların da 

anladığı gibi aklî durumlar ve manevî haller de değildir. Sadrâ‟ya göre uhrevî 

fenomenler aynî cevherî suretlerdir. BaĢka bir ifade ile maddi olmadıkları için her ne 

kadar bu dünyanın duyularıyla algılanmasalar da aynada veya ekranda gördüğümüz 

görüntülere benzeyen ancak fiilen onlardan daha güçlü bir varoluĢa sahip suretlerdir. 

Bir gerçekliği olan ve duyuĢsal varlıklardır.
1652

   

Böylece Molla Sadrâ, haĢrin ispatı konusunda en kuvvetli delilin hareket-i 

cevheriye olduğunu belirtmektedir. Çünkü hareket-i cevheriye en aĢağı aĢama olan 

nutfeden, en yüksek aĢamaya doğru imkanî sınırlardaki oluĢumlara iĢaret eder. 

Bakara sûresinin 28. âyetini Ģöyle yorumlamaktadır: ٧َخًظيد ْٜ ْٛ خَ ١ْيُع ُٔ ٦َ “ölü idiniz” ifadesi, 

daha hayvanî ruh içinize girmeden önce bitki ve cemadat gibi hayata,  ْٛ ُٔ ٌَدَْلَييد  “sizi 

diriltti” ifadesi, bu hissî hayata,  ْٛ ُٕ ٛم يُٖٝييُع  sonra sizi öldürecek” ifadesi, bu doğal“ ؼُي

hayata ve  َٞ ُمي٧ ـَ ُْ َْ٘يي٣ِ ظُ ٛم ِخ  sonra O‟na döndürüleceksiniz” cümlesi ise, kutsal olan diğer“ ؼُي

bir hayata iĢaret eder. 

Molla Sadrâ, yukarıdaki âyeti yorumlarken, konuya iliĢkin olarak 

Resûlullah‟tan rivâyet edilen Ģu hadîsi zikretmektedir: 

ّْ  ٟٜ خ٘مفر ٔٗ لفسد يد  خ١٘ٙإش ٦ي١ُٕ ٩٘٦خ  خ١٘ٙإش يمُي ٜٟٝ ٦لفسد. و٣ّٙ ي٨ُ ًِ ٧٤٦ خهللّ  ٌي خ٘ٙد

ٟ ٦لفسد. خآلوُش ّٝ ٟ ٦لفسد -٦خ٘يّفص خ٧١٘ٚ يم٩١- ٦يمي٩ ي٧ٝض ٦٘يٙص ي٧ٚ ٔٗ ٧٤٦ ٦خ٧ٙ١َ٘ خ٘سمػ ي١ُٕ ٜ ّٝ ٜ 

ّٞ  يمٙٛ ٧٤٦ خٍ٘ى٧َ ٘ٙٝعّٕسُ ٦لفسد. خ٘ى٦َُ ً٘خَ ٦يٕم٩. خ١٘ميٛ ٜٟ ٌي٥د ٦ٜد زد٘ف١ّص ياٜٟ  ٍَٜش، ٠ؽٍص ؤ٣٘٦ ب

 .ٍَِش ـيٍص ٦آو٢ُ

“YaratılıĢını gördüğü halde Allah‟tan Ģüphelenene tüm hayretimle ĢaĢarım. 

Birinci diriliĢi bilip de ikinci (son) diriliĢi inkâr edene ĢaĢarım. Her gün ve her gece 

ölüp dirildiği (yani uyuduğu ve uyandığı) halde ba„s ve nuĢûrü inkâr edene ĢaĢarım. 

Cennet ve içinde bulunan nimetlere iman ettiği halde aldanma yurdu için çalıĢana 
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 Sadrâ, Esfâr, III, 104; Mahmut Meçin, “Molla Sadra‟da Meâd Problemi”, Artuklu 
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ĢaĢarım. Ġlki kokmuĢ bir nutfe ve sonu da pis bir leĢ olduğunu bildiği halde kibirli ve 

gururlu olana ĢaĢarım.”   

Molla Sadrâ, Resûlullah‟ın “birinci diriliĢi bilip te ikinci diriliĢi inkâr edene 

ĢaĢarım” sözünü söylemesinin sebebini Ģöyle açıklamaktadır:  

ٗ ٌي ٜمدٞ ٦خ٘ٝععديٍعدٞ ٜععديٍعدٞ،  ٥٠ٝد ّّ  زمٕر خ٠ً٘يد يمُي ٘ٛ ٌٕإ٣٠ خآلوُش ؤ٠ُٕ ٌٟٝ. خ٘عم

ٗ ّّ  .ٌّػ زد٘مٓ زٗ خ٘عم

“Çünkü bu ikisi birbirine komĢudur. KomĢular ta„akkul/tasavvur halinde 

beraberdir. Kim ahireti inkâr ederse, ta„akkule göre o dünyayı tanımamıĢtır. Bilakis, 

dünyayı sadece hisle tanımıĢtır.”
1653

  

Ona göre Allah‟a doğru olan yolculukta çeĢitli aĢamalar vardır. Bu 

aĢamalardan bazıları dünyada, bazıları da ahirette olacaktır. Dünyadaki varlık 

maddesinin aslı; hissî ve hayvanîdir; âhirette ise nefsin oluĢumları; kalp, ruh, sır, hafi 

ve bunların ötesi Ģeklindedir.
1654

   

 

4.2.3.4. HaĢr 

HaĢr konusu da sem‟iyat konularındandır. Bu konu akaid ve kelam ilminin en 

tartıĢmalı konuları arasında yer almaktadır. Ġslâm âlimleri, bu konuda daha çok 

ahireti inkâr eden gruplar ve felsefecilerle tartıĢmıĢlardır. Kelam ve felsefe 

konusundaki tartıĢmalar tefsir kitaplarına da yansımıĢtır. Molla Sadrâ da tefsîrinde 

kelam ve felsefe konu ve metotlarına geniĢ yer ayırdığı için bu konuya da büyük 

önem vermiĢtir.  

Konuyu zaman ve mekân açısından değerlendirmekle tahlile baĢlayan Molla 

Sadrâ‟ya göre zaman ve mekân, bazı varlıkların diğerlerinden gizlenmesinde iki 

etkendir. Bu iki etken kıyamet gününde kaldırıldığında yaratılanlar arasındaki örtüler 

de kaldırılmıĢ olacaktır. Böylece ilk ve son yaratılanlar bir araya gelecektir: 

“De ki: “ġüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir günün belli bir 

vaktinde toplanacaklardır.”
1655

 

O, Kur‟ân‟da haĢr ile alakalı âyetlerden istifade ederek insanların kazanmıĢ 

oldukları melekeler ve tekrarladıkları amellerden dolayı çeĢitli sûretlerde haĢr 
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edileceklerini öne sürmektedir.
1656

 

HaĢr; bazıları için Hakk‟a heyetler Ģeklinde olacağını: “O gün, takva 

sahiplerini, heyet olarak Rahmân‟ın huzuruna toplayacağız.”
1657

 Bazıları için ise 

cehenneme sevkedilmek suretiyle gerçekleĢeceğini öne sürmüĢtür: “Allah‟ın 

düĢmanlarının, toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü (hatırla!).”
1658

 

Diğer bazıları için azap Ģeklinde olacaktır. 

Molla Sadrâ‟nın, haĢr konusunu, irfânî bir bakıĢ açısıyla değerlendirdiği 

görülmektedir. Ona göre insanın tekrar tekrar yapmıĢ olduğu eylemler, nefsi üzerinde 

bazı melekelerin ve davranıĢların oluĢmasına sebep olur. Her alıĢkanlık/meleke ve 

özellik, nefis cevherinin üzerinde baskın olacak ve her nefis, kıyamette kendisine 

uygun forma girecektir. Kendilerinde kötülüğün baskın olduğu insanlar da ahirette 

çeĢitli hayvanlar Ģeklinde haĢr olacaklar. Bunlar bâtın yönünden hayvan ve canavar 

halinde olup kıyamette perdeler aradan kaldırılınca sarâhaten görüneceklerdir. 

Molla Sadrâ, bu düĢüncelerini Ģu âyet ve hadîse dayandırmaktadır:
1659

 

“VahĢi hayvanlar bir araya toplandığı zaman…”
1660

 ve “bazı insanlar, 

domuz ve maymunların kendilerinden daha güzel oldukları halde 

haĢredileceklerdir.”
1661

 

Molla Sadrâ, haĢrin evvelinin yukarıda anlatıldığı Ģeklinde olduğunu 

anlatmakla beraber Ģahısların dönüĢlerinin aynen dünyadaki bedenleriyle olacağını, 

benzer veya hayal Ģeklinde olamayacağını da belirtmektedir.
1662

 

 

4.2.3.5. Sırat 

Molla Sadrâ, “sırat” kavramını irfânî bir boyutla Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: 

“Sırat, tüm peygamberlerin ve onlara tabi olanların üzerinde bulundukları hak yolu, 

tevhid dini, tüm yüce makamlar ve Allah‟a yolculuktaki sâliklerin halleridir.” 

Molla Sadrâ‟ya göre, her bir toplululuğun üzerinden geçtiği bir sırat vardır: 

                                                           
1656
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“ġüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol (sırat) üzerindedir.”
1663

 Sırattan sapan fıtrattan 

da sapmıĢ olup kendilerine, “o gün cehenneme, „doldun mu?‟ deriz, o da, „daha var 

mı?”
1664

 diye seslenen cehenneme düĢmeyi gerektirir. Bu sırat namaz kılanların her 

namazda “bizi doğru yola (sırata) ilet”
1665

 Ģeklinde söyledikleri sırattır. 

Ayrıca o, insanın kâmil olmasının, imkanlarını (kuvâlarını) kullanmasına 

bağlı olduğunu belirtmektedir. Çünkü sırat kıldan ince ve kılıçtan keskindir. Molla 

Sadrâ‟ya göre, kuvve-i nazarî, kıldan daha ince, kuvve-i amelî ise kılıçtan daha 

keskindir. 

Molla Sadrâ‟nın düĢüncesinde sıratın baĢka bir bakıĢ açısıyla 

değerlendirildiği görülmektedir. Kıyamet gününde perde kaldırıldığında mutlu 

olanları cennete ulaĢtıracak olan sırat ortaya çıkacaktır. Sözkonusu sırat, bu dünyada 

gözlerden saklıdır. Ölüm ile perde kaldırıldığında keĢfolunacaktır. Kıyamet gününde 

cehennemin üzerine bir köprü gibi uzatılacaktır. Köprünün baĢı mevkifte, sonu da 

cennetin kapısının üzerinde olacaktır. O zaman insan, daha dünyada iken yapmıĢ 

olduğu ameller neticesinde cehennemin üzerine uzatılan bir köprü olduğunu 

anlayacaktır.
1666

  

 

4.2.3.6. Sûra Üfürme 

Molla Sadrâ, sûrun tarifini Ģu hadîse dayanarak yapmaktadır: 

  .بُٔخٌيٗ ٣ُِٞ ٜٟ ٧٠َ خ٘عّٝ 

“Ġsrâfîl‟in (a.s)  ağzında tuttuğu nurdan (yapılmıĢ) bir boynuzdur.”
1667

 

 ـٝك خ٘ص٧َش  ٞ ٠دٌى٥د ٦خ٤ر خ٘ص٧َش زةٌٞ خهلل.  ...٦خ٘ص٧َ

Sûr kelimesi sûret kelimesinin çoğuludur. Çünkü Allahın izniyle sûra üfüren, 

sûret verici olandır.
1668

  

Sûrun mahiyeti hakkında üstünün geniĢ, altının dar veya üstünün dar, altının 

geniĢ olduğu söylenmiĢtir. 
Ona göre Allahu Teâla bedenlerden rûhları kabzettiği zaman, o rûhları forma 
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koyar ve o formları nurlu olan boynuza yerleĢtirir. Ġnsanın ölümden sonra berzah 

hayatında idrak etmiĢ olduğu tüm Ģeyleri, boynuzun içinde bulunan sûret/form 

gözüyle idrak eder. 

Molla Sadrâ, ateĢi söndüren ve ateĢi alevlendiren olmak üzere iki nefha 

(üfürme) olduğu gibi sûrun da iki nefhasının oluĢundan bahsetmektedir: 

1- Ġnsanların ölmesi için olan nefha. “Sûr‟a üflenir ve Allah‟ın dilediği 

kimseler dıĢında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür”
1669

 âyetinde belirtildiği 

gibi yer ve gök ehlinin ölmesindeki nefha. 

2- Birinci hayattan daha yüksek olan ve öldükten sonra diğer bir hayatta 

diriltmek için olan nefha: “Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmıĢ 

bekliyorlar.”
1670

 

Her Ģeyi konuĢturan Allah, sûru da konuĢturup kabirde olanlar, uykudan 

uyandıkları gibi kabirlerinden kalkıp dirileceklerdir.
1671

 

 

4.2.3.7. Amel Defterlerinin NeĢri (Açılması) 

Molla Sadrâ, kalplerde; ameller ve sözlerden meydana gelen husûsların, levha 

ve sayfalardaki yazıların nakıĢları gibi olduğunu belirtmektedir. Bu görüĢüne Ģu âyeti 

delil getirmektedir: 

“Allah onların kalplerine imanı yazmıĢ ve onları kendi katından bir ruh ile 

desteklemiĢtir.”
1672

 

Ona göre bu kalbî levhalara amel sayfaları denir. Bu yazı ve nakıĢları, 

Kirâmen Kâtibîn melekler tasvir eder ve yazarlar. Bunlar, ashâbu‟l-yemînin 

amellerini yazan sağ melekler, ashâbu‟Ģ-Ģimâlin amellerini yazan sol meleklerdir.
1673

 

Kim hayır ve Ģerden zerre kadar bir amel iĢlerse “o, Ģerefli ve sâdık yazıcı 

meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir”
1674

 âyetinde 

belirtildiği gibi amelinin eserinin; zatının sahifesinde ya da zatından daha yüce bir 

sahifede yazıldığını görecektir. “Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır 

bulacağı günde kiĢi, kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını 
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ister“
1675

 âyetini zikrederek amel defterlerinin neĢri (açılması) halinde kiĢinin 

konumunu belirtmektedir.
1676

  

Demek ki Molla Sadrâ‟ya göre yazıcı melekler insanların sözlerini ve 

fiillerini değerli bir sahifede kaydederler. Kıyamet gününde bu yazılanlar gözönünde 

açılacak ve herkes ona göre muamele görecektir. 

 

4.2.3.8. Mizan-Hesap 

Molla Sadrâ, ص َٜ َيد ِّ ْ٘ ِٚ خ َِ٘ي٧ْ َػ  ْٕ ِّ ْ٘ َٟ خ ي ِِ ٧َخ َٝ ْ٘  kıyamet günü için adalet terazilerini“ ٠َ٦ََعُك خ

koyacağız”
1677

 âyetinde mizan kelimesinin çoğul olarak gelmesinin, onun çeĢitlerine 

iĢaret ettiğini belirterek Kur‟ân‟da beĢ çeĢit mizandan bahsedildiğini zikretmiĢtir.
1678

 

Mizanu‟l-Teâdul (denklik/eĢitlik mizanı) üç kısma ayrılır: 

I- En büyük mizan, II- Orta mizan, III- En küçük mizan. 

1-Mizanu‟l-Teâdulun (denklik ölçüsü) en büyük mizanı. Bu, Halil Ġbrahim‟in 

Nemrut‟a karĢı kullandığı mizandır: “Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye 

(Ģımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında Ġbrahim ile tartıĢanı görmedin mi? Hani 

Ġbrahim, „Benim Rabbim diriltir, öldürür.‟ demiĢ; o da, „Ben de diriltir, öldürürüm‟ 

demiĢti. (Bunun üzerine) Ġbrahim, „ġüphesiz Allah güneĢi doğudan getirir, sen de 

onu batıdan getir‟ deyince, kâfir ĢaĢırıp kaldı. Zaten Allah, zalimler topluluğunu 

hidâyete erdirmez.”
1679

 

Bu mizanın tam Ģekli Ģöyledir: “GüneĢi doğudan doğdurmaya gücü yeten 

ilahtır” önermesi, iki öncülden biridir. Ġkincisi ise Ģudur: “Benim ilahım güneĢi 

doğudan doğdurmaya kadirdir.” Bu iki öncülden Ģu sonuç çıkar: “Benim ilahım 

hakîkî ilahtır, sen ilah değilsin ey Nemrut!”
1680

 

2- Mizanu‟l-Teâdul (denklik ölçüsü) mizanından olan orta mizan: Bu mizan 

çeĢidini ilk vaz„ eden Yüce Allah, ilk kullanan ise Hz. Ġbrahim‟dir. Çünkü o, 

“üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. „ĠĢte Rabbim!‟ dedi. Yıldız batınca 

                                                           
1675

 Âl-i Ġmran, 3/30. 
1676

 Sadrâ, Esrâru‟l-Âyât, s. 428; a.m., Tefsîr, IV, 1178. 
1677

 Enbiyâ, 21/47. 
1678 Sadrâ, Esrâru‟l-Âyât, s. 435. 
1679

 Bakara, 2/258. 
1680 Sadrâ, Esrâru‟l-Âyât, s. 438. 



397 

 

da, „ben öyle batanları sevmem‟ dedi.”
1681

 

Bu kıyasın tam Ģekli Ģöyledir: “Ay batandır, ilah ise batmaz, o halde ay ilah 

olamaz.” 

3- Mizanu‟l-Teâdul (denklik ölçüsü) mizanından olan en küçük mizan: Bunu 

da vaz„ eden Allah‟tır. Kur‟ân‟da belirtildiği gibi onu Peygamberi Hz. Muhammed‟e 

(s.a.s) öğretmiĢtir: “(Yahûdîler) Allah‟ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü „Allah hiçbir 

beĢere bir Ģey indirmedi‟ dediler. De ki: öyle ise Musa‟nın insanlara bir nûr ve 

hidâyet olarak getirdiği Kitab‟ı kim indirdi? Siz onu kâğıtlara yazıp (istediğinizi) 

açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediği Ģeyler 

(Kur‟ân‟da) size öğretilmiĢtir. (Resûlüm) sen „Allah‟ de, sonra onları bırak, 

daldıkları bataklıkta oynayadursunlar!”
1682

 

Bu mizanın Ģekli de Ģöyledir: “Onların, vahyin bir beĢere iniĢinin mümkün 

olmadığına dari sözleri batıl bir sözdür.” Birinci önerme: “Musa ve Ġsa beĢerdir.” 

Ġkinci önerme: “Her ikisine de kitap inmiĢtir.” Sonuç: “O halde kitap hiçbir beĢere 

inmez, Ģeklindeki genel iddialar batıldır.”
1683

 

4- Telâzum mizanı: (Gereklilik ölçüsü) Bu mizan türü, “eğer yerde ve gökte 

Allah‟tan baĢka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup 

gitmiĢti. Demek ki ArĢ‟ın Rabbi olan Allah, onların yakıĢtırdıkları sıfatlardan 

münezzehtir”
1684

 âyetinden istifade edilerek ortaya konmuĢtur. Bu mizanın sınırı, 

ruhu ve ölçüsü Ģöyledir: “Kim melzûmun varlığını bilirse lâzımın varlığını da bilir. 

Lâzımın olumsuzluğunu bilen melzûmun olumsuzluğunu da bilir.” 

5- Teânut mizanı: (ĠnatlaĢma ölçüsü) Bu, Peygamber‟ini öğretmek için Yüce 

Allahı‟n buyurduğu Ģu sözünden çıkarılmıĢtır: 

 “De ki: Size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki: Allah. O halde, ya 

biz hidâyet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz, ya da siz!”
1685

 

Bu âyette bir önerme gizlidir. Çünkü bu âyetten kasıt; kendisi ile diğerleri 

arasında eĢitliğin olmadığıdır. Bu önerme malum olduğu üzere, “biz sapıklık içinde 

değiliz”dir. Bu iki önermeden Ģu sonuç çıkar: “Siz apaçık bir sapıklık içindesiniz.” 

Molla Sadrâ yukarıdaki beĢ mizanı, ahiret ehli için manevi rızıklar olan 
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gerçek ilimler mizanı olarak belirtmektedir. Amel mizanını da tabiatın karanlığından 

ve Ģehvetlerin esaretinden kurtulup temizlenmesi cihetiyle namaz, oruç, kıyam vb. 

salih olan her amelîn nefisteki etkisinin sonucunda ortaya çıkan bir mizan Ģeklinde 

açıklamaktadır. Ona göre kötü amellerin bir ölçütü vardır. Dünya hayatında bu 

mizanlar gözlerden kayıptır. Kıyamet kopunca iĢin gerçeği ortaya çıkacaktır. Böylece 

herkes dünya ve ahirette amelînin sonucunu görecektir.
1686

 

Molla Sadrâ, hesabın sonucunun bilinmesinin, amellerin ayrı ayrı toplanması 

Ģeklinde olacağını ifade etmektedir. Herkes, dünya hayatında kendi batnında 

dürülmüĢ ve ahirette açılacak olan sahifelerdeki küçük ve büyük amellerinin ve 

sözlerinin toplamıyla karĢı karĢıya gelecektir.
1687

  

 

4.2.3.9. Cennet-Cehennem 

Molla Sadrâ, cennet ve cehennem hakkında Muhammed b. Ali b. Babeveyhi 

el-Kummî‟den (v. 381/991) Ģu haberi nakletmektedir:  

“Cennet hakkında itikadımız Ģöyledir: Cennet beka ve selamet yurdudur. 

Orada ölüm, ihtiyarlık, hastalık, afet, gam-keder ve fakirlik yoktur. O, zenginlik, 

selamet, ikamet ve keramet yurdudur. Cennet ehline cennette yorgunluk dokunmaz. 

Onlara nefislerin iĢtah çektiği ve gözleri aydınlatan Ģeyler vardır. Onlar arada ebedi 

olarak yaĢayacaklardır. Oranın ehli, Allah‟ın komĢuları, dostları, sevgilileri ve ikram 

ehli olanlardır.”
1688

 

“Cehennem hakkında da itikadımız Ģöyledir: Cehennem, ehl-i küfür ve isyan 

için alçaklık ve intikam yurdudur. Küfür ve Ģirk ehli orada ebedi kalacaktır. Tevhid 

ehlinden olan günahkârlara gelince, kendilerine ulaĢacak rahmet ve nail olacakları 

Ģefâat ile oradan çıkacaklardır.”
1689

 

Cennet kapılarına Allah‟ın Ģu sözünde iĢaret edilmiĢtir: “(O yurt) Adn 

cennetleridir; oraya babalarından, eĢlerinden ve çocuklarından sâlih olanlarla 

beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır.”
1690

 

Molla Sadrâ, cehennemin yedi kapısı hakkında birkaç görüĢün bulunduğunu 
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söyleyip bunların en doğrusunun Ģu olduğunu belirtmektedir: “Bu kapılar yedi duyu 

organlarıdır. Bunlar zâhirî beĢ duyu ile bâtinî olan hayal ve vehm duyularıdır. Biri 

sûretleri diğeri cüzî manaları idrak eden duyudur. Bu kapılar cehennemin kapıları 

olduğu gibi, insanlar bunları itâatte ve Allah‟ın kendisi için yarattığı Ģeylerde 

kullanıldıkları zaman cennet kapıları da olurlar. Cennetin sekizinci bir özel kapısı 

vardır ki, o da kalp kapısıdır. Yedi duyudan her biri, ahirette yakıcı ateĢe dönüĢecek 

olan dünyevî Ģehvetlere birer kapıdır. Aynı zamanda bunlar, kendileriyle sevap 

kazanılacak marifetlere eriĢmek için açılan kapılardır. ġüphesiz her birinde batın ve 

zâhir vardır.
1691

 Cehennemin kapıları kapatıldığında cennetin kapıları açılır. Zira bir 

kapı açıldığında diğer kapı kapanır. Kalp kapısı ise hicap ve küfür ehline kapalıdır. 

Bu sekizinci kapı sadece cennet ehline mahsus olup ateĢ ehline açılmaz.”
1692

  

Saadet ehli, ebedi olarak Allah‟ın vechine bakıp nimetler içerisinde cennete 

yerleĢir. ġekavet ehli ise Allah‟ın cemalinden uzak, kovulmuĢ bir Ģekilde çeĢitli 

azaplara maruz kalarak cehenneme gidip gelir.
1693

 

 

4.3. FELSEFÎ YÖNDEN ÖZELLĠKLERĠ 

Ġslam tarihinde ortaya çıkan hemen her düĢünce ekolü, önce bu dinin temel 

kaynağı olan Kur‟ân‟a bakmıĢ, fikir ve söylemlerini, ortaya attıkları görüĢ ve 

iddialarını Kur‟ân‟a dayandırma ve haklılıklarını onunla destekleme ihtiyacı 

hissetmiĢtir. Ġslam felsefecileri de buna dâhildir. Diğer düĢünce ekolleri mensubları 

kadar, Müslüman filozoflar da Kur‟ân tefsîrine ilgi duymuĢlar, ortaya attıkları görüĢ 

ve düĢüncelerin ilahî hitâba uygun olup olmadığı konusuna ilgisiz kalmamıĢlar, 

muhtelif sûre ve âyetleri, çeĢitli dinî ve Kur‟ânî kavramları kendi felsefî anlayıĢları 

çerçevesinde yorumlamıĢlardır.
1694

 Yani, kimi Ġslam filozofları aynı zamanda tefsîr 

de yazmıĢtır. 

Molla Sadrâ‟ya göre Kur‟ân tefsîri, varlık felsefesi için bir kaynak olduğu 

gibi, felsefe de Kur‟ân tefsîri için bir kaynaktır. Çünkü Kur‟ân küllî-ilahî nizamıyla 
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 Bkz., Hadîd 57/44. 
1692

 Sadrâ, Esrâru‟l-Âyât, s. 452-453.  
1693

 Sadrâ, Tefsîr, V, 276. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 214, 440, III, 551, 557, VII, 303, 327. 
1694

 Mesut OkumuĢ, Kur‟ân‟ın Felsefî OkunuĢu Ġbn Sina Örneği, AraĢtırma Yayınları, Ankara, 2003,  
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varlıktan yazılmıĢ bir nüshadır.
1695

 Böylece insanın pratik hayatında karĢılaĢacağı her 

Ģeyi içermektedir. 

Molla Sadrâ da meĢĢaî ve iĢrakî felsefeyi mezcederek/sentezleyerek kendi 

kurmuĢ olduğu hikmet-i muteâliyye ekolünü âyet ve hadîslerle desteklemeye 

çalıĢmıĢtır. Esasen o, felsefî birikimini nasların anlaĢılması konusunda istihdam 

etmiĢtir. Mesela, o, kendi geliĢtirmiĢ olduğu hareket-i cevheriyye kuramını 

açıklamak için aĢağıdaki âyeti felsefî olarak yorumlamıĢtır: 

ُض  َْ َِ٘ط خْ َ ِّ ْ٘ ُِ خ  ٌَ خ٥ََ٘دِب َّ ْ٘ ِِ. 

“Yer dehĢetle sarsıldıkça sarsıldığı zaman…”
1696

 

Yukarıdaki âyette Arapça deprem/zelzele sözcüğü dünya/arz kelimesine râci„ 

olan bir zamirle (he ile) nitelendirilmiĢtir. Molla Sadrâ bu nitelemenin, bu zelzelenin 

bilinen, belirli bir hareket olduğunu, onun doğal yapısına ve yaratılıĢına uygun olarak 

meydana geleceğini ve tekrâr dünyanın doğal yapısına değiĢmez bir Ģekilde 

yerleĢtirileceğini akla getirdiğini düĢünmektedir. Çünkü eĢyanın fıtrî içerikleri 

onlardan ayrılmaz ve azalmaz.
1697

 

Molla Sadrâ, Kur‟ânî metindeki zelzelenin ötesinde bulunan dünyanın, doğal 

yapısı olarak hareket sahibi olduğuna dair iĢareti sezer. Daha ötesi bu sûrede 

anlatılan sahneler bütün varlık olarak algılanır.
1698

 

Cennet ve içinde bulunan Ģeylere benzer olarak, dünya ve içindekiler temel 

„zorunlu hareket/hareke-i cevheriyye‟ sahibidir. Hiçbir doğa veya doğal Ģey yoktur ki 

ilk hakikâtı arayıp ona dönünceye kadar mükemmelliğe doğru olan temel/zorunlu 

hareketi üzerine kalmıĢ olmasın.
1699

 Ayrıca bu cevher Allah‟ın izniyle kendi 

haberlerini okuyacak hale gelecektir. Bu konuĢturma, soyut bir varlık olarak 

yerin/arzın oluĢumundan meydana gelen bir gerçekliktir.
1700

 

O, bu ȃyet yoluyla var olan her Ģeyin hareket ettiğini ve kendi kendini 

mükemmelliğe doğru değiĢtirdiğini anlar. Dünyadan sezdiği, bu dinamik, devamlı 

                                                           
1695

 Sadrâ, Mefâtih, I, 54. Ayrıca bkz., Sadrâ, Hikmetü‟l-Müteâliye, I, ك (Bazı Arapça eserlerin, asıl 

sayfa numarasına geçmeden önce giriĢ kısımlarında ebced sıralamasına göre numaralar 

verilmektedir). 
1696

 Zilzâl, 99/1. 
1697

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 653.  
1698

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 653. 
1699

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 653. Onun zorunlu hareket/hareketu‟l-cevheriyye teorisi, kendisinin Ġslam 

Felsefesine orijinal katkılarından biri sayılmıĢtır. 
1700

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 672; Sahan, Ahmet Rasan, “et-Te‟sisu‟l-Felsefi li Fehmi en-Nassı‟l-Kur‟ânî 

inde Sadreddin eĢ-ġirâzî”, Basra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, s. 7. 
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değiĢme, mükemmellik, eksiklik, güçlülük ve zayıflık derecelerinde kendisini 

gösteren varoluĢ gerçeğine dayanır. Bütün bu varlıklar, var oluĢun orijinine veya 

mükemmelliğe dönen devamlı bir hareket içindedir. Dolayısıyla o, bu ȃyetten bütün 

varlıkların, mükemmelliğe doğru yeniden yaratılma (veya dirilme) dinamik varlık 

akıĢı içinde olduğunu sezmektedir. Bu sezgi Molla Sadrâ‟nın ruhun manevi geliĢim 

düĢüncesinin temelini oluĢturmaktadır.
1701

 

 

4.3.1. FELSEFÎ KAVRAMLAR 

Molla Sadrâ, felsefeyi Kur‟ân tefsiri için bir kaynak gördüğü için tefsîrinde 

birçok felsefî kavramı âyetlerin anlaĢılması ve yorumlanmasında kullanmıĢtır. Ukûl, 

nefis, cevher-araz, vucût-mahiyet gibi kavramlara yer vermiĢtir. 

4.3.1.1. Âlemler 

Âlem; “alâmet ve niĢan koymak” mânasındaki alm ( ٌَعْلم) veya “bilmek”  ( ٌِعْلم) 

anlamındaki ilm kökünden türetilmiĢ olup yaratıcısının varlığına iĢaret eden ve 

O‟nun mevcudiyetinin bilinmesini sağlayan kavramdır. Aynı zamanda duyu ya da 

akıl yoluyla kavranabilen ve Allah‟ın dıĢındaki varlıkları ifade eder.
1702

 

Molla Sadrâ, insanın duyularının üç derece olduğu gibi âlemlerin ve 

oluĢumların da üç kısım olduğunu belirtmektedir. Her âlem ve oluĢumun insanda 

özel bir duygusu vardır. Ġnsan, bu üç derecesinin olgunluğuna göre üç âlemde yer 

almaktadır.  

1- Dünya âlemi ve hissedilen oluĢum. 

Zâhirî duyu organlarıyla Ģekilleri idrak etmekle ilgilidir. Ġnsan bu âleme 

yerleĢir ve maddî sûretini idrak eder. Hisseden cevhere Ģamil olması yönüyle o 

oluĢumdan haz alır. Bundan dolayı insan etçil hayvanlarla müĢterek olur.  

2- Uhrevî sûretler âlemi ve gaybî oluĢum. 

Bu uhrevî âlem, bâtınî duyuları idrâk etmekle alakalıdır. Ġnsan, oraya yerleĢir, 

o, miktar ve Ģekil olmaksızın maddeden soyutlanmıĢ Ģekillerle idrak edilir. Ġlmî akıl 

                                                           
1701

 Shigeru Kamada, “Kur‟ân Tefsîri ve Mistik Felsefe Arasında Molla Sadrâ -Onun Zilzal Suresi‟ni 

Tefsîri Aracılığıyla-” (Çev., Enes, Erdim), Dini AraĢtırmalar, X-28, 2007, s. 282. 
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 Süleyman Hayri Bolay, “Âlem”, DĠA, DĠBY, Ankara, 1989, II, 357. 



402 

 

cevherine ve fiilî tahayyülü kapsadığı için insan onunla lezzet alır. Bununla insan, 

cin ve nefsânî meleklerden bazılarıyla müĢterek olur. 

3- Ġlahî ayrık sûretler, nûranî müsül ve kutsî oluĢum âlemi ( ليد٘ٛ خ٘صي٧َ خٍ٘ٝدَِيص

 (خع٥٘يص ٦خ٘ٝؽٗ خ٧١َ٘يص ٦خ١٘ٙإش خًّ٘ٔيص

Bu, ruhanî kuvvet ve aklî basiretin idrak edilmesiyle ilgilidir. Ġnsan buraya 

yerleĢir, aklî basireti ve kudsî kuvvetiyle onun sûretlerini idrak eder. Bu kuvvet 

insanların çoğunda bulunmaz, nadir insanlarda bulunur. 

Molla Sadrâ, üçüncü âlemin; halis nûrlar ve kötüden tümüyle ayrılan iyilikler 

âlemi, dünya âleminin ise karanlıklar ve afetlerin kaynağı olduğunu belirtmiĢtir.  

Orta âleme gelince o, nûrî ve zulmânî olmak üzere ikiye ayrılır: Cennet ve 

cehennem tabakalarından olan herbirinin tabakaları vardır.  

Molla Sadrâ, ahiret âleminin mutlular ve mutsuzlar olmak üzere ikiye 

ayrılacağını; mutlu olanların ashâbu‟l-yemin ve cennet ehli, mutsuzların ise 

ashâbu‟Ģ-Ģimal ve ateĢ ehli olacaklarını belirtmiĢtir.  

Ona göre, dünya için çalıĢanın karĢılığı mal ve makamdır, sonucu ise hasret, 

piĢmanlık ve ateĢte yanmadır. Ahiret için çalıĢanın karĢılığı, cennet, hûriler ve 

köĢklerdir. Kim, marifetullaha bakar, mebde‟ ve meâdı bilir ve eĢyanın gerçekliğini 

olduğu gibi tasavvur ederse, onun karĢılığı mele-i a‟la ile birleĢmek, ilk gerçeğe 

komĢu olmak, melekûtunu dikkatle incelemek ve Kerîm veçhine bakmaya devam 

etmek olur. ĠĢte bu, büyük kurtuluĢ ve lütuftur.
1703

 

Molla Sadrâ, baĢka bir açıdan âlemleri, hissî
1704

 ve aklî
1705

 olmak üzere iki 

âlem Ģeklinde taksim etmektedir. Ona göre, “onların hepsi de mutlaka toplanıp 

(hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu 

dirilttik, ondan taneler çıkarırız da ondan yerler”
1706

 âyetinin tefsîrinde hissî ve aklî 
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 Bkz: Sadrâ, Tefsîr, VIII, 94. Ayrıca bkz: a.m., Tefsîr, V, 139. Molla Sadrâ, bu açıklamaları, 

Bakara, 2/213 ve Nûr, 24/46 âyet-i kerimeleri çerçevesinde yapmaktadır. 
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 Hissi dünya duyulur dünya (anlaĢılır dünya) karĢılığında kullanılır. Platon‟a göre bu bir hayâl 

dünyasıdır ve hiçbir gerçekliği yoktur. Çünkü gerçek olan idea‟lar duyularla değil, usla bilinir. 

(Bkz., Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Kavramlar ve Akımlar, Remzi Kitapevi, Ġstanbul, 

2012, I, 352). 
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idealarda varlaĢtığını savunmuĢtur. (Hançerlioğlu, Kavramlar, I, 72). 
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âlem hakkında ilgili kaynaklardan kendisinin de benimsediği bazı alıntılar 

yapmaktadır. Söz konusu alıntı Ģöyledir: 

“Tüm his âlemi, aklî âlemin misali ve sanemidir. ġâyet bu dünya canlı ise aklî 

âlemin daha tam ve kâmil olması gerekir. Çünkü aklî âlem, bu âleme hayat ve kuvvet 

verir. Hiç Ģüphesiz aklî âlemdeki Ģeylerin tümü, daha yüksek ve Ģereflidir. Orada 

hayat sahibi gök vardır. Bu dünya semasındaki yıldızlar gibi, yıldızlar vardır. 

Oradaki yıldızlar, daha parlak ve kâmildir. Dünya semasında görüldüğü gibi oradaki 

yıldızlar arasında ayrılıklar yoktur. Çünkü onlar cismânî değildir. Orada çorak yer 

vardır, lakin hepsi bayındır (mamur) hale gelmiĢtir. Bu dünyada bulunan tüm 

hayvanlar orada da bulunur. Oranın dikilmiĢ canlı bitkileri vardır. Orada tüm deniz 

hayvanları bulunur, atmosferi vardır. Havaya benzer canlı havaî kuĢlar vardır. 

Oradaki her Ģey canlıdır. Çünkü bunlar katıĢıksız hayat âlemindedirler. Elbette orada 

ölüm olmaz. Oradaki canlıların yapıları buradaki canlıların yapıları gibidir. Lakin bu 

âlem aklî olduğu için, oradaki yapı, buradaki yapıdan daha Ģereflidir.”
1707

 

 

4.3.1.2. Akıllar 

Akıl; “Varlığın hakikâtini idrak eden, maddî olmayan, fakat maddeye tesir 

eden basit bir cevher; maddeden Ģekilleri soyutlayarak kavram haline getiren ve 

kavramlar arasında iliĢki kurarak önermelerde bulunan, kıyas yapabilen güç” 

demektir. Ġnsanın her çeĢit faaliyetinde doğruyu yanlıĢtan, iyiyi kötüden ve güzeli 

çirkinden ayıran bir güç olarak akıl, ahlâkî, siyasî ve estetik değerleri belirlemede en 

önemli fonksiyona haizdir.”
1708

 Yani akıl nedensel iliĢkileri kuran bir bağdır. 

Molla Sadrâ, “aklınızı kullanmıyor musunuz?”
1709

 âyetinde geçen akıl 

kelimesinin sözlük anlamının, hapsetmek ve bağlamak anlamında olduğunu; ٖلّد 

kelimesinin َزدغ (bağ) manasında kullanıldığını, dolayısıyla insanî idrak (kavrayıĢ) 

ile isimlendirildiğini belirtmektedir.
1710

 Çünkü akıl, insanı kötü Ģeyleri yapmaktan 

alıkoyar (tutar) ve iyi Ģeyleri yapmaya bağlar. Ayrıca akıl; farkındalıkları kavrayan 
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nefsin kuvveti olarak isimlendirilmiĢtir. Bazılarına göre akıl, kötü eylemleri 

yapmaktan alıkoyan ilimdir. Bazıları da aklı, iyi ve kötünün arasını ayıran bilgi 

Ģeklinde tanımlamıĢlardır. BaĢkalarına göre ise akıl; insanları diğer hayvanlardan 

ayıran farkındalıktır. 

Molla Sadrâ, yukarıdaki tanımların, mana itibariyle birbirine yakın olduğunu 

belirtmektedir. O, akıl kelimesinin felsefe ilmindeki kullanımlarının ise farklı 

olduğunu söylemektedir: 

1- Nazarî akıl olarak isimlendirilen nefisteki kuvvet. 

2- Amelî olarak isimlendirilen diğer bir kuvvet. 

Bunların her birinin dört mertebesi vardır. 

3- Varlıkta ayrık ve cisimlere tesir eden, onlarla alakalı olan cevher. 

Bu, mümkinat olan kısımların en yücesi olup kendisi ile yaratıcısı arasında 

hiçbir vasıta olmayandır.
1711

  

Aklın ÇeĢitleri 

Molla Sadrâ, “gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir 

değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her Ģeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır”
1712

 

âyetinin tefsirinde âriflere göre aklın iki kısma ayrıldığını belirtmektedir: 

 bulunan yüce akıllar. Bunlar; yüce (Uzun zincirlerde) ٌي ٔالٔٗ ؼ٧ّ٘يص -1

meleklerdir. Onlarda sadece Allah‟a ait olan Ģerefli bir yön vardır. Kendi kutsal ve 

nûrlu zatlarına bile iltifat etmezler.  

2- Arzî (yerlere mensûb) akıllar. Bunlar da cisimler âlemine yakın oldukları 

için daha aĢağı olan meleklerdir, erbâbu‟l-esnâm olarak isimlendirilirler. Ġmkânî 

kusurlarla nitelendikleri için zatlarına iltifat etmeleri vasıtasıyla onlardan sanem ve 

cisimler sadır olmuĢtur. ġâyet bunlarda imkânî kusur ve zatlarına iltifat etmek 

olmasaydı, onlardan cisimler sadır olmazdı.
1713

 

Molla Sadrâ,  ِك ـْ ُم خِض خ٘ ٌَ دِء  َٝ ٕم قِ  ٦َخ٘ ًْ خِض خ٘صم ٌَ ِض  َْ  ٦َخاْلَ

 “O dönüĢ sahibi göğe yemin olsun ve yarık yarık çatlamıĢ yere ant olsun”
1714

 

âyetinde yer alan  ِق ًْ  kelimesinin, yerin; bitkiler, ağaç ve kaynak sularıyla خ٘صم
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1141-1142. Ayrıca bkz., a.m., Esfar, III, 419.  
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 Yâsîn, 36/81. 
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çatlamasına verilen isim olduğunu
1715

 söyledikten sonra yer ve bitkilerden maksadın; 

insanın kalbi olduğunu söylemektedir. Yani, bu ifadeyle natık olan insanın nefsini ve 

akl-ı faal yardımıyla oluĢan göğe benzer yeteneklerin mertebelerini kastetmektedir. 

Çünkü bitkilerin ayrı ayrı çiftleri ve sınıfları vardır. Böylece bazıları yeteneklerin 

birinci mertebesine iĢaret eder. Bu, tüm manalara kabil olan, ilk nefis mertebesi 

sayılan akl-i heyûlanîdir. Bazıları da ikinci mertebeye iĢaret eder. Buna, akl-i bi‟l-

meleke denir. Bu, duyuları kullanma ve evveliyatın oluĢumu ile hâsıl olur. ĠĢte bu 

akıl, teklifin sebebidir. Bazıları da üçüncü mertebeye iĢaret eder. Buna da akl-ı bi‟l-

fiil ismi verilir. Yani, ne zaman ister ve ona yönelirse kesp ve çalıĢma olmaksızın o 

oluĢur. Bazıları da dördüncü mertebeye iĢaret eder. O, müĢahedesi olan, küllî 

ilimlerin ve aklî hakikâtlerin gerçekleĢmesidir. Buna meâd yurdunu aydınlatan “akl-ı 

müstefâd” denilir.
1716

 

Molla Sadrâ yukarıdaki yorumlara göre  خِض ٌَ دِء  َٝ ٕم كِ  ٦َخ٘ ـْ ُم خ٘  cümlesinin manasının 

akl-ı faal olduğunu belirtmektedir. Çünkü nefisler; en yüce yerden bu âleme inen 

Ģeye raci olmaktadırlar. 

 Molla Sadrâ konuya iliĢkin açıklamalarına Ģöyle devam etmektedir: “Akıl 

âleminin semasının etkisiyle natık nefis arzından oluĢan bu mertebelerin durumu; 

yerden (arzdan) oluĢan mevalidin durumuna ne kadar da benzemektedir! Çünkü 

cemad (donukluk), akl-ı heyûlânînin karĢısındadır. Zira onda insan için gıda olma 

kabiliyeti vardır. Bitki; akl-ı melekenin karĢısında yer almaktadır. Onda gıda verme 

yeteneği bulunur. Hayvan, -özellikle insanda olan cinsin hissesi-, akl-ı bi‟l-fiil 

hizasındadır. Çünkü o (hayvan), insana dönüĢme kabiliyetine yakındır.
1717

 Hissî olan 

insan ise aklî insan denilen müstefâd aklın karĢısındadır.”
1718
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ya da akletme mertebesi hakkındaki görüĢlerinin tahlili için bkz.,  Kalın, Varlık ve Ġdrak, s. 137).   
1717

 Yukarıdaki ifadede önemli bir husûsa dikkat çekmekte fayda vardır. Sadrâ‟nın âlemin tekâmülüne 

iliĢkin bu görüĢünü evrim teorisi ile karıĢtırmamak gerekir. Öncelikle evrimde bir amaç ve hedef 

yoktur; sadece varlıklar, varlıklarını devam ettirmek için doğrusal bir süreçle geliĢim gösterirken 

Sadrâ‟nın âlem anlayıĢı ise bunun tam tersidir. Ġkinci bir fark ise pek açık olmasa da Sadrâ‟nın 

varlık anlayıĢında bir türün biyolojik yönden diğer bir türe dönüĢümü, ortaya yeni bir türün çıkması 

ve alttaki türlerin yok olması anlamına gelmemektedir. Sadrâ‟ya göre varlıklar mükemmellik ve 

Ģerefte mertebe mertebedirler. En düĢük mertebe olan ilk maddeden âlem-i-kutsiyeye kadar bir 

yükseliĢ vardır. Böylece Sadrâ, âlemin varlık olarak en yüksekten en alt mertebesine ve en alt 

mertebesinden en üst mertebesine kadar bir bütünlük arz ettiğini söylemektedir. (Bkz., Sadrâ, Tefsîr, 

I, 492-493. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 349, IV, 1389; Açıkgenç, “Molla Sadrâ”, DĠA, XXX, 262).  
1718

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 518. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr,  II, 100, 101, III, 781. 
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Tekâmüle dayalı bir varlık sistemi kuran Molla Sadrâ bu sisteminde 

zincirleme bir süreç iĢlemektedir. Bu düzende birçok açıdan yok hükmünde olan ilk 

madde bil-kuvve var olma özelliğiyle bir sûret bulur ve en düĢük seviyeden baĢlamak 

suretiyle bu harekete katılır ve yükseğe doğru ilerler. Örneğin önce toprak olarak 

cansız bir varlık halinde tezahür eder, ardından hareket-i-cevheri etkisiyle bitkiye, 

sonra hayvana ve insana dönüĢür. HiyerarĢik bir düzende devam eden süreç nihayet 

melekûtî âlemde son bulur. Bu düzeye ulaĢabilen tek varlık insandır.”
1719

  

 

4.3.1.3. Nefis 

Nefis; bitki ve hayvan türlerindeki canlılık yanında insanın psikolojik 

özelliklerini de ifade eden çok kapsamlı bir terimdir. Aynı zamanda bedenden 

bağımsız mânevî ve latif bir cevherdir. Ġslâm filozofları, nefisle ruh terimleri arasında 

temelde bir fark olduğunu kabul etmezler. Kelâmcılar ise filozofların nefis dedikleri 

Ģeyi çoğunlukla ruh terimiyle ifade ederler.
1720

  

Molla Sadrâ, “bunlar Allah‟ı ve müminleri aldatmaya çalıĢırlar. Oysa sadece 

nefislerini (kendilerini) aldatırlar da farkında değillerdir”
1721

 âyetinde geçen nefis 

kelimesinden kastın; bir Ģeyin zatı ve gerçeği olduğunu, bunun cisimlere özgü 

olmadığını belirtmektedir.  

“Nefis; bazen zat ve gerçek anlamda cisimlerden ayrı fiil ve tesir olarak 

cevher için de kullanılmaktadır. Kalbe nefis denilmiĢtir. Çünkü kalp, bedendeki 

nefsin halifesidir. Kan için de nefis denilmiĢtir. Çünkü bedenî hayatın ayakta durması 

kan iledir. Suya da nefis denilmiĢtir. Çünkü nefis, suya çok muhtaçtır.”
1722

 

Molla Sadrâ‟ya göre, insan nefsinin çeĢitli oluĢumları ve makamları vardır: 

a) Hissî nefis,  

b) Hayalî nefis, 

                                                           
1719

 Alparslan Açıkgenç, Sadreddin ġirazi‟de Hareket Nazariyesi, Ġslami AraĢtırmalar, 2-1986, s. 69; 
Sam Mokhtarzadeh, Molla Sadrâ DüĢüncesinde YaratılıĢ ve DiriliĢ, (Atatürk Üniversitesi, SBE, 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, BasılmamıĢ Yüksek lisans Tezi), Erzurum, 2016, s. 25. 

Molla Sadrâ‟dan baĢka birçok Ġslam âlimi ve filozofu takamül nazariyesini savunmuĢlardır. Bunların 

arasında; Ġbn Haldun, Mevlana, Ġbn Tüfeyl, Ġhvân-ı Safa, Birûnî, Ġbn Miskeveyh, Cahız ve Nezzam 

sayılabilir. (Bu konuda geniĢ bilgi için bkz., Mehmet Bayraktar, Ġslam‟da Evrimci YaratılıĢ Teorisi, 

Ankara, Kitabiyât Yay.,  2000, s. 36-45). 
1720

 Cürcânî, Ta‟rifât, “Nefs” md., s. 334; Süleyman Uludağ, “Nefis” DĠA, DĠBY, Ankara, 2006,  

XXXII, 526. 
1721

 Bakara, 2/9. 
1722

 Sadrâ, Tefsîr, II, 274. KrĢ., Beyzâvî, Envâru‟t-Tenzîl, I, 25. 
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c) Aklî nefis.  

Nefsin; dünya, berzah ve ahiret olmak üzere üç değiĢik merhale ve menzili 

vardır. 

Ġnsanların çoğu dünyada kaldıkları müddetçe, bi‟l-fiil nefislerin makamı his 

âlemidir. Bi‟l-kuvve ile nefislerin ruh ve akıl oluĢumu vardır. Ancak baki olan 

oluĢumun meydana gelmesi için yeteneklerin bozulmaması gerekir. ġâyet bütünüyle 

batınlarının meshi ve körelmesiyle yetenekleri bozulmuĢsa, nefisleri; ne bi‟l-fiil ne 

de bi‟l-kuvve olarak ruhlar ve akıllar olur. O zaman nefsin, diğer hayvanlar gibi 

sadece his oluĢumları olur. 

Ġlâhiyatçı filozoflardan ve evliyadan oluĢan ehl-i kemâl olan âlimler gibi bazı 

insanlar üç oluĢuma (hissî, hayalî ve aklî) sahip oldukları için kuvveden fiile 

yükselmiĢlerdir. Onlara, el-ehadiyet el-cem‟iyyet tarafından üç merhale (dünya, 

berzah ve ahiret) verilmiĢtir. Hiçbir Ģey onları meĢgul etmez ve hiçbir yer onları 

engellemez.
1723

 

Molla Sadrâ, imkân kabiliyeti yönünden nefsi iki kısma ayırmaktadır: 

a- Yetenekleri maddî bedenlere bağlı nefisler ve bozulan muhal bedenlere 

bağlı nefisler. Bu nefisler, bi‟l-kuvve oluĢları için maddî arızalardan ve Ģekillerden 

etkilenir. 

b- Muhal olmayan bedenlere bağlı nefisler. Bedenler, ikinci diriliĢte onlardan 

oluĢur. Madde kabiliyeti olmayan gölgenin varlığı gibi, bir halden bir hale tepki ve 

değiĢim olmaksızın maddeye bağlı olmasıyla var olur. Bu çeĢit nefis, hayal 

olmaksızın hislerden soyutlanır. ġâyet hayal ve temsilden de soyutlanırsa sırf akıl 

olur. 

Molla Sadrâ, nefsin bu kısımlarıyla cismanî meâd ve insanın dönüĢ gerçeğini 

açıklamaya çalıĢmaktadır. Ona göre nefis -ölüm veya uyku halinde- unsûrî bedenden 

ayrılırsa beden için heyûlanî kuvvet derecesinde olan nefsin hayalî kuvveti kendisine 

eĢlik eder. Gölge ıĢığa lazım olduğu gibi nefis de bedene lazım olur. Bu hayalî 

kuvvetten oluĢan nefis, iyi veya kötü olsun bedenden etkilenen unsûrî nefislerden 

daha güçlüdür.
1724

 

 

                                                           
1723

 Sadrâ, Tefsîr, II, 276. 
1724

 Sadrâ, Tefsîr, VII, 598. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, I, 27, II, 274, 276, III, 672, VIII, 269.  
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4.3.1.4. Kuvveler 

Kuvve (yeti); “geleneksel olarak hafıza/bellek, usavurma, algılama veya 

imgeleme gibi insanın doğuĢtan gelen zihin güçlerinden herhangi biri” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır.
1725

  

Molla Sadrâ,  ًَؽص ٰٙ د َؼ ـً ٦َخ ِْ ْٛ خَ ١ُْع ُٔ ٦َ “Ve sizler de üç zevç (sınıf) olduğunuz zaman”
1726

 

âyetinde geçen üç zevçten kastın; üç sınıf anlamında olduğunu söylemektedir. Bunun 

sebebi; insanda da üç kuvve yönüyle üç idrak tipinin (idrak biçiminin) olmasıdır. 

Ona göre, üç kuvve Ģunlardır: 

a) Kuvvetu‟l-akl (anlık yetisi),  

b) Kuvvetu‟l-hayal (imgeleme yetisi), 

c) Kuvvetu‟l-his (duyma yetisi). 

Bu kuvveler Ģu Ģekillerde kâmile ererler: Kuvvetu‟l-aklîyyenin kemali 

(olgunluğu) ilahî marifetler ve rabbanî ilimleri idrak etmektir. Bu kuvvet ile insan 

Allah‟ın civarına ve O‟nun melekûtune ulaĢır. Kuvvetu‟l-hayalînin kemali; hayırlı 

Ģeyleri yapmak, güzel vasıflar edinmek ve günahları sevaplarla değiĢtirmektir. 

Kuvvetu‟l-hissiyeyenin kemali; cismanî lezzetlerden ve bedenî arızalardan hissî olan 

uyumu kavramakla olur.
1727

 

O, insanın, bi‟l-kuvve
1728

 ilk oluĢumunda, bu üç algı biçiminde olduğunu 

belirtir. Her kuvvet, olgunluğuna göre -herhangi bir engel olmadığında bu kuvvelerin 

yapıları gerektirdiği Ģekilde- âlemlerden her hangi bir âlemde gerçekleĢir. Varlığın 

ilkinde bi‟l-kuvve üç tür kuvvete göre üç oluĢum vardır. Kuvve‟den fiile
1729

 geçiĢte 

ilk çıkan Ģey, his oluĢumudur. Bunun olgunluğu; bu âlemde yerleĢmesini davar ve 

hayvanlar gibi Ģehvet otlaklarına salmasını gerektirir. Bu dereceden (menzilden) 

geçtiği zaman, kendisinde akl-î amelî ve kuvve-i tahayyül ortaya çıkar. Bu kuvveye 

göre olgunluğu; ahiret yurduna müĢtak olmasını ve orada bulunmasını gerektirir. 

ġöyle ki, zannedilen hayırları tahayyül eder, güzel amelleri kasteder, ibadet etmeye 

                                                           
1725

 Hançerlioğlu, Kavramlar, VII, 312. 
1726

 Vâkı‟a, 56/7. 
1727 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 56. 
1728

 Akli bi‟l-kuvve; Güçsel us. Farabî‟nin bilgi kuramında us‟un ilk aĢaması akl-i bi‟l-kuvve‟dir. Us, 

bu aĢamada henüz bir yetenektir ve gizil güç halinde olup meydana çıkmamıĢtır. (Bkz., 

Hançerlioğlu, Kavramlar, I, 37). 
1729

 Akli bi‟l-fiil; Eylemsel u Farabî‟nin bilgi kavramında us‟un ikinci aĢaması akli bi‟l-fiildir. Us, bu 

aĢamada, güç halinden eylem haline geçmiĢtir. (Bkz., Hançerlioğlu, Kavramlar, I, 37). 
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niyetlenir ve çirkin Ģeyleri ve günahları bırakır. Ġnsanın meâdi ise gösterdiği gayrete 

göredir. Sonra, ilahî tevfik ona yardım ettiği ve Kuvve-i nazariyenin olgunluğuna 

yükseldiği zaman tümelleri (küllîyatı) kuĢatır, ayrık Ģeyleri (müteferrikat) birleĢtirir. 

Ġlkeleri, gayeleri; kesin bilgi ve değiĢim, yenileme veya zan ve tahmin Ģâibesinden 

uzak, kutsal bir idrâk ile bilir. Böylece onun menzili, kutsal olanların derecesi olur. 

Molla Sadrâ, sonuç olarak bu makamlara göre, insanın da üç sınıfa 

ayrıldığını, her bir zümrenin, ahirete göre özel halleri olduğunu belirtmiĢ ve Vakıa 

sûresinin 8. âyetinin buna iĢaret ettiğini ifade etmiĢtir.
1730

 

Molla Sadrâ, mezkûr sûrenin “onlar, bundan önce (dünyada varlık içinde) 

sefahata dalmıĢ ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. 

Diyorlardı ki: “Biz öldükten, toprak ve kemik yığını hâline geldikten sonra mı, biz mi 

bir daha diriltilecekmiĢiz, evvelki atalarımız da mı?”
1731

 âyetlerinde anlatılan ve 

insanlarda mevcût olan Ģer ve isyan ilkelerinin de bu üç kuvve Ģeklinde gerçekleĢtiği 

belirtmektedir. 

Ona göre insanın dünyada yaĢaması için muhtaç olduğu üç kuvve vardır. Bu 

kuvveleri, yaratılıĢ gayesine uygun olarak kullandığında ahirette güzel bir âkibete, 

Ģerî ve fitrî yönler dıĢında kullandığında ise Ģekâvete sebep olacaktır. 

Ona göre söz konusu üç kuvve Ģunlardır: 

a- Kuvve-i Ģeheviyye (istek yetisi). Bu kuvvenin görevi, çirkinlikleri iĢlemek 

ve kötülükleri defetmektir. 

b- Kuvve-i gazabiyye (öfke yetisi). Bunun iĢlevi; galip olmak, hücum etmek 

ve eziyet vermektir. 

c- Kuvve-i idrâkiyye (özellikle kuvve-i vehmiyye/değerlendirme yetisi). Bu 

kuvvenin görevi de cerbeze (kurnazlık), tuzak ve hiledir.
1732

  

 َٟ ي ٌِ َُ ْع ُٜ  َٓ
ِ٘ ٌَ  َٗ ْس َِ َٔد٧ُ٠خ   ْٛ  Onlar, bundan önce (dünyada varlık içinde) sefahata“ ِب٠م٥ُ

dalmıĢ ve azgın kimselerdi” sözü, tefrit yönüyle kuvve-i Ģeheviyyeye iĢarettir. Buna 

göre âyetin manası Ģöyledir: “Onlar, dünya hayatlarında lezzetli yemeler, içmeler ve 

Ģehevî cinsel iliĢkiler içinde aĢırılığa kaçar ve gayr-ı meĢru Ģekillerde bunlardan istifa 

ederlerdi.” 

                                                           
1730

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 57. Sadrâ, MeĢĢaî geleneği izleyerek, algıyı ihsas, Tâhâyyül, tevehhüm ve 

taakkul olmak üzere dört kısma ayırır. (Bkz., Kalın, Ġbrahim, Varlık ve Ġdrak, s. 133). 
1731

 Vâkı‟a, 56/45-48. 
1732

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 126. 
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Böylece onlar, lüks ve refah içinde yaĢamıĢ, günahlar iĢlemiĢ ve farzları 

terketmiĢlerdir.  

  ِٛ َمِفي ْ٘ ِْ٘م١ِػ خ ٩َٙ خ َٞ َل ٦ ُُّ َٔد٧ُ٠خ يُِص ٦َ “Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı” âyeti de 

kuvve-i gadabiyyeye iĢaret eder. Çünkü günah iĢleme konusunda ısrar etmek, bu 

kuvvenin Ģiddetli ve sebebin aĢırı olmasındandır. Bundan dolayıdır ki kiĢi, 

yasaklanmıĢ olmasına binâen ondan vaz geçmez ve ayıplanmasına rağmen tevbe 

etmez.  

Kuvve-i gadabiyye; kuvve-i Ģeheviyeden daha kuvvetli ve kuvve-i faaliye-i 

batiniyyeye daha yakın olduğu için onun, kuvve-i Ģehevîyyeye nazaran günahı daha 

büyük olur. Aynı Ģekilde kuvvet-i vehmîyyenin günahı da diğer günahlardan daha 

büyük olur. Onlar, Allah‟ın ölüleri diriltmeyeceğini ve putların Allah‟ın ortakları 

olduklarını söylerler.  

 َٞ ْسُم٧ؼ٧ُ َٝ َ٘ د ؤَِج١مد  ًٜ خًزد ٦َِلَفد َُ ١مد ظُ ُٔ ْع١َد ٦َ
ِٜ خ  ٍَ َٞ ؤَِج ٧ُ٘٧ ُّ َٔد٧ُ٠خ َي ٦َ “Diyorlardı ki: “Biz öldükten, 

toprak ve kemik yığını hâline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmiĢiz, 

evvelki atalarımız da mı?” âyeti de kuvve-i vehmiyyeye iĢaret eder. Bu, dirilmenin 

ve neĢrin imkânsız olduğuna dair batıl inançtır. Bunlar, vehmi öncülleri ve yalan 

önermeleri birleĢtirerek hatalı kıyaslar yapmaktadırlar. Ya da meĢhur öncüller ile 

gerçekle karıĢık önermeleri birleĢtirip cedel-i kıyas yaparlar.
1733

 

Molla Sadrâ, onların dirilmeyi inkâr amacıyla Ģöyle bir kıyas yaptıklarını 

söylemektedir:  

“Ġnsan öldüğü zaman azaları dağıldığında, kemikleri çürüdüğünde ve 

parçaları toprak olduğunda, ikinci kez onun hayat bulması nasıl mümkün olur? ġâyet 

kendisinden yok olan hayatı, kalan parçalar kabul ederse o zaman madumun iadesi 

gerekecektir. Bu hayat dıĢında, baĢka bir hayat kabul ederse diğer bir hayatla hayatın 

olması gerekir. O halde meâd (dirilme) ile mebde (ilk yaratılıĢ) arasında, hiçbir fark 

olmayacaktır.”
1734

 

 

                                                           
1733 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 126-127. 
1734

 Sadrâ, Tefsîr, VIII, 127. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, I, 22, III, 127, 359, V, 375. 
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4.3.1.5. Cevher-Ârâz 

Cevher (töz, öz, kendilik); değiĢenlerin özü olarak değiĢmeden kaldığı 

varsayılan idealist kavramdır. Ġdealistler bu kavramı Ģu örnekle tanımlarlar: 

“Balmumu yumuĢar, erir, soğur, sertleĢir; ama kendisi hep aynı 

balmumudur.” Ġdealistler bu örnekten, balmumunun tözsel olarak sonsuza kadar hep 

aynı balmumu kaldığı sonucunu çıkarırlar.
1735

  

“Ârâz (ilinek) ise, kendi baĢına bir varlığı olmayan, dayanacak bir töze 

muhtaç olan ve dayandığı tözü değiĢtirmeksizin değiĢebilen niteliktir. Renk, koku, 

tad vb. gibi nitelikler böyledir. Meselâ elmayı (kabuğuyla birlikte) renklerinden 

soyalım, elma yine elmadır. Elmanın rengi kendi baĢına varolamaz, varolabilmek 

için elmaya muhtaçtır. Elma hep elma olarak kaldığı halde, rengi yeĢil, sarı ve 

kırmızı olarak değiĢir.”
1736

   

Molla Sadrâ, “Allah, göklerin ve yerin nûrudur”
1737

 âyetinin tefsîrinde 

mevcudun (varlığın) ya cevher ya da araz olarak bilindiğini, ayrıca bu meĢhur olan 

cevher ve araz dıĢında, varlıkta iki hakikî cevher ve arazın daha olduğunu 

belirtmektedir. Bilinen cevher ve araz, kendisinde vücûd kokusu gelen, mahiyet ve 

âyân-ı sabite kısımlarından sayılmaktadır. Diğer ikisi de vücûdun kısımlarıdır. 

MeĢhur görüĢe göre, cevher; vücûd (varlık) dıĢında mahiyettir. Mahiyetin 

hakkı, mevcût olması gerekir. Yani umumî mefhumlardan olan akl-ı vücûd 

mefhûmuyla birleĢmiĢ olan mevcûdun manasının, diğer mana için sıfat olmaması 

gerekir. 

Araz; aynî vücûduna göre olan mahiyettir. Aynî mevcûdiyetinin yanında bir 

baĢka Ģeyin sıfatıdır. Cevher ve araz; umumî mefhûmlardandır. Mevzuları da aklî 

mefhûmlardır.  

Molla Sadrâ, hakikî olan cevher ve arazın tanımını Ģöyle yapmaktadır:  

Hakikî cevher: Zatıyla bağımsız olan mevcuttur. Onun hüviyeti, mevcût 

baĢka bir Ģeye bağlı olmaksızın zatıyla vacip olandır. Bu da, Allah‟tır. 

Hakikî araz: zatı ve hüviyeti bakımından, baĢkasına bağlı ve 

cevherleĢmesinde de baĢkasına muhtaç olandır. Onun zat ve cevher haline gelmesi 

                                                           
1735

 Hançerlioğlu, Kavramlar, VI, 384. 
1736

 Hançerlioğlu, Kavramlar, III, 51. 
1737

 Nûr, 24/35. 
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baĢkasıyladır. Kendisinde değildir. Onun zatı, baĢkasıyla değer kazanandan ( ٛ خ٘ٝعّيّ 

 ibarettir. Bu, birinci manaya göre cevher sûretinde olduğu gibi mevzu olsun ya ( زد٘ىيُ

da maddede olduğu gibi sûret olsun veyahut ikisinden mürekkep olduğu gibi hem 

mevzu hem de sûret olsun veyahut da diğer kısımlarda olduğu gibi fail veya gaye 

olsun, mutlak olarak baĢkasına muhtaç olmakla nitelenen anlamında değildir.
1738

  

Vacip olan Allah, tevkifî olarak Allah böyle isimlenmese de hiç kimseye 

muhtaç değildir. Bu manada hakikî cevher olur. Çünkü bu ismin (hakikî cevherin) 

Allah için kullanılması herhangi bir rivayetle bize ulaĢmamıĢtır.  

Hakikî manadaki araz: Tüm mümkinâtın varlığıdır. Mahiyet yönüyle mümkin 

olan meĢhur anlamıyla cevher olsun, ya da araz olsun aynıdır. Çünkü tüm bu 

vücûdlar, Hakk‟ın vücûduyla kaim olan arazlardır. Cumhurun yanında meĢhur olan; 

arazın manasının cevherle kaim olması değildir. Aksi takdirde, bazı kelâmcıların 

dedikleri gibi, Allah hâdiselerin mahalli olur ya da filozoflardan MeĢĢaîlerin 

cumhurunun söyledikleri gibi, ilmi sûretlerin mahalli olur. Bilakis, bu kıyam ile ilgili 

söylenen ve söylenecek sözlerin dıĢında bir anlamdır.  

Molla Sadrâ‟ya göre eĢyanın Allah‟la kıyam olması, Allah‟ın eĢyaya 

keyyumiyetinden ibarettir. 

Molla Sadrâ, Ka‟b-ı Ahbar‟dan gelen rivâyete göre Lefzetullah‟ın tefsîri ile 

ilgili Ģöyle demektedir: ب٣٠ لسدَش لٟ ٦ـ٧ي٢ ٧٘٦خ٣ِٜ “O, onun varlığından ve gereklerinden 

ibarettir.” Gerekleri (levâzımı), onun güzel isimleridir. Ġsimlerin mazharları ise, 

mahiyetle heykelleri üzerinde vaki olan mümkin âyânlardır. Yer ve gökler ile ifade 

edilen, Hakk‟ın varlığının damlaları, nûr ve gölgesinin parıltılarıdır.
1739

 

Molla Sadrâ‟ya göre basit cevherlerin birleĢmesinden, mürekkep baĢka 

cevherler oluĢtuğu gibi, kullî isimlerin toplanmasından da diğerleri oluĢur.  

Kullî cevherler ve envaı münhasır olduğu gibi, kullî isimler de münhasırdır. 

Cevherlerin Ģahısları sonsuz olduğu gibi, esmanın kısımları da sonsuzdur. 

Varlıkta olan her Ģey, gaybte olana delil ve iĢarettir. ٚخّ٘ي٧ sıfatı, cevhere 

münasiptir. ْخ٦ًّ٘ sıfatı ise mücerred olan envâ‟ya delildir. َخ٘ٝص٧ ; cevheri sûrette, 

                                                           
1738 Sadrâ, Tefsîr, V, 474. 
1739

 Sadrâ, Tefsîr, V, 475. 
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 ‟vaz ;خ٘ٝعًّٚ ٦خ٘ٝعإوُ .demeye uygundur ؤيٟ ;خُ٘خٌك ٦خ٘مدٌط ,demeye ٜع٩ ;خ ٦ٖ ٦خآلوُ

demeye delildir. خ٘ٝمص٩; ayrık olan kemmiyete iĢarettir. خٕ٘سيُ ٦خ٘مفيٛ ٦خ٘سدٔػ; muttasıl 

olan kemmiyete iĢaret eder. ُخٕ٘ٝيك ٦خ٘سصي; nefsanî keyfiyete, خ٘مٙي خ ل٩ٙ; izafeye,  ٜٓ٘د

 .tepkiye (infiale) iĢaret eder ;ِدزٗ خ٘ع٧ذ ,fiile ;خ٘ٝسًق ,buluĢa ;خ٘ٝٙٓ

Molla Sadrâ‟ya göre derin düĢünüldüğünde, Ģehâdet âleminde mevcût olan 

manaların, esmâ âleminin gaybına gölge ve iĢaret olduğu açıkça ortaya çıkacaktır.
1740

 

 

4.3.1.6. Hareket-i cevheriye 

Hareketten maksat; bir Ģeyin kuvve (durgunluk) halinden fiil haline tedrici 

olarak geçmesidir.
1741

 Cevher ise, bağımsız bir varlık olduğu için onun dıĢ âlemde bir 

mevzuya ihtiyacı yoktur. BeĢ kısımdan oluĢur: Heyûlâ, sûret, cisim, nefs ve akıl.
1742

  

Hareket-i cevheriyeden maksat Ģudur: Arazların değiĢim ve hareketleri 

olduğu gibi, her Ģeyin cevherinin de hareketi vardır. Arazların hareketi olduğu gibi, 

cevherlerin de hareketi vardır. Bu görüĢü ilk ortaya atan Molla Sadrâ‟dır.
1743

  

Molla Sadrâ hareket-i cevheriye nazariyesini Ģu Ģekilde izah etmektedir: 

Her madde en düĢük seviyeden evrensel harekete katılarak yükseğe doğru 

ilerler. Örneğin, ilk önce toprak halinde cansız bir varlık olarak görünür. Sonra 

bitkiye, sonra hayvana, nihayetinde de yüksek varlık mertebesi olan insana dönüĢür. 

Ancak insanın maddî varlığında ruh ve akıl sayesinde manevî bir hüviyete dönüĢerek 

kaybolur. Artık maddî olarak kaybolmuĢsa da insanda -ruh içinde- daha yüksek ve 

daha güçlü bir varlığa inkılap etmiĢtir. Fakat onun varlığı, bu mana âleminde sabit 

kalmayıp yine yükselir. Bu yükselme en yüksek mertebe olan Allah‟ın huzuruna 

ulaĢıncaya kadar devam eder.
1744

 

Molla Sadrâ, hareket-i cevheriye teorisiyle haĢri ispatlamaya çalıĢmaktadır. 

O, hareket-i cevheriye ile ilgili Kur‟ân-ı Kerîm‟de birçok delilin 

zikredildiğinden bahsetmektedir: 

                                                           
1740

 Sadrâ, Tefsîr, V, 115-118. 
1741

 Cürcânî, Ta‟rifât, “hrk” md.,  s. 147. 
1742 Cürcânî, Ta‟rifât,  “cvhr” md., s. 141. 
1743

 Bkz., Acar, Bilgi AnlayıĢı, s. 10. 
1744 Açıkgenç, “Sadrettin ġirâzî‟de Hareket Nazariyesi”, s. 69. 
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a- Yerin zatında hareket-i cevheriyenin oluĢuna Ģu âyetleri delil 

göstermektedir: 

“Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların 

geçiĢi gibi hareket ederler. Bunu, her Ģeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah 

yapmıĢtır. ġüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”
1745

 

“O gün yer, baĢka bir yere, gökler de baĢka göklere dönüĢtürülür ve insanlar 

bir ve kahhâr olan Allah‟ın huzuruna çıkarlar.”
1746

 

b- Gökyüzünde hareket-i cevheriyenin var olduğunu gösteren Ģu âyeti delil 

olarak zikretmektedir: 

“Allah‟ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde 

bütünüyle O‟nun elindedir. Gökler de O‟nun kudretiyle dürülmüĢtür. O, onların 

ortak koĢtuklarından uzaktır, yücedir.”
1747

 

c- Ġnsanın varlık aĢamasından baĢka bir aĢamaya geçiĢte hareket-i 

cevheriyyenin oluĢuna Ģu âyetleri delil göstermektedir: 

“Ey insan! ġüphe yok ki sen Rabbine karĢı çaba üstüne çaba göstermektesin; 

sonunda O‟na varacaksın.”
1748

 

“Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir 

âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik).”
1749

 

“ġüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.”
1750

 

d- Tüm varlıkların Allah‟ın huzuruna geçiĢlerine Ģu âyetlerin iĢaret ettiğini 

belirtmektedir: 

“Allah, baĢlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrâr eder. Sonra da yalnız 

O‟na döndürüleceksiniz.”
1751

 

“(Ġnsanlar) iĢlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize 

dönecekler.”
1752

 

“Ġlk yaratmada âcizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma 

husûsunda Ģüphe içindedirler.”
1753

 

                                                           
1745

 Nahl, 27/48. 
1746

 Ġbrahim, 14/48. 
1747

 Zümer, 39/67. 
1748

 ĠnĢikâk, 84/6. 
1749

 Vâkı‟a, 56/61. 
1750

 Zuhruf, 43/14. 
1751

 Rûm, 30/11. 
1752

 Enbiyâ, 21/93. 
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Molla Sadrâ, bu insan zatını hareket ettirenin Allah olduğunu belirtmektedir. 

Ġnsanın yaratılmasından kıyamete kadar olan son durumunun, cevherinden 

dolayı Allah‟a olan uzaklığı veya yakınlığı bakımından aĢama aĢama oluĢumları 

vardır. Kesafetten letâfete, zâhirden bâtına intikali, sûreten manaya, cemadattan 

nebatiye geçiĢi, hayvaniyetten beĢeriliğe, cisimden ruha, dünyadan ahirette, kısacası, 

Allah‟ın kendisine belirlediği vatanına ulaĢana kadar, bir oluĢumdan baĢka bir 

oluĢuma geçmektedir.
1754

  

“Molla Sadrâ öncesi Ġslam filozoflarının nerdeyse tamamı Aristo‟nun hareket 

teorisini benimser. Aristo (m. ö. 384-322), hareketin nesnenin temelinde, esas 

hüviyetinde yani cevherinde değil nitelik, nicelik, mekân ve durum gibi sıfat ve 

arazlarında olduğuna inanır ve nesnenin cevherinde hareketi imkân dıĢı kabul eder. 

Aristo her Ģeyde değiĢmeyen yegâne mahiyetin cevher olduğunu, bunun ise hareketi 

ve değiĢimi yüklendiğini yani hareket ettirdiğini, ancak kendisinin sabit kaldığını 

savunur. Eğer her nesnede sabit kalan bir öz olmazsa o nesne değiĢim neticesinde 

bütünüyle baĢka bir nesneye dönüĢeceğinden kimliğini (identity) koruyamaz. Sabit 

nesne görüĢüne karĢı çıkan Sadrâ‟ya göre nesnenin mahiyeti değiĢmez olabilir ancak 

nesne dıĢ dünyada değil zihnimizdedir. DeğiĢmeyen kavram zihnimizde olandır. DıĢ 

dünyada olan bir nesne için ise hareket ve değiĢim kaçınılmazdır. Cevher de dıĢ 

dünyada olduğuna göre o da değiĢir. Hatta en esaslı değiĢim cevherdedir. Çünkü 

ilintilerinde gerçekleĢen diğer değiĢimler cevherdeki değiĢime tabidir. Böylece Molla 

Sadrâ, MeĢĢaî filozofların Aristo (m. ö. 384-322)‟dan mülhem cevherin dıĢına 

hasrettikleri hareketi, cevher ve araz dâhil tüm varlığa Ģamil kılar. Hareket edenin 

cevherin bizzat kendisi olduğundan bir muharrike ihtiyaç da duymadığını söyleyen 

Sadrâ, Aristo metafiziğinde iddia edilen hareketin yüklenmesi gereken bir dayanak 

fikrini de boĢa çıkarmıĢ olmaktadır.”
1755

 

 

                                                                                                                                                                     
1753

 Kaf, 50/15. 
1754

 Sadrâ, Tefsîr, I, 492-493. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, I, 137, II, 138, 348. Hareket-i cevherî hakkında 

detaylı bilgi için bkz., Abdülkerim SurûĢ, Evrenin YatıĢmaz Yapısı, (Çev., Hüseyin Hatemî), 

Ġstanbul, Ġnsan Yay.,  2008. 
1755

 Meçin, Molla Sadrâ‟da Meâd,  s. 168, d.n. 34. 



416 

 

4.3.1.7. Vücûd-Mahiyet 

Vücûd: Varlık veya var olma anlamında mantık ve felsefe terimidir. 

Sözlükte “kaybolan Ģeyi bulmak, bir Ģeye ulaĢmak; sahip olmak, zengin olmak” 

anlamlarındaki vecd kökünden türeyen vücûd aynı kökten türeyen vicdân ile birlikte 

“algılamak” (idrak) mânasında da kullanmaktadır.
1756

  

Mahiyet: felsefe terimi olup bir mevcûdun veya ma„dûmun küllî kavramı, bir 

varlığın özü, onun kendisiyle o olduğu Ģey anlamına gelmektedir. Arapça‟da “mâ 

hüve” (Bu nedir?) sorusundan oluĢturulmuĢ yapma (ca„lî) bir isimdir.
1757

 

Bir nesnenin varlık/vücûd ve mahiyet olmak üzere iki yönü vardır. Vücûdu, 

dıĢ dünyadaki algıların hakikâtını, mahiyeti ise o nesnenin zihinde kavramlaĢmıĢ 

halini ifade eder. Mahiyet, o nesnenin zihinde hayal edilen Ģekli değildir. Aksine 

kavram olarak teĢekkül etmiĢ durumudur. Yani, nesnenin varlığı nasıl ki onu dıĢ 

dünyada temsil ederse mahiyeti de onu zihinde temsil eder. Varlığı dıĢ dünyada 

neyse mahiyeti de zihinde odur. Nesnenin varlığı/hakikatı sadece sezgi yoluyla 

bilinir. Kavramlar yardımıyla varlık yönü bilinmez.
1758

  

Molla Sadrâ, besmelenin tefsirinin altında vücûd-mahiyet hakkında önemli 

bilgiler vermektedir.  

Ona göre, varlığın hariçte (dıĢ dünyada) bir sureti vardır.  EĢyanın hakikati 

sabittir. Bir Ģeyin hakikat sahibi oluĢu, onun a‟yanda olması demektir. Yani, hakiki 

manaya Ģamil olanın a‟yanda olması lazımdır. Varlığın, gerçeklikte de mevcut 

olması gerekmektedir. Varlık, baĢkasına müteallik olmazsa, vacip olur. BaĢkasına 

müteallik olursa, mümkün olur. Mümkün varlığın oluĢu mec„ûl veya sâdır anlamına 

gelir. ġâyet varlık a‟yanda olmasaydı hiçbir Ģey olmazdı. 

O, mahiyetin varlığın etkisinde olmadığını, çünkü hariçte, ma„dûmun 

ma„dûma eklenmesinin doğru olamayacağını söylemektedir.
1759

  

Molla Sadrâ, varlığı vücûd ve mahiyet olmak üzere iki kategoriye 

ayırmaktadır:  

                                                           
1756 Ali Durusoy, “Vücûd”, DĠA, DĠBY, Ġstanbul, 2013, XLIII, 137. 
1757 Tahsin Görgün, “Mahiyet”, DĠA, DĠBY., Ankara, 2003, XXVII,  336. 
1758

 Açıkgenç, “Sadrettin ġirâzî‟de Hareket Nazariyesi”, s.  67.  
1759

 Sadrâ, Tefsîr, I, 416-417. Bkz., Mes‟ûd b. Ömer b. Abdillah, Sa‟du‟d-Din et-Teftâzânî, ġerhu‟l-

Mekâsid, (Thk., Abdurrahmân Umeyra), MenĢûrât-i eĢ-ġerîf er-Radî, Kum, 1989, I, 308. 
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O, zatıyla kaim olan vücûd ile miktarla kaim olan mahiyetin, ruhların 

semasına ve bedenlerin arzına Allah tarafından akıtılan bir nûr olduğu, çünkü nûrun 

Allah‟ın “Alim” isminden olduğunu belirtmektedir. Nûr,“gayb ve Ģehadetin 

alimidir”
1760

 ve “Allah yerin ve göklerin nûrudur.”
1761

 Zira, varlık -tüm 

mertebelerine göre- nûrdur. Allah ise Nûru‟l-envârdır. 

Molla Sadrâ, vücûd ile mahiyetin ayrı ayrı Ģeyler olduğunu Ģu sözleriyle ifade 

etmektedir: Her Ģeyde vücûd, varlığın benzeridir. Varlık, zatının sûreti olup 

mahiyetiyle isimlendirilmez. Ancak, bazı eĢyâda vücûdun sûreti –bir takım melek ve 

ulvî müdebbirât olanlar gibi- nefisleriyle olup kendilerini yaratan ve icad edenin 

zatıyla kaimdir. Bazı melekler ve suflî müdebbirât gibi birtakım Ģeylerde vücûd (var 

olma niteliği), sahip olduğu nefis ile kaim olmak suretinde değil, mahal
1762

 ve 

miktarlara tabi olmakla kaim olmak suretindedir.
 1763

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, vücûd ve mahiyet ayrımını yapmaktadır. 

 

4.3.1.8. Tenâsüh (Ruhgöçü, baĢkalaĢma, göç)
1764

 

“Gidermek, bir Ģeyi silip yok etmek” anlamındaki nesh kökünden türeyen 

tenâsüh “bir Ģeyi olduğu gibi baĢka bir yere nakletmek veya kopyalamak, bir Ģeyi 

iptal ederek baĢka bir Ģeyi onun yerine koymak” gibi manalara gelir.
1765

 

 Istılâh olarak tenâsüh; “insan Ģahsiyetinin bir bölümünü oluĢturduğu kabul 

edilen ve gözle görülmeyen manevî unsurun (ruh ve nefs) ölümden sonra bu âlemde 

baĢka bir bedene geçmesi” Ģeklinde tanımlanır.
1766

 Tenâsühçüler, yeniden diriliĢi 

kabul etmezler. Böylece onlar ruhların ebedî olarak bedenlere geçeceğini iddia 

ederler.
1767 
Müslüman filozoflar, Aristoteles geleğine bağlı olarak nefsi; nebâtî, hayvânî 

ve insânî olmak üzere üç kategoride değerlendirmektedirler. Farabî ve Ġbn Sînâ‟ya 

                                                           
1760

 En‟âm, 6/73.  
1761

 Nûr, 24/35. 
1762

 Mesela ruh bedenden ayrılırsa kendi baĢına bağımsız olur. Bedene girince de mahal ile kaim olur. 
1763

 Sadrâ, Tefsîr, II, 359. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 396, 403, III, 667, 744, 811, V, 102, VI, 319, 

VIII, 195. 
1764

 Tenâsuh, kelâm, tasavvuf ve felsefe ilimlerin ortak konusu olmuĢtur. En çok felsefe açısından 

değerlendirildiği için bu konuyu felsefe bağlamında incelemeyi uygun gördük. Tenâsüh; Türkçe‟de 

ruh göçü, baĢkalaĢım ve Latince‟de reenkarnasyon terimleriyle ifade edilir. 
1765

 Cürcânî, Ta‟rifât, “nsh” md.,  s. 330; Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, “nsh” md., III, 61. 
1766

 Cürcânî, Ta‟rifât, “nsh” md.,  s. 132. GeniĢ bilgi için bkz., ġehristanî, el-Milel ve‟n-Nihel, s. 311. 
1767

 Ġsfehânî, Müfredât, s. 545. 
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(v. 428/1037) göre, nebâtî ve hayvânî nefsler ebedidir. Bu durumda tenâsuhun bir 

Ģekli olan hayvânî nefsin insânî nefse, insânî nefsinde hayvânî veya nebâtî nefse 

dönüĢmesi mümkün değildir.
1768

 

Molla Sadrâ da yukarıda tanımını verdiğimiz tenâsühün kesin delillerle 

imkânsız olduğunu belirtmektedir. Ona göre Ģayet nefs (rûh) kalıcı olur, sûret 

(beden) değiĢime uğrarsa bu takdirde o tenâsühün kendisi olur ki bu durum muhaldir. 

ġayet insan olan Ģahıs yok olacak ve maymun olan Ģahıs varlığa gelecekse bazı 

insanlar helak olacak ve bazı maymunlar da ortaya çıkacaktır.
1769

  

Molla Sadrâ‟da tenâsüh anlayıĢı yukarıda verdiğimiz tanımdan farklıdır.  

O, tenâsühçülerin bu dünya hayatında, nefislerin baĢka hayvanî bedenlere 

geçiĢi Ģeklinde yaptıkları yorumları, kelimeleri yerlerinden tahrif ettikleri Ģeklinde 

izah etmektedir.  

O, dünya hayatında zâhiri olarak değil de, bâtini olarak insanların haĢr anında 

niyet, amel ve itikad bakımından bazı hayvan Ģekillerine gireceğini söylemekle bu 

anlamdaki tenâsühü savunmaktadır.  

Molla Sadrâ, âyet ve hadîsleri referans göstererek tenâsühü baĢka bir açıdan 

değerlendirmektedir. O,  ْٛ ٥َُ٘ د َٝ ٦ْخ ؤَْل َُ ُي
ِ٘ َعدًظد  ْ٘ ُْ ؤَ َُ خ١٘مد ًُ ٍٍ َيْص ِح َٜ  o gün insanlar amellerinin“ َي٧ْ

kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır”
1770

 âyetini 

yorumlarken, batınların neshiyle ilgili birçok âyetin
1771

 bulunduğunu belirtmektedir.  

O, anladığı anlamda nesih ile ilgili birçok âyeti zikrettikten sonra Ģu hadîsleri 

de zikretmektedir: 

ُ خ١٘دْ ي٧ٚ خّ٘يدٜص ل٩ٙ ُ ٧ََ ٠ّيدظ٥ٛ َٙ  .يُم

“Ġnsanlar kıyamet gününde niyetleri sûretinde haĢredilecektir.”
1772 

ُ خ١٘دْ ل٩ٙ ٦ـ٢٧ ٜىعٍٙص َٙ   .يُم

“Ġnsanlar değiĢik vecihlerde (Ģekillerde) haĢredilecektir.”
1773

 

Bu hadîslerin, batınlarının neshine ve değiĢimine iĢaret ettiğini söyleyen 

Molla Sadrâ, bu ümmete mensup insanların batınlarında melek, Ģeytan, köpek, aslan, 

                                                           
1768

 Deniz, “Sühreverdî‟nin Tenâsüh AnlayıĢı”, Yunus Kaplan ve bĢk., Suhreverdî ve ĠĢrâk Felsefesi 

içinde, s. 137.  
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 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1389. 
1770

 Zilzâl, 99/6. 
1771

 En‟âm, 6/38; A‟raf, 7/176; Kamer, 54/48; Mülk, 67/22.   
1772

 Ġbn Hanbel, 3, 165. 
1773

 Meclisî, Bihâr, VIII, 193. 
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kurt, maymun, domuz vb. suretler yerleĢtiğini, haĢirde zahirî olarak bu suretlerde 

görüleceklerini belirtmektedir. Ona göre, “de ki: Allah katında yeri bundan daha 

kötü olanı size haber vereyim mi? Allah‟ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından 

maymunlar, domuzlar ve tâğûta tapanlar çıkardığı kimseler. ĠĢte bunlar, yeri 

(durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmıĢ bulunanlardır”
1774

 

âyetinde iĢaret edildiği gibi, Ġsrailoğulları zâhiren mesh olmuĢlardı. 

Molla Sadrâ, Hz. Musa‟nın kavminde zâhirî mesh ile tenâsühçülerin meshi 

arasındaki ayrılma noktasını belirtirken, ilkinin cevazına, ikincisinin de batıl oluĢuna 

hükmetmektedir.
1775

  

Ona göre, ikinci diriliĢte nev‟ine göre insanlardan hâsıl olacak hayvanların 

sayısının, bu âlemdeki gerçek hayvan nev‟inin sayısından daha fazla olacaktır. 

Çünkü çeĢitli hayvanların özelliklerinin bâtınlarında toplanması, uzun zaman yapmıĢ 

oldukları amellerin kökleĢmesi veya bu nefislerin, o hayvanların gaye ve maksatların 

sebeplerine aĢırı bağlılıklarından dolayı bu dünya hayatında bilinmeyen hayvan 

çeĢitleri Ģeklindeki meshleri kıyamet gününde zâhir olacaktır. Nefisler, kıyamet 

gününde domuz ve maymunların kendilerinden daha güzel oldukları sûretlerde haĢr 

olacaklardır. Bu durum, Rasulullah‟ın hadîslerinde sabit olduğu gibi, keĢf ve Ģuhûd 

ehlince de bilinmektedir. 

Molla Sadrâ, ahlak ve melekelerinden dolayı insanların sonlarının, amelleri, 

fiilleri, fikirleri ve niyetleri bakımından; ya meleklerin ya Ģeytanların veya baĢları 

aĢağıya sarkmıĢ hayvanlar cümlesinden olacaklarını belirtmektedir. 

O, peygamberlerin ve velilerin ruhlarının mukarreb melekler mertebesinde 

olacağını söylemektedir.
1776

 Diğerleri ise bazı hayvan ve Ģeytanların sûretinde 

olacaklar.  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, nesih konusunu farklı bir açıdan 

değerlendirmektedir. 
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4.3.2. ELEġTĠRDĠĞĠ ġAHSĠYET VE EKOLLER 

Molla Sadrâ, tefsîrinde alıntı yaptığı bazı interdisipliner Ģahısları ve kelâmî 

ekolleri zaman zaman Ģiddetli eleĢtirilere tabi tutmuĢtur. O, sahip olduğu ilmî, 

kültürel ve felsefî birikiminden, ayrıca mensûb olduğu Ġmamiye mezhebinden dolayı 

eleĢtiri sınırlarını geniĢ tutmuĢtur. Bazılarını bazı konularda sert bir Ģekilde 

eleĢtirdiği gibi bazen de onlara hayran kaldığını ifade etmiĢ ve bir kısmına da olumlu 

tenkidler yöneltmiĢtir. Kendi mezhebi dıĢındaki kelâmî mezheplere eleĢtirel bir 

yaklaĢımla yaklaĢmaktadır. 

Filozofları Peygamber olarak görmektedir. Hatta bazı hadîslerle de bu 

görüĢünü desteklemektedir.  

 

4.3.2.1. ġahsiyetler 

Molla Sadrâ, kelamcıların Kur‟ân‟a dayanarak yaptıkları bazı görüĢlerini ele 

almaktadır. Kelam konusunda görüĢlerine katılmadıklarından kelamcıları Ģiddetle 

eleĢtirmektedir. Biz burada ayetlere iliĢkin yaptıkları yorumlardan dolayı eleĢtirmiĢ 

olduğu bazı kelamcıları ele alacağız.  

4.3.2.1.1. Kelâmcılar 

4.3.2.1.1.1. Bakıllanî (v. 403/1013) 

Molla Sadrâ, “Ey Ġsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın”
1777

 âyetinin 

yorumunda Yüce Allah‟ın kâfirlerin üzerinde dünyada nimeti var mıdır yok mudur? 

Ģeklindeki kelâmî soruya cevap ararken kendilerine verilmiĢ nimetler, zararla 

sonuçlanacağından dolayı nimet sayılmayacağını, bazı kelâmcılar tarafından dile 

getirildiğini belirtmiĢtir. Bunlara göre tatlının içine zehir karıĢtırıldığında o tatlıyı 

yemek nimet sayılmayacaktır. Bundan dolayı Cenab-ı Hak, “inkâr edenler, 

kendilerine vermiĢ olduğumuz mühletin, sakın kendileri için hayırlı olduğunu 

sanmasınlar. Biz, onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için 

alçaltıcı bir azap vardır”
1778

 buyurmuĢtur. Bakıllanî‟ye göre Allahu Teâlâ, kâfirlere 
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 Bakara, 2/40. 
1778

 Al-i Ġmran, 3/178. 
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din nimetini vermemiĢse de dünya nimetlerini vermiĢtir. 

Molla Sadrâ, Bakıllanî‟nin yukarıdaki görüĢünü doğruya yakın kabul etmekle 

beraber, zehirli tatlı örneğinin hala sorun olarak kaldığını, bu sorunun çözümünün 

mütekellimin fikir kuvvetiyle veya Bakillanî‟nin kelâmî telfik yoluyla 

çözülemeyeceğini belirtmektedir. Bu sorunun ancak Allah‟ın kâfirleri yaratması, bu 

dünya hayatı boyunca nimetlendirmesi ve ahiret yurdunda azaplandırılmasındaki 

Allah‟ın hikmetinin sırlarını, basiret nûru kuvvetiyle çözülebileceğini söylemektedir.  

Molla Sadrâ, Allah‟ın nimetlerinin kâfirleri de kapsamasıyla ilgili birçok âyet 

zikretmektedir. Biz burada sadece bir âyeti zikredelim: “Siz cansız iken size can 

veren Allah‟ı nasıl inkâr edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrâr sizi diriltecek ve 

sonunda O‟na döndürüleceksiniz.”
1779

 O, Allahu Teâlâ‟nın kâfirlere de nimet 

verdiğine dair yukarıdaki âyetin açık bir nas olduğunu, çünkü söz konusu âyetin ehl-i 

kitap kâfirlerine hitap ettiğini söylemektedir.
1780

 

Molla Sadrâ, Bakıllanî‟nin nimetlerin nimet sayılması için zararla 

sonuçlamaması problemine karĢı verdiği “Allah, kâfirlere din nimetini vermemiĢse 

de dünya nimetlerini vermiĢtir” cevabını yeterli görmemektedir. O, Bakıllanî‟yi (v. 

403/1013) eleĢtirmekle beraber bu sorunu çözememiĢ ancak bunun “basiret nûru 

kuvvetiyle çözülebileceğini” söylemekle iktifa etmiĢtir.  

 

4.3.2.1.1.2. Gazâlî (v. 505/1111) 

Molla Sadrâ, ٘ي٣ ٜيد ٌيي خٕ٘ي٧ٝخض ٦ٜيد ٌيي خ َض “göklerde ve yerde olanların hepsi 

O‟nundur”
1781

 âyetini açıklarken, Allah‟ın bilinmesinin, âlemin bilinmesine bağlı 

olduğunu belirtmektedir. 

O, Ġbn Arabî‟nin (v. 638/1240), Gazâlî‟yi (v. 505/1111) ve bazı filozofları bu 

konuda Ģu eleĢtirisini nakletmektedir: 

“Filozofların ve Gazâlî‟nin evrene bakmadan da Allah‟ın bilinebileceğini 

iddia etmeleri yanlıĢ bir düĢüncedir. Evet, ülfiyet/alıĢılmıĢ olan bilinmedikçe, kadîm 
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1780
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ve ezelî olan zatın ilah olduğu bilinmez. Bu iddia Gazâlî‟nin aleyhinde bir 

delildir.”
1782

 

Molla Sadrâ, Gazâlî ile filozoflar arasındaki bu tartıĢmanın lafzî bir tartıĢma 

olduğunu belirtmektedir. Çünkü onların, ilahlık vasfına bakmaksızın, Allah‟ın 

isminden o kadîm ve bir olan zatı kastetmeleri uzak bir ihtimal değildir. Her iki görüĢ 

sahipleri için, Allah‟ın zatının -tüm sıfatlardan mücerred olması yönüyle- bilinmesi, 

evrenin bilinmesine bağlı değildir. Lakin onların ihtilafı Ģu sebeptendir: 

Vacip olan Allah‟ın hakikâtı; kendisinden fazlalıkların atılması ve imkân 

kayıtlarının kaldırılması Ģartıyla, acaba O, zatıyla kaim olan varlığın kendisi midir? 

yoksa tümüyle mutlak ve mukayyetten mukaddes (uzak) olan mutlak varlık mıdır? 

Birinci görüĢ, Gazâlî‟nin (v. 505/1111) desteklediği hukemânın görüĢüdür. 

Ġkinci görüĢ ise, Ġbn Arabî (v. 638/1240)  ve kendilerine tabi olanların görüĢüdür.
1783

  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ, Ġbn Arabî ile Gazâlî‟nin görüĢlerini 

uzlaĢtırmaya çalıĢmaktadır.  

 

4.3.2.1.1.3. Râzî (v. 606/1210) 

Molla Sadrâ,  َٞ ُمي٧ ـِ خ ََ َْ٘يي٣ِ  ْٛ ِب ْٛ ٦َؤ٠َم٥ُي ٥ِي زِّ ََ ُِي٧  اَل ُٜ  ْٛ َٞ ؤ٠َم٥ُي َٟ َيف١ُُّي٧ ي ٍِ  Onlar ki, Rabbleri ile“ خ٘مي

buluĢacaklarını, kesinlikle O‟nun huzuruna döneceklerini bilirler”
1784

 âyetinde 

geçen “Rabbleri ile buluĢacakları (karĢılaĢacakları)” ifadesi ile ilgili Râzî‟nin 

görüĢlerine yer vermekte ve kendisini eleĢtirmektedir. Râzî ve bazı arkadaĢlarının 

“Rabbleri ile buluĢacakları” ifadesinin Allah‟ın ru‟yetinin caiz olduğuna delil 

getirdiklerini söyler. Mu„tezile‟nin لقااء lafzının ru‟yeti ifade etmediğini, bazı âyet, 

hadîs ve örfî kullanımlara yer vererek, bunun idrak anlamına geldiğini söylediklerini 

belirtmektedir.  

Râzî, konuya iĢâret eden bazı delillerden hareketle bu ifadelere benzer 

ifadeler sebebiyle oluĢan sorunların çözümü için, bazı durumlarda mana vermeyi 

terketmek, yani lafızla yetinmek, diğer bazı durumlarda da onların manasını idrak 

etmek amacıyla te‟vîl edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Buna göre Allah‟ın 

haberi sıfatlarını mecazî, ahiretteki ödül ve cezanın ise hakikî olarak kabul edilmesi 
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 Muhyiddin Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Arabi et-Tai el-Hatimi Ġbn Arabî, Fusûsu‟l-
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gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmaktadır.  

Molla Sadrâ, bu sorunun çok kapalı olduğunu, fikir ve nazar ehlinin hayrette 

kaldığını belirtmektedir. Ona göre, Kıyamet gününde marifetullah ve O‟nunla 

buluĢmanın marifeti gibi kelâmî meselelere dalanların akıbetleri çok tehlikeli 

olacaktır. Ölüm gelince, perde de ortadan kaldırılınca onların yanlıĢ itikatları ortaya 

çıkacak, taassup ve cehalet sonucunda dayandıkları ve telfik ettikleri deliller fasit 

olacaktır.
1785

 

Böylece o, Râzî‟nin ّ٘يدء  konusunda yapmıĢ olduğu yorumları kelâmî telfik 

olarak görmektedir. Yani, bazı haberî sıfatları mecâzî; cennet, cehennem, huri vb. 

husûsları da hakikî olarak düĢündüğü için onu eleĢtirmektedir.  

 

4.3.2.1.1.4. Ġbn Arabî (v. 638/1240) 

Molla Sadrâ, Ġbn Arabî‟nin Kur‟ân-ı Kerîm‟de amellerle ilgili bazı âyetleri
1786

 

zikrettiğini, amelleri bazen bizlere (kullara), bazen de kendisine isnad ettiğinden 

hareketle bundan Ģirk/ortaklık kokusunun geldiğini söylediğini belirtmektedir.  

O, sıratın günahkârlar için ince, Peygamber ve veliler için geniĢ olacağını ve 

amellere göre ince olup geniĢleneceğini, üzerinden geçiĢlerin hızlı ve gecikmeli 

olacağını belirtmektedir.
1787

 

Ayrıca, Ġbn Arabi, “onun (nefsin) kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de 

kendi zararınadır”
1788

 âyetinde hayır ve Ģerri bize, “ona kötülüğü ve takvayı 

(korunmayı) ilham edene…”
1789

 âyetinde ise amelleri yarattığı halde, ilhamı 

kendisine ait kılması meselesinde, “fiillerin Hak ve halk tarafından olması gerekir” 

demektedir.  

Molla Sadrâ, Ġbn Arabi‟nin “Ģirk kokusunun geldiği” sözünün; O‟nun kulların 

fiillerinin faili, Hak ve halk tarafından oluĢtuğuna inanıyor, manasına gelmediğini 

söylemektedir. 
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Molla Sadrâ, “bu iĢ, iki Ģey arasındadır” sözlerinin, bazılarının fiilin Rab ile 

kul arasında vaki olup sadece birisine ait olmadığı Ģeklinde yanlıĢ anladıklarını ve 

böyle düĢünmenin katıĢıksız Ģirk ve büyük bir zulüm olduğunu belirtmektedir. 

Molla Sadrâ, Ġbn Arabî‟in (v. 638/1240) kastettiği Ģeyin; kesinlikle iĢtirak 

(ortaklık) olmaksızın tüm fiillerin Allah tarafından yaratılmıĢ olması, kullardan sadır 

olan fiillerin de O‟nun tarafından Ģeriksiz olarak halkedilmesidir. Kulların kudreti 

yönüyle gerçekleĢen fiiller, Ģirksiz olarak Allah tarafından bizzat vaki olmaktadır. 

Ġbn Arabi‟nin Ģirkten muradı budur, baĢka bir Ģey değildir.  

Ġbn Arabi‟den çok etkilenen Molla Sadrâ, onun gibi velilerin, bu 

düĢüncelerden uzak olduklarını belirtmektedir.  

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ Ġbn Arabi‟yi olumlu bir Ģekilde tenkid 

etmiĢtir.
1790

 

 

4.3.2.1.2. Filozoflar 

Molla Sadrâ, kelamcıları eleĢtirirken aksine filozofları çok övmektedir. 

Çünkü MeĢĢaî ve ĠĢrakî filozoflardan çok etkilenmiĢtir. Onların bazılarının 

Peygamber olabileceğini söylemiĢtir. Bazılarının da nübüvvet öğretilerinden 

beslendiklerini dile getirmiĢtir. ÖvmüĢ olduğu filozofların görüĢlerini âyetlerin 

anlaĢılmasında kullanmıĢtır. Söz konusu filozoflar Ģunlardır:  

4.3.2.1.2.1. Pisagor (m.ö. 570 ?-500?)
1791
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 342-343. 
1791

 “Kaynaklarda milâttan önce 570 civarında Sisam (Samos) adasında dünyaya geldiği, otuz 

yaĢlarına kadar burada yaĢadığı, daha sonra Tiran Polykrates‟in yönetiminden hoĢlanmadığı için 

Güney Ġtalya‟daki Kroton‟a göç ettiği ve orada felsefî, dinî, siyasî mahiyette bir okul kurduğu 

anlatılır. Pisagorcular denilen, ilk defa aralarında kadınların, kızların da bulunduğu öğrencileri aynı 

felsefî ve siyasî görüĢlere sahip, her alanda ortak konularla uğraĢan kimselerdi ve öğrendiklerini, 

sırlarını açıklamamaya karar vermiĢlerdi. Pisagor ve öğrencileri, siyasî düĢmanlarının tahrikiyle 

galeyana gelen kalabalık bir kitlenin saldırısına mâruz kaldı. Bazı kaynaklar Pisagor‟un bu sırada 

öldürüldüğünü, bazıları ise Metapontion‟a kaçarak bir süre daha yaĢadığını bildirmektedir. Böylece 

Pisagor ve öğrencilerinin Kroton‟daki politik etkileri sona ermiĢ, ancak felsefî ve bilimsel etkileri 

bütün Ġlkçağ boyunca devam etmiĢtir. Hıristiyanlığın yayılmaya baĢladığı yüzyıllarda Pisagorculuğu 

yeniden canlandırma çabaları (Yeni Pisagorculuk) olmuĢsa da bu etkinliklerde daha çok Pisagor‟un 

efsanesi ve mistik dünya görüĢü öne çıkarılmıĢtır.” (Gökdoğan Melek Dosay, “Pisagor”, DĠA, 

DĠBY., Ġstanbul, 2007, XXXIV, 292. Pisagor‟un ilahiyat ve felsefe konusundaki görüĢleriyle alakalı 

geniĢ bilgi için bkz., ġehristanî, el-Milel ve‟n-Nihel, s. 330-338; ġehrezûrî, ġemsuddin Muhâmmed 

b. Mahmûd, Nüzhetü‟l-Ervâh ve Revdetü‟l-Efrâh fi Târihi‟l-Hukemâi ve‟l-Felâsifeti, Medbeatu 

Meclîsi Dâireti‟l-Meârifi‟l-Osmaniyye, Haydarâbâd, 1976, s.  90). 
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Molla Sadrâ, Pisagor‟un, Peygamberlerin ilim penceresinden marifet nûrlarını 

iktibas ettiği büyük filozofların arasında olduğunu belirtmektedir.
1792

 

O, “Kim, Rahmân‟ın Zikri‟ni görmezlikten gelirse, biz onun baĢına bir Ģeytan 

musallat ederiz. Artık o, onun ayrılmaz dostudur”
1793

 âyetini Pisagor‟un Ģu sözleriyle 

yorumlamaktadır: 

“ġüphesiz sen, sözlerin, fiillerin ve fikirlerin ile arz edileceksin. Fikrî, kavlî 

ve amelî her hareket; ruhanî ve cismanî sûretler halinde sana görünecektir. ġâyet, 

gazabî ve Ģehevî hareket olursa, Ģeytanın maddesi olur; hayatında sana eziyet edecek 

ve vefatından sonra senin nûrla karĢılaĢmanı engelleyecektir. ġâyet aklî hareket 

olursa dünyanda sana arkadaĢ olur, ahirette ise Allah‟ın civarına ve keremine nûruyla 

sana yol gösterecektir.” 

Molla Sadrâ, ayrıca Pisagor‟un bahsettiği nûrun, Allahu Teâlâ‟nın “Mümin 

erkeklerle mümin kadınların nûrlarının, önlerinde ve sağlarında koĢtuğunu 

göreceğin gün kendilerine Ģöyle denir: „Bugün size müjdelenen Ģey içlerinden 

ırmaklar akan, ebedî olarak kalacağınız cennetlerdir.‟ ĠĢte bu büyük baĢarıdır”
1794

 

âyetinde geçen nûra iĢaret ettiğini belirtmektedir.
1795

  

Molla Sadrâ‟nın, Pisagorun, peygamberliğin öğretilerinden beslendiğini 

söylediği, tefsîrinde bazı âyetleri onun hikmetli sözleriyle yorumladığı ve kendisini 

övdüğü görülmektedir.  

 

4.3.2.1.2.2. Sokrat (m. ö. 399)
1796

 

Molla Sadrâ, “Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, (onu 

bilemeyen) kör gibi olur mu? (Bunu) ancak akıl sahipleri anlar”
1797

 âyetinin ariflerin 

konumuna iĢaret ettiğini belirtmektedir. Bu konuda Sokrat‟ın sözlerinden alıntı 
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 Sadrâ, Tefsîr, VII, 46. KrĢ., ġehrezûrî, Nüzhetü‟l-Ervâh, s. 17. 
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zehirle öldürülmüĢtür. Sokrat‟ın görüĢleri hakkında geniĢ bilgi için bkz., ġehristanî, el-Milel ve‟n-

Nihel, s. 339-344; ġehrezûrî, Nüzhetü‟l-Ervâh, s. 119. 
1797

 Ra‟d, 13/19. 
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yapmaktadır. Onu, nübüvvetin batın penceresinden hikmet nûrlarını iktibas eden 

büyük filozoflardan biri olarak görmektedir. Onun Ģu sözünü nakletmektedir: 

“Temiz olmayan bedeni, her beslediğinde Ģüphesiz o bedeni Ģer ve vebal 

bakımından artırırsın.”  

Molla Sadrâ, müfessirlerin, Sokrat‟ın yukarıdaki sözlerinin, Rabbânî ilimleri 

kazanmanın keyfiyetine iĢaret ettiği Ģeklinde anladıklarını belirtmektedir.
1798

  

O, Sokrat‟ın sözlerinin kağnağının peygamberî olduğunu belirtip ahlakî 

öğretilerden dolayı onun önemli bir filozof olduğunu söyleyip övmektedir.  

 

4.3.2.1.2.3. Eflatun (Platon) (m. ö. 427-347)
1799

 

Molla Sadrâ, Eflatun‟u Rabbânî bir filozof olarak tanıtmaktadır. Tefsîrinde 

اَلشَ  َٞ خ٘صم ٧ ُٝ ي ِّ ”namazı dosdoğru kılarlar“ ٦َيُ
1800

 âyetinin yorumunda namazın aklî ve 

bedenî iĢlevleri ve Allah‟a tezellül ile huzu‟ içermesi nedeniyle tüm dinlerde vacip 

olduğunu belirttikten sonra Eflatun‟un Ģu sözlerine yer vermektedir:  

“Namaz, rubûbiyetin ikrârını, nefsin kendisine yönelmesinde akla itaat 

etmeyi, duyu organlarını kullanmayı (Ģehvânî ve nefsânî istekleri) terk etme ve 

gereğini yasaklamayı kapsamaktadır. Namaz kılan kiĢi; ruhânîleri talep etmek, 

bedene itaat etmekle meĢgul bırakmak, günahlardan uzaklaĢmak, günahları ikrar 

etmek ve suçun bağıĢlanmasını dilemek için namaz kılmaktadır.”
1801

  

Molla Sadrâ, tüm dinlerde namaz ibadetinin olduğunu söyleyip onun bir 

takım hikmetlerini Eflatun‟un sözlerine dayanarak zikretmektedir. Böylece Rabbânî 

bir filozof olarak gördüğü Eflatun‟u övdüğü görülmektedir. 

 

4.3.2.1.2.4. Aristoteles (Aristo) (m. ö. 384-322)
1802

  

                                                           
1798 Sadrâ, Tefsîr, VI, 17. 
1799

 Yunan düĢünürüdür. Nesnel düĢünceciliğin (objektif idealizmin) kurucusudur. Sokrates‟in 

öğrencisiydi. Akademia ismini alan bir felsefe okulu açmıĢtır. Bu okulda kırk yıl öğretmenlik 

yapmıĢtır. Otuzdan fazla eseri vardır. Eserlerini diyalog biçiminde yazmıĢtır. (Bkz., Orhan 

Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, DüĢünürler Bölümü, Remzi Kitapevi, Ġstanbul, 2012, II, 147).  

GeniĢ bilgi için bkz., ġehristanî, el-Milel ve‟n-Nihel, s. 344-349; ġehrezûrî, Nüzhetü‟l-Ervâh,  s. 168. 
1800

 Bakara, 2/3. 
1801

 Sadrâ, Tefsîr, II, 116. 
1802

 Aristoteles, Kral ErdeĢîr b. Dârâ‟nın kralığının ilk yıllarında doğmuĢtur. On yedi yaĢlarına 

geldiğinde babası onu ilim tahsili için Platon‟a teslim etmiĢtir. Onun yanında yirmi yıldan fazla 

kalmıĢtır. Mantık ilminin kurallarını vazettiğinden dolayı kendisine “müellim-i evvel” lakabı 
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Molla Sadrâ, Aristo‟dan övgüyle söz etmektedir. O, “Birbirinize düĢman 

olarak inin”
1803

 emriyle ilgili filozofların yorumlarına yer vermektedir. Onun nefis, 

cevher, insanın aklî âlemdeki varlığı gibi konularda Aristo‟dan etkilendiği 

görülmektedir. 

O, Aristo‟nun Ģeriatımızda isminin ve sıfatının övüldüğünü belirtip hakkında 

birkaç rivâyeti zikretmektedir: 

1-“O, Peygamberlerden bir peygamberdi. Kavmi kendisini tanımadı.”
1804

 

2- Hz. Rasulullah, Hz. Ali‟ye: “Ey bu ümmetin Aristoteles‟i!”
1805

 

3- BaĢka bir rivâyette “Ey Ali! Sen bu ümmetin Aristoteles‟i ve Zu‟l-

karneyn‟isin.”
1806

 

4- Rivâyet edildiğine göre, Hz. Peygamber‟in meclisinde Aristoteles‟ten 

bahsedildi. O, Ģöyle buyurdu: “ġâyet, o yaĢasaydı, getirdiğimi anlayacaktı. Benim 

dinime tabi olacaktı.”
1807

 

Molla Sadrâ, tefsîrinde kendisinden uzun uzadıya nakillerde 

bulunmaktadır.
1808

  

 Kendisinden bazı felsefî konularda etkilendiğini söyleyen Molla Sadrâ, 

Aristoteles‟i bir peygamber, bir arif olarak görmektedir. 

 

4.3.2.1.2.5. Fârâbî (v. 335/950 ), Ġbn Sina (v. 428/1037) ve Suhreverdî (v. 

587/1191) 

Molla Sadrâ,  ٌٟ ِسي ُٜ  ٌٞ آ ُْ ُِ ٦َ ٌُ ْٔ
ٌِ ْٞ ٧َ٤ُ ِبالم  ٣َُ٘ ِب د َي١َْسِىي  َٜ ٦َ َُ ْم

ِّٙ ١َد٢ُ خ٘ ْٝ ٙم د َل َٜ ٦َ  

“Biz, o Peygamber‟e Ģiir öğretmedik. Bu, ona yakıĢmaz da. O, ancak bir öğüt 

ve apaçık bir Kur‟ân‟dır”
1809

 âyetini yorumlarken Müslüman Ģairlerden ve onların 

                                                                                                                                                                     
verilmiĢtir. Ġlahiyat konusunda derin görüĢleri vardır. Daha geniĢ bilgi için bkz., ġehristanî, el-Milel 

ve‟n-Nihel, s. 377-394. 
1803

 Bakara, 2/36. 
1804

 ġehrezûrî, Nüzhetü‟l-Ervâh, s. 10. 
1805

 ġehrezûrî, Nüzhetü‟l-Ervâh, s. 5. 
1806

 Yukarıda hadîs olarak belirtilen söz, sahih hadîs kaynaklarında geçmemektedir.  
1807

 Ahmed b. Abdillah, Kitâbu Ġhvâni‟s-Sefâ, Dâru Sâdır, Beyrût, 1305 h., IV, 179. Molla Sadrâ‟nın 

Aristo ile ilgili zikretmiĢ olduğu rivayetlerin sıhhatı tartıĢmaya açıktır. Çünkü bunların hiçbir aslı 

yoktur. Bu rivayetler son derece münkerdir. Bilindiği gibi Resûlullah, sahabe ve tabiîn zamanında 

baĢta Aristo olmak üzere Yunan filozofları hakkında hiçbir malumat yoktu. Yaptığımız uzun 

araĢtırmalar sonucu Ġhvânı‟s-Sefa kitapları dıĢında bu rivayetlere hadîs, mu‟cem, cerh ve ta‟dîl gibi 

kaynaklarda rastlamadık.   
1808

 Sadrâ, Tefsîr, III, 949.  
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özelliklerinden bahsetmektedir. Ona göre Müslüman Ģairler Ģiirlerinde Allah‟ı çok 

zikretmek, âhiret hallerinden bahsetmek, Peygamber, Ehl-i beyt ve ümmetin sâlih 

olanlarını övmek gibi konulara yer vermektedirler. Böylesi Ģairler günah ve kusurlu 

Ģeyleri Ģiirlerine bulaĢtırmamaktadırlar. 

O, çok sayıda filozof ve evliyadan olan Ģair zikretmektedir. Bunlar arasında 

Ebu Nasr (Fârabî) (v. 335/950), Ebu Ali (Ġbn Sînâ) (v. 428/1037) ve ġihâbuddin es-

Suhreverdî (v. 587/1191) öne çıkmaktadır.
1810

 

Böylece Molla Sadrâ, Müslüman Ģairleri, Ģiirlerinde iĢlemiĢ oldukları 

konulardan dolayı övmektedir. Bu övdüğü Ģairler arasında iĢrakî filozoflardan Fârabî, 

Ġbn Sînâ ve Sühreverdî de bulunmaktadır.   

 

4.3.2.2. Ekoller 

Molla Sadrâ, çeĢitli ekolleri eleĢtiriye tabi tutmuĢtur. O, bazen isim vermeden 

bir kısım sûfî grupları da çetin bir Ģekilde tenkit etmiĢtir. 

Meselâ o, “Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir baĢkası adına bir 

Ģey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir Ģefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. 

Onlara yardım da edilmez”
1811

 âyetini açıklarken sûfîlerden bir grubun, 

salikin/sûfînin, tam olarak marifet sınırına ulaĢtığı zaman günah iĢlemesinin 

kendisine zarar vermeyeceği iddiasını sert bir Ģekilde eleĢtirmektedir. 

Bu tür düĢüncelerin, fâsit ve hayal olduğunu, bunun kendi nefsini tecrübe 

etmeyenin, Allah‟ın mekrinden güvende olmayanın ve nefsini yerilmiĢ hayvanî ve 

sebu„î ahlaklarla nasıl kirlendiğini görmeyenin düĢünceleri olduğunu söylemektedir. 

Ona göre böyle düĢünen biri, övülen melekî ve ruhânî ahlaklarla bezenerek 

nasıl temiz ve saf olacaktır. (Bir kere) kalp aynası paslanmıĢtır. Çünkü fıtrî saflıktan 

hiçbir iz kalmamıĢtır: “Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları 

kalplerini paslandırmıĢtır.”
1812

 

                                                                                                                                                                     
1809

 Yâsîn, 36/69. 
1810 Sadrâ, Tefsîr, VII, 453. 
1811

 Bakara, 2/48. 
1812

 Mutaffifîn, 83/14. 
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Böyle birisinin üzerinden çok zamanlar ve çağlar geçmeli ki; onun kalbi 

parlasın.
1813

 Yani böyle bir sûfînin, iĢlemiĢ olduğu günahlardan ötürü cehennemde 

uzun zaman azap içinde kaldıktan sonra kalbi saf olacak ve parlayacaktır. 

Molla Sadrâ, sadece marifetullahı bilmenin yeterli olduğunu söyleyen avam 

sûfîlerin yanlıĢ düĢündüklerini belirtmektedir. Kalbin Allah‟la meĢgul olup O‟na 

Ģevk duyması, ancak yapacakları ibadetlerden sonra hâsıl olabileceğini, yine bunun 

sadece ibadetle ilgili merasimleri yaptıktan ve Ģeriatın emirlerine itaat ve 

yasaklarından kaçındıktan sonra müyesser olacağına dikkat çekmektedir.
1814

  

Ayrıca o, kendi zamanındaki tasavvuf erbabını da hak etmedikleri halde 

cahillerin kendilerini taklîd etmelerinden dolayı eleĢtirmektedir. 

Molla Sadrâ, “dağlar gibi dalgalar onları kuĢattığı zaman, dinî tamamen 

Allah‟a has kılarak (ihlâsla) O‟na yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak 

kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim âyetlerimizi, ancak 

nankör hâinler bilerek inkâr eder”
1815

 âyetinin, hak yolda yürüyen; Ģeriat, tarikat ve 

hakikât üzerinde olanlara uymanın caiz olduğuna iĢaret ettiğini belirtmektedir. 

Ona göre, böyle olan ancak hakikât âlemine ulaĢabilir (ihtida ehli olur). 

Babalar ve Ģeyhlerden, soy yoluyla Ģehyliği iddia edenler ihtida ehli olamazlar. Böyle 

olanlara iktida olma (uyma) salahiyeti olmadığı için kendileriyle onların ihtida etme 

yolunda hiçbir nasipleri yoktur. Biz, derinlemesine düĢündüğümüzde bu zamanda 

Ģeyhliği iddia edenlerin çoğunun durumlarının böyle olduklarını görmekteyiz. Cenabı 

Hak onları ıslah etsin, sözlerini doğru kılsın. Bunlar kitap ilmine sahip olanlarla 

karĢılaĢtıklarında ilmi öğrenmekten kaçınırlar. Çünkü onlar, âlimlerin yanında 

gördükleri ilimlerin, taklît ve taassub olarak aldıkları öğretilerine aykırı olduklarını 

görürler. Böylece bunlar, halkın ve müridlerin nazarında ilim öğrenmenin zilletine ve 

değerlerinin yok oluĢuna maruz kalırlar.  

ġeyh olduğunu iddia edenleri, cahillerin yanında değerlerinin kaybolma 

endiĢesinden dolayı Allah‟ın zikrini ve gerçek marifeti terk ettikleri için 

eleĢtirmektedir. O, onların durumlarını Ģu sözleriyle açıklamaktadır:  

Bunlar, Allah katında ve mukarreb melekler yanındaki yüksek dereceleri, 

aĢağı seviyede olan kulların yanındaki yüksek makamlarına tercih ettiler. Küçük 

                                                           
1813

 Sadrâ, Tefsîr, IV, 1222. 
1814

 Sadrâ, Tefsîr, II, 416. 
1815

 Lokman, 31/32. 



430 

 

makamlarına ve küçük hisselerine yazıklar olsun! Bunlar Ģu âyeti okumazlar mı? 

“Evlerine (gümüĢten) kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler 

yapardık. Bütün bunlar, sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında 

ahiret ise, O‟na karĢı gelmekten sakınanlarındır.”
1816

  

Ayrıca Molla Sadrâ Yüce Allah‟ın onlara Ģu misali verdiğini söylemektedir: 

“(Hidâyet çağrısına kulak vermeyen) kâfirlerin durumu, sadece çobanın bağırıp 

çağırmasını iĢiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve 

körlerdir. Bu sebeple düĢünmezler.”
1817

  

Onların durumu budur. Onlar, lafızların zâhirine uyup konuĢurlar, bâtinî 

manaları ve gerçekleri görmezler. Hakikî çıkarsamalar ve marifetlerle insanın diğer 

hayvanlardan üstün olduklarını, defalarca iĢitmelerine rağmen hiçbir zaman 

bilemeyeceklerdir. Bunlar sürekli olarak lafız ve Ģekil âleminde kalacaklardır. Ġnsanı 

diğer hayvanlardan ayıran bâtinî hitap yeri olan kalbi ıslah etmeyeceklerdir.
1818

  

Molla Sadrâ, kelâmî açıdan da birçok fırkayı eleĢtirmektedir. Ancak 

inceleyebildiğimiz kadarıyla eserlerinde Maturidîye‟ye ne bir atıf ve ne de bir eleĢtiri 

gördük, sadece Ġmam Ebû Hanife‟nin iman hakkındaki Ģu görüĢüne yer verdiğini 

gördük: 

 “Ebu Hanifi‟ye göre iman; kalp ve lisan ile beraberdir. Yani dil ile ikrâr, kalp 

ile marifettir.”
1819

 

Kelâmî tartıĢmalara geniĢ yer veren Molla Sadrâ‟nın tefsîrinde Fahreddin 

Râzî‟den (v. 606/1210)  çok faydalandığı görülmektedir.  

Bu kısa bilgilerden sonra Ģimdi Molla Sadrâ‟nın eleĢtirdiği fırkaları -en fazla 

eleĢtiri yönelttiklerine göre- sıralayarak ele alalım.  

 

4.3.2.2.1. Mu‘tezile 

Molla Sadrâ‟nın tefsîrinde, kelâmî yönden en çok eleĢtirdiği fırkanın 

Mu„tezile olduğu görülmektedir. O, bu mezheple ilgili olarak Ģöyle demektedir: 

 “Mu„tezile‟nin „bu dünyada gerçekleĢen küfür, cehâlet, zülûm ve diğer 

kötülüklerin faili Allah‟tan gayrısıdır‟ Ģeklindeki temel görüĢü,  ٌيّخي٤ٛ خهلل ًُٜظيد “Allah, 

                                                           
1816

 Zuhruf, 43/34-35. 
1817

 Bakara, 2/171. 
1818

 Sadrâ, Tefsîr, V, 403-404. 
1819

 Sadrâ, Tefsîr, II, 78-83. 
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onların hastalıklarını artırmıĢtır”
1820

 âyetini yorumlama konusunda onlara sorun 

çıkarmıĢtır. Onlar, bu sorunu gidermek amacıyla Ģöyle demiĢlerdir: „Burada Allah‟ın 

küfür ve dalâleti murat etmesi caiz değildir.‟ Bunu da cevapları verilmeksizin Tefsir-

i Kebîr‟de de zikredilen bir takım gerekçelerden dolayı söylemiĢlerdir.  Biz de bu 

gerekçeleri ele alıp Ģöyle cevaplayacağız: 

a- ġüphesiz kâfirler, Kur‟ân hakkında kusur aramada çok hırslıydılar. ġâyet 

mana “Allah, onların hastalıklarını yani, küfürlerini artırdı” Ģeklinde olsaydı, onlar 

Peygamber‟e Ģöyle diyeceklerdi: 

“Eğer Allah, bizde küfür yaratmıĢ olsaydı, bizim nasıl iman etmemizi 

emrederdi?”
1821

  

Molla Sadrâ, bu soruyu eleĢtirip buna iki Ģekilde cevap vermektedir: 

Birinci cevap: 

Onların bahsettikleri Ģu âyetlerin kapsamına girmektedir:  

“Nefsinin arzusunu ilâh edinen, Allah‟ın; (hâlini) bildiği için saptırdığı ve 

kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? ġimdi 

onu Allah‟tan baĢka kim doğru yola eriĢtirebilir? Hâlâ düĢünüp ibret almayacak 

mısınız?”
1822

  

“ġüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir.”
1823

 

“ġüphesiz biz, onu anlamamaları için, kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına 

da ağırlıklar koyduk.”
1824

  

Böylece Allah, kâfirleri ve münafıkları, ikram yurduna yaklaĢtırmamıĢ, 

yolundan engellenmiĢ ve cennetinden de uzaklaĢtırmıĢtır.
1825

 

Ġkinci cevap: 

Münafıklar bunu dediklerinde Hz. Peygamber‟in Ģöyle demesi gerekirdi: 

Ġnkâra, cehalet ve küfre devam etmeniz sonucu maruz kaldığınız uğursuzluktan 

dolayı bu zulmet ve engelleme size, Allah tarafından konmuĢtur. Nitekim Yüce Allah 

Ģöyle buyurmuĢtur:
1826

 

                                                           
1820 Bakara, 2/10. 
1821

 Sadrâ, Tefsîr, II, 295. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 304. 
1822

 Câsiye, 45/23. 
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 Fâtır, 35/8. 
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 Kehf, 18/57. 
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 295. 
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“Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaĢtı; taĢ gibi, hatta daha katı 

oldu.”
1827

 

“ĠĢte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, 

kalplerini de kaskatı kıldık.”
1828

 

“Tam aksine inkârları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiĢtir. Artık 

onlar inanmazlar.”
1829

 

b- ġâyet Yüce Allah, küfrün faili olmuĢ olsaydı, yalancıların elinde 

mu„cizeleri izhar etmesi caiz olurdu. O zaman, Kur‟ân hüccet olmazdı.
1830

 

Cevap: 

Bu lazım-melzûm iliĢkisi menedilir. Allah‟ın âyetlerini inkâr eden karanlık 

nefislerde küfrü icat etmekle, yalancıların elinde mu„cizeleri izhar etmek arasında 

hangi lüzum iliĢkisi vardır?
1831

 

c- Yüce Allah bu âyetleri, küfürlerinden dolayı yergi olması için zikretmiĢtir. 

Allahu Teâlâ, kendilerinde yaratmıĢ olduğu bir Ģeyi, nasıl yermektedir?
1832

 

Cevap: 

Birinci soruya verilen cevaplar, bu soru için de aynen geçerlidir. Çünkü sözün 

aslı Ģudur: Allah her Ģeyin faili midir yoksa faili değil midir?
1833

 

d- ٛ٥٘٦ٛ لٍخذ ؤ٘ي “Onlara acıklı bir azap vardır” kavli, Ģayet Yüce Allah, 

onların renklerini ve uzunluklarını yarattığı gibi küfür ve sapıklığı kalplerinde 

yaratmıĢ olsaydı, bu durumda hangi suçlarından dolayı onları cezalandırmıĢ 

olacaktı?
1834

  

Cevap: 

Cezalar, suça göredir. Bu, masiyet ve günahların tohumlarının sonuçları 

babındandır.
1835 

Fiilerin yaratılıĢı ile ilgili husûsta Molla Sadrâ, Râzî‟nin (v. 606/1210), 

tefsîrinde geçen ancak eleĢtirilerine cevap vermediği dediği Mu„tezile‟nin görüĢlerini 
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 Bakara, 2/74. 
1828

Mâide, 5/13. 
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 Nisâ, 4/155. 
1830

 Sadrâ, Tefsîr, II, 296. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 304. 
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 296. 
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 296. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 304. 
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 296. 
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 296. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 304. 
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 Sadrâ, Tefsîr, II, 296.  
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eleĢtirmektedir. Aslında Râzî, Mu„tezile‟ye yönelik “Allah, onların hastalıklarını 

artırmıĢtır”
1836

 âyetinde geçen hastalığın birkaç manaya geldiği husûsunu açıklarken 

Mu„tezile‟nin eleĢtirilerine tutarlı cevaplar vermektedir. Ancak Sadrâ, tefsîrinde, 

Râzî‟nin Mu„tezile‟ye cevap vermediğini söylemekle beraber kendi sahip olduğu 

mezhebinin görüĢü istikametinde Mu„tezileyi eleĢtirip cevaplar vermektedir.  

 

4.3.2.2.2. EĢ’arî 

Molla Sadrâ, rızık konusunda bazı EĢ‟arîlerin, “Ģayet haram, rızık olmasaydı, 

haramla beslenenin ömrü boyunca rızıklanmaması gerekirdi” düĢüncesini,  

“yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah‟a ait olmasın”
1837

 âyetiyle çeliĢtiği 

için kabul etmemektedir. 

O, EĢ‟arîlerin öne sürmüĢ oldukları istidlalin zayıf olduğunu söyler. Çünkü 

eleĢtiri maddesi gerçekleĢmemiĢtir. Zira annesinin rahminde olan cenin örneğinde 

görüldüğü gibi -kısa bir süre içinde yaĢamıĢ olsa bile- her canlının mutlaka helal bir 

rızkı vardır. 

Molla Sadrâ, rızık konusundaki bu tartıĢmanın lügat ile ilgili bir tartıĢma 

olduğunu, dolayısıyla bu husûsta aklî bir tartıĢmaya yer olmadığını 

belirtmektedir.
1838

 

4.3.2.2.3. Cebriye 

Molla Sadrâ, “Ģüphesiz, inkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için 

farketmez; inanmazlar”
1839

 âyetinin tefsirini yaparken Cebriyenin itikatlarını 

zikretmektedir. 

Cebriye, Allah‟ın adalet ve hikmetiyle beraber, nebileri, resûlleri, mukarreb 

melekleri ve salih kullarını toplayıp cehennemde ebedî olarak bırakması ve 

cezalandırmasının caiz olduğunu savunur. Aynı Ģekilde, kâfirleri, ateistleri, 

zındıkları, münafıkları, iblisi, Ģeytanları bir araya toplayıp cennette ebedî kılmasının 

caiz olduğunu, böyle yapmasının Allah‟ın insaf ve adaletiyle gerçekleĢtiğini 

                                                           
1836

 Bakara, 2/10. 
1837

 Hûd, 11/6. 
1838

 Sadrâ, Tefsîr, II, 132. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, XVII, 319. 
1839

 Bakara, 2/6. 
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söyler.
1840

 Molla Sadrâ, böyle düĢünmeleri nedeniyle onların büyük bir günah 

yüklendiklerini belirtir. 

Molla Sadrâ, onların böyle düĢünmelerini, selefin bazı rumuz ve iĢaretler 

yoluyla konuĢmalarına ve halefin kendilerinden öncekilerin söylemiĢ oldukları 

sözlerin mahiyetini kavrayamadıklarına bağlamaktadır. Ya da bunların reislerinin 

cehaleti ve sefahati, söz konusu itikadı gerektirdiğini, halefin selefi taklît etmeleri ve 

babalarının yolunu sevmeleri nedeniyle bu tür tutarsızlıklar sergilediklerini 

söylemektedir.
1841

 Molla Sadrâ, bu konuda Ģu âyeti zikretmektedir:  

“Hayır! Onlar sadece, „Ģüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve 

biz onların izlerinden gitmekteyiz‟ dediler.”
1842

 

Molla Sadrâ, tefsîrinde Cebriye‟nin tutarsızlıklarına geniĢ yer vermektedir. 

Biz bu husûsta sadece iki örnek vermekle yetineceğiz. 

a- Bir adam, Cebriyeden bir topluluğun önünde durarak onlara Ģöyle dedi: 

“Ben tartıĢmayı sevmem ve fazla konuĢmayı beceremem. Lakin Kur‟ân‟da Allah‟ın 

Ģu sözünü görüyorum:  ُ إ٤ََيد خهللم ٍَ ِذ ؤَْؼ ُْ َمي ْٙ
ِ٘ خ  ًَ ٦خ ٠َيد ًُ ي َِ يد ؤ٦َْ َٝ ٙم ُٔ  “Her ne zaman savaĢ için bir ateĢ 

yakmıĢlarsa, Allah onu söndürmüĢtür.”
1843

 Her akıllı olanın bu sözden anladığı 

Ģudur: “AteĢi yakan; söndüren değildir.” Bunun üzerine ona kimse cevap 

veremedi.
1844

 

b- Cebrîyeye Ģöyle denildi: “Kur‟ân‟da Allah‟ın Ģöyle dediğini görüyoruz:  ًْ َِ ٦َ

يد٤َدَودَذ  ٔم ْٟ َي ي َٜ  “Kendinî fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıĢtır.”
1845

 Peki, buna 

göre, zarar eden kimdir? Cebrînin bu soruya vereceği cevabı olmadı.
1846

 

Molla Sadrâ, Cebriyenin anlayıĢlarının ĢaĢılacak türden olduğu, tarih boyunca 

kendileriyle yapılan bazı tartıĢmalarda tutarsız oldukları için hezimete uğradıklarını 

söylemektedir.
1847

 

                                                           
1840 Sadrâ, Tefsîr, II, 186. 
1841

 Sadrâ, Tefsîr, II, 186. 
1842

 Zuhruf, 43/22. 
1843

 Mâide, 5/64. 
1844

 Meclisî, Bihâru‟l-Envâr, III, 34. 
1845

 ġems, 91/10. 
1846

 Sadrâ, Tefsîr, II, 185. Ayrıca bkz., I, 29, III, 632, 905. 
1847 Sadrâ, Tefsîr, II, 185. 
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4.3.2.2.4. Ashabu’l-Muvâfât 

Ashabu‟l-Muvâfât; Ģaki olan; annesinin karnında Ģaki, said olan; annesinin karnında 

saiddir. Bu durum değiĢmez, ancak vefat anında ve Allah‟ın huzuruna varıldığında zâhir olur 

diyen bir fırkadır.
1848

 

Molla Sadrâ,  َٟ ي ُِ ٌِ ييد َٕ ْ٘ ْٟ خ يي ِٜ  َٞ ييد َٔ ٦َ “(iblis) kâfirlerden idi”
1849

 âyetiyle ilgili 

kelâmcıların iki farklı görüĢ öne sürdüklerini belirtmektedir: 

a- Ġblis, ibadetle meĢgul olduğu zaman münafık bir kâfir idi. 

b- Ġblis, önce mümin idi, sonra üzerine küfür vaki oldu. 

Molla Sadrâ, Ashabu‟l-Muvâfât ile Ġmamiyenin bu iki görüĢten birincisini 

benimsediklerini söylemektedir. Onlara göre bir Ģahısta, ayrı iki zamanda olsa bile, 

küfür ile imanın cem„ olması muhaldir. Çünkü birisi daima sevaba, diğeri ise daima 

azaba müstahak olmayı gerektirir. Daimî sevap ile daimî azap arasını cem„ etmek 

imkânsızdır. Aynı Ģekilde iki müstahakı cem etmek de imkânsızdır. Birisinin olması, 

diğerini yok eder. ġâyet birisinin mümin olduğu farz edilir, sonra ondan küfür zâhir 

olur ise farzedilen Ģeyin muhal olduğu bilinir. Birisinin sonu, küfür üzere 

neticelendiği zaman, daha önce kendisinden zâhir olan amellerin iman olmadığını 

biliriz. Ġblisin durumu da böyledir. 

Molla Sadrâ, bu konuda Ģöyle demektedir: “Kelâmcının; sırf imanın ömrünün 

sonuna kadar devam etmesi Ģartıyla daimî sevaba nail olmayı gerektirdiğini men 

etmesi gerekir. Aynı Ģekilde küfrün de ömrünün sonuna kadar istimrarî olmasıyla 

veya kiĢinin fıtrattan uzaklaĢmasıyla daimî azabı gerektirdiğini kabul etmemesini 

gerektirir.”
1850

 

O, Ashabu‟l-Muvâfâtın ileri sürdükleri görüĢün, hukemânın mezhebine 

uygun olmasıyla ancak doğrulanacağını söylemektedir. Hakîkî iman, sadece 

Ģehadeteyni söylemekle olmaz. Aksine hakikî iman; kesin bazı özel inançlardan, 

                                                           
1848 Bkz., ġeyh Abdulhakk, Ġklîl „ala Medâriki‟t-Tenzîl, Medrese Yay., b.y, tsz, I, 183. 
1849

 Bakara, 2/34. 
1850 Sadrâ, Tefsîr, III, 908. Yukarıdaki ifade Ģu hadise iĢaret eder: “Sizden bir kimse cennet ehlinin 

amellerini öyle iĢler ki,  kendisi ile cennet arasında sadece bir arĢın mesafe kalır; derken kitabın 

hükmü ön plana çıkar ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini iĢlemeye baĢlar ve 

cehenneme girer. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle iĢler ki, kendisi ile cehennem 

arasında sadece bir arĢın mesafe kalır; derken  kitabın hükmü ön plana çıkar ve o kimse cennet 

ehlinin amellerini  iĢlemeye baĢlar ve cennete girer.” (Buhârî, Kader, 1; Müslim, Kader, 1; Ebû 

Dâvût, Sünnet, 16; Tirmizî, Kader, 4). 
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burhânî ve keĢfî ilimlerden ibarettir. Burhanla hâsıl olan ilmin, nefisten zeval olması 

mümkün değildir. Kim nefsini Allah‟a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, 

peygamberlere ve Ģahitlere iman etmekle donatmıĢsa kesinlikle imanı zeval bulmaz. 

Aynı Ģekilde kesinlikle hakikî küfür; imanı nutk etmemek veya sadece küfrü 

gerektiren inanıĢlardan ibaret değildir. Aksine, derin bir Ģirkten ve Allah‟ın, 

Resûlünün ve din imamlarının sözlerini inkâr etmekten ibarettir. Yoksa sadece iman 

esaslarıyla ilgili basit cehalet, daimi azaba müstahak olmayı gerektirmez. Bilakis, 

cehl-i mürekkeb ebedî azabı gerektirir. 

Molla Sadrâ, bunları beyan ettikten sonra, Ashabu‟l-Muvâfâtın sözlerinin 

doğru bir yönü ve tahkik erbabının zevkine hoĢ gelen ilmî bir yanı olduğunu 

söylemektedir.
1851

 

 

4.3.2.2.5. Haricîler 

Molla Sadrâ,  َٟ ي ُِ ٌِ يد َٕ ْ٘ ْٟ خ ي ِٜ  َٞ يد َٔ ٦َ َُ َس ْٕ يَع ْٔ َٓ ؤََزي٩ ٦َخ يي
ِٙ ٦خ ِبالم ِبْز ًُ يَف َٕ ٌَ  َٚ ٦خ آِلَي ًُ يُف ْٔ يِص خ َٕ اَلِج َٝ ْٙ ِ٘ ١َيد  ْٙ ُِ  ٌْ  ٦َِب

“Hani biz meleklere: Âdem‟e secde edin, demiĢtik. Ġblis hariç hepsi secde ettiler. O 

yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu”
1852

 âyetinin kelâmî 

yorumunu açıklarken ma„siyetin, Ġmamiye, EĢ„arîye ve Mu„teziliyeye göre küfrü 

gerektirmediğini belirtmektedir. Haricîyeye göre ise tüm ma„siyet küfürdür. Onlar 

yukarıdaki âyette sarılıp Ģöyle dediler: “ġüphesiz Allah, tek bir ma„siyetten ötürü 

Ġblisi tekfir etti. Böylece bu âyet, her ma„siyetin küfür olduğuna delalet eder.” 

Molla Sadrâ, Haricîlerin bu delilinin çok zayıf bir delil olduğunu, çünkü 

Ġblisin kâfir oluĢunun kaynağı bu ma„siyetin olduğu kabul edilse bile, bu iddialarını 

doğru kılmaz. Zira bazı ma„siyetlerde, diğer masiyetlerde bulunmayan husûslar 

vardır.  

Molla Sadrâ, Haricîleri yanlıĢ düĢünmelerinden dolayı eleĢtirdikten sonra 

Ģöyle demektedir: 

“Ġblis, Yüce Allah‟ın Hz. Adem‟e secde etme emrinden hoĢlanmaması 

nedeniyle kibirlendiği, Hz. Adem‟den daha üstün olduğunu iddia ettiği ve bu 

azgınlığa müstahak olduğuna inandığı için kafir oldu. Ġblise göre, faziletli olanın, 

mefzul olana boyun eğmek ve tevessül etmekle emredilmesi güzel bir Ģey değildir.” 
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 Sadrâ, Tefsîr, III, 909. KrĢ, Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 447. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, VII, 434. 
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 Bakara, 2/34. 
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Molla Sadrâ, Allahu Teâlâ‟nın, Ġblise “secde etmesini men eden Ģeyin ne 

olduğunu” sorması üzerine onun, “ben, ondan daha hayırlıyım” demesinin yanlıĢ bir 

kıyas olduğunu ve kibrin, sahibini küfre kadar götürdüğünü de söylemektedir.
1853

 

Görüldüğü gibi Molla Sadrâ haricîlerin, büyük günahın insanı kâfir yapacağı 

Ģeklindeki tezlerinin yanlıĢlığını dile getirip kibir gibi günahların insanın küfrüne 

sebep olabileceğini belirtmektedir. 

 

4.3.2.2.6. Zeydîler 

Molla Sadrâ,  ُّييي
ِ٘ ٦َ ُ ْٛ خهللم َِ٘يييدُئ٤ُ ٦خ ؤ٦َْ ُُ يي ٍَ َٔ  َٟ ي

ٍِ َِ ٦َخ٘ميي َ٘يي٩ خ١ُّ٘يي٧ ييدِض ِب َٝ ُٙ ْٟ خ٘فُّ يي ِٜ  ْٛ ٥ُ ـُ ُِ ١ُيي٧خ يُْىيي َٜ َٟ آ ي ٍِ خ٘ميي

 َٞ ٦ ًُ ي ِ٘ ي٥َيد َود ٌِ  ْٛ َِ ٤ُي َٓ ؤَْ يَمدُذ خ١٘ميد َِ٘حي يدِض ؤ٦ُْ َٝ ُٙ َ٘ي٩ خ٘فُّ َِ ِب ْٟ خ١ُّ٘ي٧ ي ِٜ  ْٛ ي٥ُ٠َ٧ ـُ ُِ  Allah, inananların“ خ٘ؽمدُو٧ُض يُْى

dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ġnkâr edenlere gelince, onların 

dostları da tâğuttur, onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. ĠĢte bunlar 

cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar”
1854

 âyetine dayanarak Zeydiyyenin 

zâhib olduğu “mutlak olarak büyük günah iĢleyenlerin cehennemde ebedî 

kalacakları” Ģeklindeki düĢüncelerini eleĢtirmektedir. 

Molla Sadrâ, büyük günah iĢleyenleri iki kategoride değerlendirmektedir: 

a- Nutuk (konuĢma) ile iĢlenen günahlar, 

b- Cisim (beden) ile iĢlenen günahlar. 

Ona göre Allah katında, nutuk ile iĢlenen günahlar ve isyanlar, cisim/beden 

ile iĢlenen günah ve isyanlardan daha tehlikelidir. Mesela, “hani o iftirayı dilden dile 

dolaĢtırıyor; hakkında hiçbir bilginiz olmayan Ģeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu 

önemsiz bir iĢ sanıyordunuz. Hâlbuki bu, Allah katında büyük bir günahtır”
1855

 

âyetini delil getirerek telaffuzla iĢlenen cürmün Allah nezdinde daha büyük (günah) 

olduğunu söylemektedir. 

O, ayrıca bu konuda Zeydiyye gibi düĢünen Mu„tezile‟nin de fasit olduğunu 

belirtmektedir.  

Ona göre, nutkla iĢlenen bazı büyük günahların, bazı mekân ve zamanlarda 

iĢlenmesi durumunda nefis üzerinde kalıcı etki yaptığını Ģu örnekle açıklamaktadır: 
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 Sadrâ, Tefsîr, III, 912. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr, II, 78. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 448. 
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 Bakara, 2/257. 
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 Nûr, 24/15. 
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Ġlme mensub bir topluluk içinde olan bir yaĢlı adamın, kutsal yerlerin 

yakınında, eğlence yerlerinde Ģarkılar eĢliğinde zina yapması her ne kadar, hayvanî 

kuvvet ile iĢlenmiĢ bir günah olsa da Rasulullah ve evladına karĢı bir saygısızlık 

olduğundan, bu durum onun itikadının bozuk olduğuna iĢaret eder. 

Molla Sadrâ, daha sonra eleĢtirdiği Zeydiyye‟ye cevap niteliğinde Ģöyle 

demektedir: 

Gerçekten azap içinde ebedî kalmanın menĢei/kaynağı küfür ve küfrü 

gerektiren haller olup bu da nutuk ile iĢlenen rezaletlerden baĢka bir Ģey değildir.
1856

  

 

4.3.2.2.7. Mücessime (MüĢebbihe) 

Molla Sadrâ Mücessime‟nin,  َٞ ُميييييي٧ ـَ ُْ َْ٘ييييييي٣ِ ظُ ٛم ِب  sonra oraya“ ؼُيييييي

döndürüleceksiniz”
1857

 âyetine dayanarak, Allah‟a olan bu dönüĢün, mekânî olduğu 

düĢüncesine sarıldığını ve bunlara “Allah‟ın hükmüne dönüĢ olacağı” Ģeklinde cevap 

verildiğini belirtmektedir. 

Molla Sadrâ, Mücessime‟nin iddiasını ve onlara verilen cevabın da zayıf 

olduğunu belirtip onları eleĢtirmektedir. 

Ona göre, gerçek olan Ģudur: Ġnsanların Ģahısları, innî
1858

 ve zâtî bir hareket 

ve cibillî bir dönüĢ ile Allah‟a rucû‟ etmektedirler. Bu rucû‟; arazî ve aynî (mekanî) 

bir rucü/dönüĢ değildir. Bu rucü‟, muhakkiklerin söyledikleri Ģu sözdür: Ġnsanın 

oluĢum (sürecinin) baĢlangıcından itibaren olgunlaĢmasının sonuna kadar, zatında 

değiĢimler ve cevherinde geliĢimler olmaktadır. (Bu değiĢim ve geliĢim 

aĢamalarında; önce) toprak, sonra nütfe, sonra et ve kemikten oluĢan Ģekil, sonra 

hayvanî Ģekil, sonra insanî Ģekil, sonra melekî Ģekil, sonra mufârık varlıkların
1859

 

Ģekli meydana gelmektedir. Sürecin bundan sonraki aĢamaları Allah‟ın dilediği 

Ģekilde devam edecektir.
1860
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 Sadrâ, Tefsîr, V, 378-379. 
1857

 Bakara, 2/28. 
1858

 Eserin müessire dönmesi. 
1859

 Mufârık varlıklar; cisim olmayan, yok olmayan, kendi zatlarını idrak eden ve cisimli olanların 

mutluluğundan daha mutlu olan varlıklardır. Farabî, mufârık varlıklar hakkında bir risale yazmıĢtır. 

GeniĢ bilgi için bkz., Mahmut Kaya, “Mufârikât”, DĠA, XXX, 367.  
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 Sadrâ, Tefsîr, III, 694-695. 
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4.3.2.2.8. Vaidiye ve Mürcie 

Molla Sadrâ,  َٞ ُمي٧ ِٙ ٍْ ُٝ ْ٘ ْٛ خ َٓ ٤ُي َِ٘حي ْٛ ٦َؤ٦ُْ ٥ِي زِّ ََ  ْٟ ي ِٜ  ٨ ًً َٙي٩ ٤ُي َٓ َل َِ٘حي  ĠĢte onlar Rab‟lerinden“ ؤ٦ُْ

(gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluĢa erenler de iĢte onlardır”
1861

 âyetine 

dayanarak Vaidiye ile Mürcie‟nin kendi mezheplerinin haklı olduğuna dair delil 

getirdiklerini belirtmektedir.  

Vaidiye‟ye göre,  َٞ ُمي٧ ِٙ ٍْ ُٝ ْ٘ ْٛ خ َٓ ٤ُي َِ٘حي  ifadesindeki hasr ile hükmün önceki vasfın ٦َؤ٦ُْ

üzerine Ģart kılınması, bunların her birinin illet oluĢu; iman, namaz ve zekâttan her 

hangi bir Ģeyi ihlal etme, kurtuluĢa ermemeye iĢaret eder. Bu görüĢ; kendisinde 

imanın aslı gerçekleĢse de namaz ve zekâtı terk edenler gibi büyük günah iĢleyenlere 

vaidin olması görüĢünün aynısıdır.
1862

 

Mürcie‟ye göre ise âyetin muktezası; zina etse de, hırsızlık yapsa da, bu 

sıfatlarla nitelenenin kurtuluĢa ereceğini gerektirir. Buna göre, bazılarında kurtuluĢ 

gerçekleĢirse, zaruri olarak diğerlerinde de gerçekleĢir. Çünkü bunların ayrı ayrı 

olduklarını söyleyen yoktur. 

Molla Sadrâ, bu iki fırkaya Râzî‟den (v. 606/1210), naklen Ģöyle cevap 

vermektedir: 

a- Her bir fırkanın diğer fırkaya yaptığı itiraz, iki fırkanın da iddialarını 

düĢürmektedir. 

b- Vaidiyeye göre Allah‟ın  َٞ ُمي٧ ِٙ ٍْ ُٝ ْ٘ ْٛ خ َٓ ٤ُي َِ٘حي  kavlinden muradının, onların ٦َؤ٦ُْ

kurtuluĢta kâmil oluĢlarıdır. Âyetin mefhum-i muhalifine göre büyük günah 

iĢleyenler kurtuluĢa eremeyeceklerdir. 

Molla Sadrâ, bu meseleyi Ģöyle değerlendirmektedir: 

“Zaten biz de bunun gerekliliğini söylemekteyiz. Çünkü tam kurtuluĢta, daimî 

azap korkusu ve kurtuluĢa erememe yoktur. Çünkü bir sebebi nefy etmek; 

kendisinden baĢka bir sebep olduğu zaman, malulun nefyini gerektirmez. Bize göre 

kurtuluĢ sebeplerinden biri, Allah‟ın affıdır. 

                                                           
1861

 Bakara, 2/5. 
1862 Sadrâ, Tefsîr, II, 160. 
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Mürcie‟nin deliline de Ģöyle cevap verilir: Onların kâmil iman ve takvayla 

nitelenmeleri kurtuluĢun sebebi ve sevabın sonucu için yeterlidir. Çünkü iman; 

ma„siyet ve farzların terkinin nefyini kapsamaktadır.”
1863

 

 

4.3.2.2.9. Ehlu’l-Hadîs (Selefiyye) 

Molla Sadrâ,  َىْييِر ْ٘ َٞ ِزد ١ُي٧ ِٜ َٟ يُْا ي ٍِ ”onlar gaybe inanırlar“ خ٘مي
1864

 ifadesinde geçen 

iman kavramı hakkında ehl-i kıblenin çeĢitli görüĢlere sahip olduğunu belirtmektedir: 

Ġçinde ehl-i hadîsin de olduğu bazı fırkaların (Mu„tezile, Haricî, Zeydiye) 

görüĢüne göre, iman; kalp ve organ fiilleriyle beraber dil ile ikrar etmenin ismidir. 

Onlara göre, iman üç Ģeyi barındırmaktadır: 

1- Hakka inanmak.  

2- Hakkı ikrar etmek. 
3- Gerekleriyle amel etmek. 

Kim -sadece- itikada halel getirirse münafık, ikrara halel getirirse kâfir, amele 

halel getirirse fasık olur (Zeydiye ve Ehl-i hadîse göre).
1865

 

Molla Sadrâ, Ehl-i hadîsin iman ile ilgili iki görüĢe sahip olduğunu 

söylemektedir: 

1- Marifetullah; bu kâmil imandır ki asıl olan da budur. 

Marifetullahtan sonra amel etmek de imandır. Bu ameller ancak iman ile 

değer kazanır. Küfür konusunda da kıyas bu Ģekildedir.
1866

 (Abdullâh b. Said el-

Kulabîye‟nin görüĢü) 

2- Onlar, imanın tüm ibadetlerin ismi olduğunu sandılar. Tüm farzları ve 

nafileleri imandan saydılar. Onlardan bazıları da imanın, farzların ismi olduğunu, 

nafilelerin iman olmadığını belirttiler.
1867

 

Molla Sadrâ, imanla ilgili Ehl-i hadîsin görüĢlerini zikrettikten sonra, imanın 

üç unsurdan oluĢtuğunu belirtmektedir: 

1- Me„arif, 

2- Ahvâl, 

                                                           
1863

 Sadrâ, Tefsîr, II, 161. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 280. Ayrıca bkz., a.m., Tefsîr,  IV, 1222. 
1864

 Bakara, 2/3. 
1865 Sadrâ, Tefsîr, II, 78. 
1866 Yani Allah‟ı tanımamak ve amellerde bulunmamak küfürdür. 
1867 Sadrâ, Tefsîr, II, 80. 
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3- A„mâl. 
Ma„rifet asıldır. Ma„rifet ahvâlî, ahvâl de a„malı gerektirir.  

Molla Sadrâ‟ya göre, imanda aslolan kalp ile marifettir. Ayrıca o, imanın; 

ilim ve tastik olduğuna dair birçok âyetten deliller de sunmuĢtur.
1868

 

 Molla Sadrâ, imanın ne olduğuyla ilgili kelâmî fırkaların görüĢlerini 

zikretmektedir: 

1- Mu„tezile, Haricî, Zeydiye ve Ehli Hadîse göre iman; kalplerin ve 

organların fiillerinin ismi ve dil ile ikrar etmektir. 

2- Ali b. Musa er-Rıza‟ya göre iman; kalp ile tastik, dil ile ikrâr ve organlar 

ile amel etmektir. 

3- Ebu Hanife‟ye göre iman; kalp ve lisan ile beraberdir. Yani dil ile ikrâr, 

kalp ile ma„rifettir. 

4- EĢ„arîye ve BiĢr b. Geyyas el-Merisî‟ye göre iman; kalp ve dil ile beraber 

tastik etmektir. Kalbin tastik etmesinden murat; nefis ile kaim olan kelâmdır. 

5- Cehm b. Safvan‟a göre iman; kalbin amelinden ibarettir. Ona göre bir 

insan kalbiyle Allah‟ı tanımıĢ sonra dili ile inkâr etmiĢ ve tevbe etmeden de ölmüĢ 

ise o, imanı kâmil bir mümindir. 

6- Geylan b. Müslim ed-DimeĢkî ve Fazl er-RekkaĢî‟ye göre iman; sadece dil 

ile ikrârdır. Lakin dil ile imanın olabilmesi için ma„rifetin olması Ģarttır. 

7- Kerrâmiye‟ye göre iman; sadece dil ile ikrârdır. Onlara göre münafık 

zâhiren mümin, bâtınen kâfirdir; dünyada müminlerin, ahirette ise kâfirlerin 

hükmüne tabidir.
1869

 

Molla Sadrâ‟ya göre iman; sadece ilim ve tastiktir. Ġmanın aslının, kalp ile 

marifet olduğunu, organlarla amel etmenin ise kalbin marifetine bağlı bulunduğunu 

belirtmektedir.
1870

 

 

                                                           
1868

 Sadrâ, Tefsîr, II, 83. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 270. 
1869

 Sadrâ, Tefsîr, II, 78-83. KrĢ., Râzî, Mefâtîhu‟l-Ğayb, II, 271. 
1870

 Sadrâ, Tefsîr, II, 86. 
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5. SONUÇ 

 Safevî döneminde yaĢayan büyük filozof ve allâme Molla Sadrâ eĢ-ġîrazî‟nin 

Ģu ana kadar ülkemizde ele alınmayan Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm adlı eserini birçok 

yönden incelemeye çalıĢtık.  

Molla Sadrâ, 16. yüzyılda  siyasî, içtimaî, iktisadî, kültürel ve dinî yapı 

itibarıyle parlak bir çevre olan ġiraz‟da dünyaya gelmiĢtir. Aklî ve naklî ilimlerde 

çok derin bir ilmi tahsil yapmıĢtır. On beĢ yıl inziva hayatı yaĢamıĢtır. Uzun süre 

müderrislik yaptıktan sonra baĢta tefsîr olmak üzere her alanda çok sayıda eser 

yazmıĢtır. Sadrâ, tefsîrinde rivayet ve dirayet yönlerine değinmiĢ, ayrıca Kur‟ân 

Tarihi, Kur‟ân Ġlimleri, tasavvuf, kelâm ve felsefe ile ilgili konuları iĢlemiĢtir.  

 Kur‟ân‟ın tarifini yaparken mana, lafız ve pratik yönüne dikkat ederek, farklı 

tanımlar yapmaktadır. Kur‟ân ile insanın isimlerinin uyumluluğunu 

temellendirmektedir. Kur‟ân‟ın her Ģeyi tasvir ettiğini ve kapsamlı bir içeriğe sahip 

olduğunu belirtmekte Kur‟ân ile diğer semavî kitaplar arasındaki farkları 

belirtmektedir.  

 Vahiy olgusuna felsefî bir yaklaĢım sergilemektedir. Vahyin nuzûl 

keyfiyetini, melekler ve insanın yapısal özelliklerini belirterek keĢfî ve iĢrakî yöntem 

çerçevesinde tanımlamakta ve yorumlamaktadır. Bu konuda olumlu bir katkı 

sağladığı müĢahade edilmektedir.  

 Âyetleri hidayet yolunu gösteren yıldızlar olarak tasvir etmektedir. Sûreler 

hakkında yapılan tanımları yetersiz görmekte, kapsayıcı bir tanımın yapılmadığından 

bahsetmektedir. Sûre isimleriyle Peygamberimizin isimlerinin müĢterek oluĢuna 

değinmektedir. Âyetlerin Mekkî veya Medenî oluĢunu belirlemede net bir kriter takip 

etmediği görülmektedir.  

 Te‟vilde lafzın önemine dikkat etmektedir. Ona göre manevî ve aklî keĢif, her 

çeĢit te‟vil ve tefsîr, metinde hâkim olan dilin kaidelerine uymalıdır. 

 Nesh konusunu “Allah‟ın kelâmı” ile “Allah‟ın kitabı” kavramları üzerinden 

değerlendirmektedir. Usûl-ü din ile ilgili husûslarda neshin caiz olmadığını, furû‟ 

meselelerinde ise ihmal, ihtilaf, unutma, zaman ve ümmetlerin durumu gibi 

etkenlerden dolayı neshin caiz olduğunu belirtmektedir. Ona göre Kur‟ân levh-i 

mahfûzda tağayyur ve nesh olmaksızın mevcuttur. Diğer semâvî kitaplar ise nesh ve 

tebdile maruz kaldıklarından değiĢmiĢlerdir.  



443 

 

 Hurûf-i mukatta‟a ile ilgili tefsîrlerde geçen bilgileri aktarmakta, öne sürülen 

görüĢler arasında bu harflerin sûre isimleri olduğunu ve manalarının da ancak 

havassın bileceklerini ifade etmektedir. 

 Kurân‟ın i‟caz yönlerine değinirken, Ġmamiyye âlimlerinden Seyit 

Murtezâ‟nın ve Mu„tezile âlimlerinin çoğunun görüĢüne uygun olarak Kur‟ân‟ın 

i‟câzının “sarfe teorisi” ile gerçekleĢtiğini ifade etmektedir. 

 Kurân‟da “ıstebrek, siccîl, kıstâs ve mekâlid” gibi kelimelerin bulunmasının 

sebebini, sözkonusu lafızların iki dilin kullanmıĢ olduğu ortak kelimeler olmasına 

bağlamaktadır. Böylece Kur‟ân‟ın apaçık Arapça bir metin olduğunu belirtmiĢ 

olmaktadır. 

Molla Sadrâ, müteĢabih âyetler üzerinde önemle durmaktadır. Bu âyetler 

hakkında öne sürülen tüm görüĢleri detaylı bir Ģekilde ele alıp inceledikten sonra üç 

kategoriye ayırmaktadır. Bu konuda Allah‟ın zatını ve sıfatını cisim ve yok olma 

kusurlarından tenzîh etmek gerektiğini söylemektedir. 

Âyetleri tarihsel veriler ve hikâyelerle beraber kendi zamanında bilinen bazı 

bilimsel gerçeklerle de izah etmektedir.  

ġiirle istiĢhadına gelince müfessir, bu konuda birçok Arapça ve Farsça Ģiir 

zikretmiĢtir.  

 Molla Sadrâ, ağırlıklı olarak irfânî konulara değinmekte ise de aynı Ģekilde 

edebî inceliklere, kelâmî ve felsefî konulara ve rivayetlere de yer vermektedir. Kelâm 

ve felsefe konularında bazı orijinal fikirleri görülmektedir. Ġrfâna sahip 

olmadıklarından ve tarikat Ģeyhliğinin babadan oğula intikal etmesinden dolayı kendi 

zamanındaki bazı mutasavvıfları eleĢtirmektedir. Bazı filozofların peygamberliğin 

öğretilerinden beslendiğini söylemektedir. Tefsîrinde bazı âyetleri onların hikmetli 

sözleriyle yorumladığı ve kendilerini övdüğü görülmektedir. Diğer taraftan bazı 

Kelâmcıları ve ekolleri de Ģiddetle tenkit etmektedir. 

Tefsîr metodunu, keĢf ve nakle dayandırdığı gibi, âyetlerin içyüzünü keĢfeden 

ince düĢüncelere de dayandırmıĢtır.  

Ona göre Mescid-i Haram‟dan Mescid-i Aksa‟ya, oradan da göğün melekûtuna 

doğru olan his âlemindeki miracı ve ruh âlemine gelince Ģehadetten gayba, sonra da 

oradan gaybın gaybına olan miracı Ģeklinde iki miraç vardır.  
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Sadrâ, meĢĢâî ve iĢrâkî felsefeyi, nas ve kültürel mirasla sentezleyerek Kur‟ân 

âyetlerinin anlaĢılmasında istihdam etmiĢtir. O, özgün teorisi, hareket-i cevherî‟ye 

dayanarak ruhânî ve salt cismânî meâd arasında maddi olmayan cismanî bir meâdı 

öngörür. Bu teorisiyle de haĢri ispatlamaya çalıĢmaktadır. Tekâmüle dayalı bir varlık 

sistemini kuran Sadrâ, âlemin varlık olarak en yüksekten en alt mertebesine ve en alt 

mertebesinden en üst mertebesine kadar bir bütünlük arz ettiğini söylemektedir. O, 

tenâsühçülerin bu dünya hayatında, nefislerin baĢka hayvanî bedenlere geçiĢi 

Ģeklinde yaptıkları yorumların yanlıĢ olduğunu söylemektedir. O, dünya hayatında 

zâhiri olarak değil, bâtini olarak insanların haĢr anında niyet, amel ve itikad 

neticesinde bazı hayvan Ģekillerine gireceğini söylemektedir.  

O, ġiî olmasına rağmen sedece ġiî tefsirlere müracaat etmekle yetinmemiĢ, pek 

çok Sünnî tefsiri de referans olarak kullanmıĢtır. Diğer müfessirler Kur‟ân‟ı 

yorumlama konusunda genellikle ya zâhîr yöne değinmiĢler ya da Kur‟ân‟ın bâtınî 

boyutuna önem vermiĢlerdir. O ise âyetlerin birçok anlam katmanına sahip olduğuna 

inandığı için Kur‟ân‟ı değiĢik açılardan incelemiĢtir. Tabersî (v. 548/1153), Râzî (v. 

606/1210), Beyzâvî (v. 685/1286), Suyûtî (v. 911/1505) gibi kendisinden önceki 

müfessirlerin tefsîr metodlarını da incelemiĢ ve onlardan etkilenmiĢtir. Onların tefsîr 

metodlarından farklı olarak zâhirî manayı esas aldıktan sonra sahip olduğu ilmî 

birikimle keĢf ve müĢahadeye de önem vermiĢtir. Müfessirlerin kendi tefsîrlerinde 

uyguladıkları metotları da tatbik ederek on sûreyle birkaç âyetin tefsîrini sekiz cilt 

halinde te‟lif etmiĢ, ömrü yetmediği için tefsirinin kalan kısmını tamamlayamamıĢtır. 

Sadrâ, okuyucuya akıcılık kazandırmak için ilk önce âyetlerin zâhirî manasını, 

i‟râb ve kıraât ilgili önemli husûsları ve filolojik konulara değindikten sonra zâhirî 

manadan iĢarî manaya geçiĢte kullanmıĢ olduğu bazı anahtar kelimelerle bâtinî (iĢarî) 

manalara yönelmiĢtir. Tesbit edebildiğimiz kadarıyla iĢarî yorumları zâhîrle 

çeliĢmemektedir.  

O, Ġmamiye mezhebine mensûb olduğundan genellikle kelâmî ve fıkhî 

konularda mezhebinin görüĢlerini âyetlerden istidlal getirerek desteklemeye 

çalıĢmıĢtır. Ancak mezhebindeki husûsları ya mantıkî bir süzgeçten geçirmiĢ ya da 

aykırı görülen husûsların reddedilmesinin gerekli olduğunu söylemiĢtir. 

Felsefî yönünün ağır basması farklı yorumlarda bulunmasının yolunu 

açmıĢtır. 



445 

 

 Molla Sadrâ, Safevî döneminde mezhebinin Ġran‟da resmi mezhep olduğu 

zamanın idarecilerinden hiçbir beklentisi olmamıĢtır. Bunu kırkı aĢkın yazdığı 

eserlerinde görmek mümkündür. O, her ne kadar imamiye mezhebine mansûp olsa 

da, hiç bir zaman aĢırılığa gitmemiĢtir. Ġmametin önemine değinmekle beraber 

Sahabelere dil uzatmamıĢ, Resulullah‟ı, ümmetinin manevî babası olarak tanıtmıĢ, 

hanımlarının da müslümanların anneleri olduklarını saraheten belirtmiĢtir. 

 Molla Sadrâ, bu dünya hayatının hayal, ahiretin ise reel bir yaĢam olduğunu 

sürekli olarak tefsîrinde aktarmaya çalıĢmıĢtır. Bu yönüyle filozof ve müfessir 

olduğu gibi gerçek bir mutasavvıf olarak da görülmektedir. 

 Molla Sadrâ‟nın interdisipliner bir âlim olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Disiplinlerarası bir yöntemle de tefsîrini yazdığı anlaĢılmaktadır. Tefsîri üzerindeki 

çalıĢmamız, ülkemizde ilk tefsîr alanında doktora çalıĢması olduğu için anahatlarıyla 

ele alınmıĢtır. Bundan sonra ayrı baĢlıklar üzerinde derinlemesine çalıĢarak, 

Kur‟ân‟ın tüm yönleriyle incelenmesi tefsîr alanına büyük katkılar sunacaktır. Ayrıca 

Molla Sadrâ‟nın bitiremediği sûrelerin, aynı minval üzerinde bir heyet tarafından 

tamamlanması büyük önem arzetmektedir. 
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7. ÖZET 

Molla Sadrâ‟nın Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm isimli eseri aklî, naklî, kelâmî, 

tasavvufî ve felsefî açıdan önemli bir konuma sahiptir.  

Molla Sadrâ, 979/1571 yılında siyasî, içtimaî, iktisadî, kültürel ve dinî yapı 

itibarıyle parlak bir ortamda ġirâz‟da dünyaya gelmiĢtir. Aklî ilimlerde Ġslam 

filozoflarından “Mîr Dâmâd” olarak Ģöhret bulmuĢ Seyyid Muhammed Bakır 

Esterâbâdî‟den (v. 1040/1631) ders almıĢtır. Naklî ilimler noktasında, hocası Ģeyh 

Bahattin el-Amulî‟den istifade etmiĢtir. AlmıĢ olduğu eğitimle yetinmeyerek on beĢ 

yılını inzivaya çekilerek Kûm Ģehrine yakın Kehek Köyü‟nde geçirmiĢtir. Orada 

müĢahedede (uzun düĢünme) ve manevî amellerde bulunmuĢtur. Onun irfânî eserleri 

bu dönemin ürünüdür. 

 YaklaĢık on beĢ yıl sonra ġirâz‟a dönerek Allahverdi Han‟ın yaptığı 

medresede ders vermeye baĢlamıĢtır. Vefatına kadar orada kalarak değiĢik ilimlere 

dair ders vermiĢ olan Molla Sadrâ; tefsîr, hadîs, kelâm, fıkıh, tasavvuf, felsefe gibi 

disiplinlerde kırkı aĢkın eser kaleme almıĢtır.  

 Felsefecilerin düĢüncelerinde ve kelâmcıların tartıĢmalarında uzun yıllar 

sarfetmesinden dolayı piĢman olduğunu söyleyen Molla Sadrâ, birikimini Kur‟ân‟ın 

anlaĢılmasında istihdam ederek Allah‟ın kelâmının yorumlamasına baĢlamıĢ, ancak 

on  sûrenin ve birkaç âyetin tefsîrini yapabilmiĢtir. Ömrü yetmediğinden, hacimli bir  

tefsîr yazma düĢüncesini hayata geçirememiĢtir. Müfessirin bu sekiz ciltlik tefsîri, 

ihtiva ettiği; Kur‟ân tarihi, Kur‟ân ilimleri, hadîs, fıkıh, lugat, belâğat, tasavvuf, 

kelâm, felsefe gibi bilimlere ait konular açısından zengin olup tefsîrler arasında 

önemli bir yere sahiptir. 

 Molla Sadrâ, Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm adlı eserinde anlam katmanlığının 

çokluğuna önem vermiĢtir. Ġlkin âyetlerin zâhir manasına değindikten sonra onları 

bâtınî olarak da yorumlamıĢtır. O, ġiî olmasına rağmen tefsîrinde taassuptan uzak bir 

üslup izlemiĢtir. Kendisi filozof bir müfessir olduğundan dolayı bazen mezhebi olan 

Caferîyye‟ye tabi olmuĢ, bazen de farklı düĢünmüĢtür. Filozoflardan övgüyle 

bahsedip onlardan alıntılar yapmakla beraber kelâmcıları ve kelâmî ekollerin 

görüĢlerini çetin bir Ģekilde eleĢtirmiĢtir. 
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 Zâhir-bâtın uyumuna önem veren müfessir, Ehl-i Beyt‟in rivayetleri yanında 

Ehl-i Sünnetten gelen rivayetleri de tefsîrinde yer vermiĢtir. ġiir, kıraât, iĢtikâk ve 

nahive yer verip kendi tercihi doğrultusunda âyetleri yorumlamıĢtır. 

 Tezimiz, müfessirin Tefsîrü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm isimli eserinin yorum yöntemi 

çalıĢmasından ibarettir. Kur‟ân‟ı yorumlarken kullanmıĢ olduğu medotları incelemek 

ve Sünnî-ġiî tefsîrlerden faydalanarak hazırlanan bu eserin zenginliğini ortaya 

çıkarmak hedeflenmiĢtir.  
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8. SUMMARY 

NAME OF THESĠS: MULLAH SADRA’S COMMENTRY OF 

THE QUR’AN 

  PREPARED BY: MEHMET SEYĠD GECĠT  

SUPERVISER: PROF. DR. BAHATTĠN DARTMA 

Mullah Sadra‟s work “Tefsiru‟l-Kuranı Kerim” has a significant place in 

theological, philosophical, jurisprudential and mystical aspects. 

Mullah Sadra was born in 979/1571 in the economically, socially, culturally 

and religiously bright athmosphere of shiraz. He took lessons from sheikh 

Muhammed Bakır Esterabadi who was known as “Mîr Dâmâd” by social studies. He 

weathered upon his master sheikh Bahattin el Amuli in Nakli Learning For not being 

satisfied by schooling, he spent 15 years in Kehek village near Kum city. He 

practiced meditction and good deeds there. His knowledge Works are products of 

this era.  

After having come back Shiraz fifteen years later. He instructed in Allah 

verdi Han‟s madrasah. Mullah Sadra wrote more than forty Works bosed on 

interpretation, hadith, Islamic theology, figh, tasawwuf and philosophy saying 

regretting spending long time by philosophers ideas and Islamic theologists 

arguments, he started interpreating the Holy Quran. However, he could only 

interpreate ten Surahs and a few verses of Quran. His eight volume work has on 

important place in the aspects of history of Quran, Quran studies, hadith, figh, 

lexicon, rhetoric, tasawwuf, Islamic theology and philosophy. 

In his work “Tefsirul Kuran” Mullah Sadra, emphesized the importance of 

plenty meanings. After mentioning zaher meaning of the verses, he also interpreated 

them Botın(symbolicaly) Despite being shiite, he had a pen without bigotry. Because 

he was a philosophic interpreter, he adopted the teaching of his sect Caferriye and 

also, he had different ideas Although he quated from a lot of philosophers, he also 

criticized them harshly. Giving importance to the Zaher-Batin unity, he also included 

stories of Ehlibeyt and Ehli Sünnet our thesis is about the way of interpreating of “ 

Tefsirul Kuran” by Mullah Sadra. The methads he used interpreating Kuran and 
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revelating the richness of his work by using Sunni-Shiit interpreations in his work are 

the main purposes. 

Key Words: Commentry, Mullah Sadra, Quran, Philosophy, Knowledge 

 

 

 

  

 

 


