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1Z1Z'de ( ı 797-98) İran 'ın Horasan eyaJetine bağlı Sebzevar'da doğdu. İlk öğre
nimini bu şehirde yaptı. On yaşında iken
Meşhed'e giderek mantık, matematik,
fıkıh ve felsefe tahsil etti. Bu tahsil dönemi, kendisini tamamen dini araştır
malara adamış olması dolayısıyla onun
ruhi ve entelektüel gelişiminde önemli
bir yere sahiptir. Daha sonra döneminin
tanınmış felsefe hocalarından faydalanmak üzere isfahan'a gitti. Orada, geleneksel hikmet öğretilerinin caniandıni
masına esaslı katkılarda bulunan ve Molla Sadra'nın eserleri konusunda tanın
mış otoritelerden kabul edilen Molla Ali
Nuri gibi alimierin yanında sekiz yıl boyunca çeşitli konularda dersler okudu.
Tahsilini tamamladıktan sonra Meşhed'e
. dönerek beş yıl kadar öğretim faaliyetinde bulundu. Ardından hacca gitti ve dönüşünde Kirman'da bir yıl kaldı . Son olarak kendi ekolünü kurduğu Sebzevar'a
yerleşti. Burada kırk yıl boyunca iran'ın
çeşitli bölgelerinden, ayrıca Hindistan'dan ve Arap ülkelerinden gelen pek çok
öğrenciye hikmet okuttu. Bu sırada Mirza Muhammed Ali. Hac Molla i smail Vaiz
Sebzevari, Ahund Molla Gulam-Hüseyin
Şeyhülislam, Mirza Şemseddin Hakim-i
. ilahi-yi Sani ve Hac Mirza Hüseyin Sebzevari gibi pek çok öğrenci yetiştirdi. Sade bir hayat süren, zamanını araştırma
ve teemmülle geçiren Hadi-i Sebzevari,
ölümünden önce iran'ın en mümtaz entelektüel ve ruhani şahsiyetlerinden biri
haline geldi. Bu sebeple iran'da İbn Sina'ya "şeyh", Molla Sadra'ya "ahund" de-
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"hacı" unvanı

verilSebzevar'da vefat eden Hadi vasiyeti üzerine
buraya defnedildi. Kabri günümüzde ziyaret edilmektedir.

HADI-i SEBZEVARI

Kaçar döneminin en büyük tilozofu kabul edilen Hadi-i Sebzevarı. Molla Sadra'nın öğretilerinin yorumcusu olarak tanınmakta ve görüşleri kelam, Meşşal
felsefe, işraki teasafi ve önemli ölçüde
Şiiliğin etkisi altında kalan irfan öğretisi
olmak üzere dört büyük düşünce akımı
nın sentezine dayanmaktadır. Bundan
dolayı Farabl. İbn Sina. Şehabeddin esSühreverdi. Fahreddin er-Razi, Muhyiddin ibnü'I-Arabi, Mlr Damad, Molla Sadra
ve Abdürrezzak ei-Lahici gibi düşünürler
onun en çok istifade ettiği kişiler arasın
da yer alırlar. Ayrıca ayet ve hadislerden
de büyük ölçüde faydalandığı görülür. Bu
açıdan Sebzevarl'nin eserleri ve görüşleri
felsefe, kelam ve tasawuf arasında yoğun geçişlerin olduğu XII. (XVIII.) yüzyıl
sonrası islam düşüncesinin bariz izlerini
taşır.

Hadi-i Sebzevarl'ye göre dünyada bulunan· her şey "mahiyet" ve "vücQd"dan
meydana gelir (zevc-i terklbi). Bu terkipteki mahiyet bütün varlıkları birbirinden
ayıran şey, vücut ise varlıkların istisnasız
katıldığı şeydir. Bundan dolayı mesela
insanın mahiyeti atın mahiyetinden, atın
mahiyeti d!ö! taşın mahiyetinden farklıdır.
Fakat bu varlıkların vücutları hepsinde
bir ve aynıdır. Sebzevarl'ye göre vücut
birlik ilkesidir. Ayrıca vücut apaçık (bedihl) olduğu için tanımlamaya ihtiyaç yoktur. Sebzevarl. islam felsefesinde çokça
tartışılan vücutla mahiyet arasındaki iliş
kiye dair meşhur problemde Molla Sadra
gibi düşünür. Buna göre İbn Sina sonrası
düşünce tarihinde tartışılan varlık- mahi
yet ilişkisinde üç ana tez bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi, Sebzevarl'nin çağda-şı
Şeyh Ahmed ihsal'nin savunduğu hem
vücudun hem de mahiyetin asıl olduğu.
ikincisi, Şehabeddin es-Sühreverdl gibi
düşünürlerin kabul ettiği mahiyetin asıl,
vücudun itibari (arızt) olduğu, üçüncüsü
de Molla Sadra ile birlikte Sebzevarl'nin
savunduğu vücudun asıl, mahiyetin itibari olduğudur. Vücutla "mevcGd" ilişkisi
ve bunların birliği veya çokluğu probleminde de Sebzevari Molla Sadra 'nın görüşüne katılmaktadır. Bu iki düşünüre
göre vücutla mevcut aynı anda hem bir
hem de çoktur. Yani çokluk aynı zamanda birlik, birli~ ise aynı zamanda çokluktur. Sebzevarl'ye göre vücut ve mevcut
sonsuz sayıda çok ve farklıdır. fakat bi-

zatihi çok olmalarından
gerçekliktir.

dolayı

tek bir

Eserlerinde klasik kelamın temel meselelerinden olan Allah'ın varlığı. birliği,
isbat-ı vacib, peygamberlik, mead gibi
birçok konuya yer veren ve bunları gerek
kelam gerekse felsefe açısından inceleyen Sebzevarl'nin düşüncelerinde kendisinin de benimsediği imamiyye mezhebinin hakimiyeti açıkça görülür. Bundan dolayı başta peygamberlik, imarnet
ve imarnın masumluğu olmak üzere pek
çok konuda imamiyye mezhebinin görüşlerini delillendirmek ve açıklığa kavuşturmak için eserler kaleme almıştır.
Eserleri. Arapça ve Farsça yazan Hadl-i
Sebzevarl'nin eserleri, iran'da XX. yüzyılda en çok başvurulan felsefe kitapları
arasında sayılmaktadır. Başlıca eser leri şunlardır: 1. ŞerJ:ıu Gureri'l-fera,id.
Sebzevarl'nin kendisine ait Gurerü'l-fera,id (Ma~üme fi'l-/:ıikme) adlı manzum
eserin şerhi olup müellifın en meşhur
eseridir. İran medreselerinde Molla Sadra'nın el-Esfarü 'l-erba<a ve Naslrüddln-i
TGsinin ŞerJ:ıu'l-İşarat ve 't-tenbihtit adlı kitaplarından önce okutulan en önemli
felsefe kitabı özelliğini taşımaktadır. Eser
umGr-ı amme, cevher ve araz, ilahiyyat,
tabüyyat, nübüwat ve menamat, mead
ve imanın çeşitli dereceleriyle ahlak ilminin bazı konuları olmak üzere yedi bölüme (maksad), bu bölümler de alt bölümlere (fertde) ayrılmıştır. Mirza Mehdi
Müderris Aştiyani, Hac Molla Muhammed Heydd, Seyyid Esedullah b. Muhammed Kazım Hansarl-i Kumml. Şeyh
Muhammed Takıyyü'I-Amüll, Murtaza
Mutahhari ve Ayetullah Hasanzade eiAmüll gibi şahısların bu esere haşiye
veya ta'likleri bulunmaktadır. Tamamı
veya bazı kısımları defalarca basılan Şer
J:ıu Gureri'l-fera,idrın (mesela bk. Tahran 1261 , 1298, 1341, 1346, 1367, 1379)
ilahiyyat bölümünün umar-ı amme, cevher ve araz kısımları Mehdi Muhakkık ve
T. Izutsu tarafından neşredilmiştir (Tahran 1969, 1981, 1991). Aynı araştırmacı
lar bu kısmın İngilizce çevirisini de yapmışlardır (The Metaphysics of Sabzavari,
Tahran 1983 ). Daha sonra eserin ikinci
bölümü Mehdi Muhakkık tarafından yayımlanmıştır (Tahran 1368 hş./1990) . 2.
Esrarü'l-J:ıikem. İki cilt halinde yazılan
bu Farsça eserin ı. cildi isbat-ı vacib, AJIah 'ın sıfatları ve fıilleri, nefıs, mead,
nübüwet ve imarnet olmak üzere yedi
bölüme; ll. cildi ise taharet, namaz, zekat ve oruç şeklinde dört bölüme ayrıl -
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Eserin çeşitli baskıları vardır (Tahran 1286. 1300, 1303 , 1323, 1341 ve 1380
ı Ebü'I-Hasan-i Şa'ra nl'nin haşiyeleri ve
Seyyid İbrahim Miyanecl'nin tashihiyle
birlikte ı) . 3. Şer]J.u '1-esma' (Şer/:ıu Du'a'i'l-Ceuşeni'l-Kebir). Her biri Allah'ın isim
ve sıfatlarından on tanesini ihtiva eden
100 bölümden ibaret uzunca bir me'sCır
dua olan ve daha çok Şiiler'ce ilgi gösterilen Cevşenü'1- Kebir'e yazılan Arapça bir şerhtir. Birçok defa basılan eser
(mesela Tahran 1281, 1282. 1283, 1322,
1367) son olarak Necefkulı Hablbi'nin
tahkikiyle yayımlanmıştır (Tahran 1993).
4. Şer]J.u Du'a'i'ş-şabti]J. (Tahran 1281.
1283. 1289). Arapça bir dua şerhi olan
eser Necefkulı Hablbl tarafından tahkik
edilmiştir (Tahran 1993). S. Şer]J.-i Me§nevi. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin
eserinin zor anlaşılan bazı beyitlerine yazılan Farsça şerhtir (Tahran 1285, 1374
hş. [nşr. Mustafa Burücirdi]). 6. ljô.şiye 
tü'1-Esfar (Tahran, ts.). Müellifın, Molla
Sadra'nın e1-Esfô.rü '1-erba'a adlı eserine
yazdığı haşiyelerden meydana gelir. 7.
ljô.şiyetü 'ş-Şevô.hidi'r-rubU.biyye. Yine
Molla Sadra'ya ait Şevô.hidü 'r-rub ubiyye adlı esereyazılan haşiyelerden ibarettir. 1286'da ( 1869) Tahran'da basılan eser,
daha sonra Seyyid Celaleddin Aştiyanl
tarafından Molla Sadra'nın Şevô.hidü'r
rububiyye'sinin sonunda yeniden neşre
dilmiştir (Thhran 1346 hş .. 1360 hş_. s. 381824). 8. ljô.şiyetü'1-Mebde' ve'1-me 'ô.d (Tahran 1314) . Molla Sadra'nın e1Mebde' ve'1-me'ô.d adlı eserinin haşi
yesidir. 9. ljaşiyetü Mefô.ti]J.i'1-gayb.
Molla Sadra'nın Mefati]J.u'1-gayb'ının haşiyesidir (Tahran 1284, Tahran. ts.). 10.
Şer]J.u'n-Nebras ii esrari'1-esô.s. Kendi
eseri olan fıkha dair Nebrasü '1-hüdô.
adlı eserin şerhidir (Tahran 1371 ). 11. Divan-ı Gazeliyyô.t (İsfahan, ts., nşr. Muhammed Rıza Dal-yi Cevad; Tahran 12991300, 13 16 hş.). Sebzevarl'nin Farsça yazdığı şiirlerinden meydana gelmektedir.
Bunların dışında

Hadl-i Sebzevarl'nin

e1-Le'a1i'1-munta~ama fi'l-mantılf, Hi-

dô.yetü't-ta1ibin, e1-Mu]J.ô.kemô.t ve'1mu]fiivemat, Risô.1e der İştirô.k-i Vücud ve Şıfat-ı İ1ô.hiyye, Şer]J.-i ljadi§-i
'Alevi gibi on yedi risalesi Seyyid Celaleddin Aştiyanl tarafından tahkik edilerek yayımlanmıştır (Ta hran 1360 hş./
1981, 1370 hş.) .

Hadl-i Sebzevarl

hakkında

yapılan

tiyanl ve Gulam Hüseyin Rıza'nın
maları zikredilebilir (bk bibl.).
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Mekke'de nazil olduğu yolunda bazı rivayetler varsa da ibn Abbas'tan gelen birçok rivayette sCırenin Medine'de indiği bildirilmiş ve bu husus müfessirlerin büyük
çoğunluğu tarafından kabul görmüştür.
İbn Atıyye ei-Endelüsl. Hadld silresinin
sadece başlangıç kısmının üsiCıp ve muhteva bakımından Mekk1 sCırelere benzediğini ifade etmiştir. On uncu ayetle, sanIara doğru yer alan ve Hıristiyanlık'taki
ruhban sınıfının teşekkül şekline dikkat
çeken ayetler ise tamamıyla Medeni sCı
relere benzer. Bu sebeple Süyütl, silrenin Mekk1 olduğunu söyleyenierin bile son
ayetleri Medeni saydıklarını belirtir (el-it/5:an. ı. 12). Bezzar, Taberanl, Ahmed b.
Hüseyin ei-Beyhaki ve Ebü'I-Kasım ibn
Asakir gibi müelliflerin kaydettikleri bir rivayete göre Hz. Ömer kız kardeşinin yanına gittiği zaman üzerinde Hadld suresinin ilk ayetlerinin yazılı olduğu bir sahife görmüş. "AIIah'a ve ResCılü'ne iman
ediniz ... içinizden iman edip infakta bulunanlara büyük ec ir vardır" (ayet 7) mealindeki ayeti okuyunca iman etmiştir.
Fakat Aıusl, Hz. ömer'in islamiyet'e girmesine sebep olan sahifenin üzerinde Taha silresinin yazılı olduğuna dair kuwetli
bilgiler bulunduğunu hatırlatarak yukarıdaki rivayetin zayıf kabul edildiğini söyler (RQ/:ıu'l-me'ani, XIV, 164) . Konuyla ilgili görüş ve rivayetler topluca değerlen
dirildiğinde Hadld silresinin ilk dokuz ayetinin Mekke döneminde, diğer ayetlerinin ise Medine yıllarında ve Mekke'nin
fethinden sonra nazil olduğu sonucuna varılabilir. Ayet sayısı yirmi dokuz olan silrenin fasılası ( u , f' , _; , J , ~ , ..,.., ) harfleridir. Adını 25. ayette geçen ve "demir"
anlamına gelen hadid kelimesinden alır.
Tesbihle başladıkları için "Müsebbihat"
denilen beş sCırenin ilkidir (diğerleri Haşr.
Saf, Cum'a ve Tegabün sGreleridir).
Allah'ın bazı sıfatları, özellikle ilim ve
kudretinin delilleri. iman etmenin. infak
ve ihsanda bulunmanın gerekliliği, ahiretteki durumları bakımından mürninlerle münafıkların karşılaştırılması, dünya
hayatının anlamı, Hıristiyanlık' taki ruhbanlık uygulaması Hadld silresinin başlı
ca konularını teşkil eder.

Bir önceki sCırenin son ayetinde yer
alan, "Rabbinin yüce ismini tenzihle an"
emrinin açıklaması mahiyetinde olmak
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