MOLLA SAD RA
fettah'ın kıraat-i aşereye

dair Zübdetü'l'irtan fi vücuhi'l -Kur'an adlı eserinin
şerhidir (İstanbul 1270, 1287). 1270 (1854)
baskısının bazı nüshalarının kenarına şa

rih tarafından düşülen notlar (Süleymaniye Ktp., İbrahim Efendi, nr. 18; MÜİFKtp.,
Ali Üsküdarlı , nr. 45) 1287 (1870) baskı
sında yine metin kenarında tabedilmiş
tir. Ayrıca eserin ilk baskısından sonra şa
rih idgam-ı keblr konusunu ele aldığı kırk
dokuz sayfalık Arapça bir ilave yazmış. bu
da La]Ji~a li'ş-ŞariJ:ıi'l-bd'işi'l-ta~ir fi
izaJ:ıi bd bi idgiimi'l-kebir adıyla neşre
dilmiştir (İstanbul 1287) . 2. el-Keraris fi
ıikri tertibi vücuhi ba'zi'l-ayat. LaJ:ıi
~a ile birlikte basılmıştır (İstanbul 1287).
3. Tul].fetü'l-Emin fi vu~üfi'l-Kur'ani'l
mübin. Kur'an ayetlerindeki duraklar,
ayet başları ve sonları, ayetlerin ve ayetlerde geçen kelime ve harflerin sayısı gibi
konuların ele alındığı eserin sonuna nasih ve mensuh ayetlerle ilgili bir cetvel eklenmiş olup müellif hattıyla yazılmış nüshası Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde (Ali üsküdarlı, nr.
89). bu nüsha ile karşılaştırılmış bir baş
ka nüshası da Süleymaniye Kütüphanesi'nde (İbrahim Efendi, nr. 21) bulunmaktadır. 4. Zel].rü'l-erib fi izaJ:ıi'l-cem' bi'tta~rib. Osmanlı Müellifleri'nde yanlış
lıkla Tercümetü'l-erib fi izaJ:ıi'l-cem'
ve't-ta~rib şeklinde kaydedilen eserde
kıraat ilmiyle ilgili konular ve tecvid meseleleri genişçe ele alınmış . ancak sonundaki bir notta belirtildiğine göre eser tamamlanmadan müellif vefat etmiştir. Kitabın müellif nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (İbrahim Efendi, nr. ı ı) . s.
el-Asarü '1-Mecidiyye fi'l-menakıbi'l
Halidiyye (İstanbull257, 1314) . Adını
Sultan Abdülmecid'e nisbetle verdiğini
belirttiği bu Türkçe eserinde müellif Ebu
EyyQb ei-Ensar'i'nin hayatını ve menkıbe
lerini, istanbul'un fethinin ardından kabrinin keşfini, türbesini ziyaret adabını ve
türbeye yardımda bulunanları anlatmış.
ayrıca Eyüp Camii'nde görev yapanlarla
türbedarların kısa biyografilerine yer vermiştir. 6. Bizaatü'l-küttab. Müellifin Ebu
EyyQb ei-Ensar'i'ye dair eserinin giriş kıs
mında sözünü ettiği eser (s . 4). hat ilmi
ve imla ile ilgili TuJ:ıtetü't-tullab isimli kitabın Keşfü'n-ni~iib adıyla yapılan Arapça şerhinin tercümesidir. Sursalı Mehmed Tahir'in Tuhtetü'l-küttab fi izahi'rr esm ve'l-hat ismiyle ona nisbet ettiği
eser de (Osmanlı Müellifleri, ll, 38) bu olmalıdır.
Sursalı Mehmed Tahir'in, tarunu Sabit
Efendi'de görüp müellife ait olduğunu

söylediği

eserler de şunlardır : TuJ:ıfetü't
tecvid ( Tecvid fi Kelami'l-mecid adıy l a
Kütahya Müftülüğü Kütüphanesi'nde yazma bir nüshası bulunmaktadır Jkayıt nu marası yok ]) . Silsile-i Eimme-i Kurra,
Hadikatü'r-reyyahin (Nakşibend! ve
Hal vet! tarikatlarının silsileleri hakkında
dır). Gülşen-i Meşayih-i Se latin (ı 000
ı 15921 y ılından itibaren selatin camilerinde vaizlik ya panların biyografilerin i içermektedir). Mecmua-i Vefeyat (bazı alimlerin kısa biyografileriyle Osmanlı sultan
ve vezirlerinin isim cetvelinden ibarettir) .

leymaniye Ktp., M. Arif- M. Murad, nr. 177)
Herat tarihine dair Ravzatü '1-cenne adlı
eser de Molla Miskin'e nisbet edilmektedir.
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kadılık yapmış olmasının dı

şında hayatı hakkında

Meşşai düşünce

bilgi yoktur. Kaynaklarda Molla Miskin lakabıyla tanınan
Me'aricü'n-nübüvve müellifi Muln elMiskin ile (ö. 907/150 ı) karıştınldığı görülmektedir. ŞerJ:ıu Kenzi'd-de~ii'i~ adlı
çalışması Ebü'I-Berekat en-Nesefi'ye ait
eserin şerhlerinden biridir. Kitabın 881'de ( 14 76) Semerkant'ta tamamlandığı
belirtilmekteyse de (Serk!s, ll , 1795) müellifin vefat tarihi dikkate alındığında bu
bilginin ihtiyatla karşılanması gerektiği
anlaşılmakta, tarihin doğru kabul edilmesi halinde Katib Çelebi'nin verdiği ölüm
yılının yanlış olma ihtimali ortaya çıkmak
tadır. Birçok defa basılan eser üzerine
(Bulak 1287 ı Hüseyn'i'nin ha ş i yes iyle birlikte!; Kahire 1294, 1303, 1312, 1324, 1328)
Ahmed b. Muhammed ei-Hamevl Keş
fü'r-remz 'an beyani (l]abaye)'l-Kenz
(yazmaları için b k. DİA, XV, 457) ve EbüssuQd Muhammed b. Ali ei-Hüseyni FetJ:ıulliihi'l-mu'in (son olarak üç ci lt halinde Karaçi'de neşr ed ilmi şt ir ıı 403/19831)
adıyla birer haşiye yazmışlardır. Ta'li~a
'ala ~avli şihabi't-tell].iş: FeşaJ:ıatü'l
kelam başlığını taşıyan bir risale ile (Sü-

ekollerini mezceden

iranlı filozof ve alim.
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979 (1571) yılında Şlraz'da doğduğu
tahmin edilmektedir. Geleneksel İslami
ilimler alanındaki öğrenimini Şlraz'da t amamladıktan sonra İsfahan'a giderek Bahaeddin Am ili ve Mir Damad Esterabadi
gibi alimlerden ders aldı . Hocaları arasın
da filozof Ebü'I-Kasım Findiriski'nin de
bulunduğu sanılmaktadır, ancak onun asıl
felsefe hacası Mir Damad olmuştur.
Molla Sadra bilinmeyen bir tarihte isterkedip uzlete çekildi. el-Esfarü'l-erba'a (el-Hikmetü 'L-müte'aliye) adlı
eserinin kendi kısmi biyografisini de içeren önsözünden anlaşıldığına göre (1 ,
5-7) uzlete çekilmesinin iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi, felsefe tahsilinin ardından benimsediği Meşşal ve İş
ra ki fikirlere Şia'ya mensup ulemanın
şiddetle karşı koyması, ikincisi ve daha önemlisi de Gazzal'i gibi içinde bir hakikat arayış ı arzusunun uyanmış olmasıydı. Nitekim uzlete çekilip riyazete baş
ladıktan sonra felsefi görüşleri önemli ölçüde değişti. Mesela önceleri varlıkta aslolan ın mah iyet olduğunu benimserken
riyazetin ardından hakikatin vücuddan
(varlık) ibaret olduğunu kabul etti. Buna
göre hakikat bilgisi sadece akılla değil
bizzat yaşayarak manevi zevk ve ruhi sezgiyle de elde edilebilir. Kum yakınlarında
küçük bir köy olan Kehek'te uzlete çekilen

fahan'ı
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