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Dini açıdan
makbul sayılan davranışların
ahiretteki mükafatı anlamında
bir terim.
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Sözlükte "dönmek, eski haline dönüş yapmak" anlamındaki sevb (seveban) kökünden türeyen sevab (mesfıbet) terim olarak
iyi amel ve itaatin ahiretteki mükatatını
ifade eder (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat,
"şvb" md.; Lisanü 'l-'Arab, "şvb" md .; Kamus Tercümesi, I, I 57) . Sevb kökü bazan
istiare yoluyla kötü davranışın karşılığı için
de kullanılır (Ragıb el-isfahanl. el-Müfredat,
"şvb" md.) Kur'an-ı Kerim'de sevap ve mesübet kelimeleriyle aynı kökten türeyen fiiller on sekiz ayette "kişinin işlediği iyi yahut kötü fiilierin ahiretteki mükafat veya
cezası" , bir kısmında ise "dünyadaki mükafat veya cezası " anlamında kullanılmıştır
(M. F Abdülbaki. el-Mu'cem, "şvb" md )
Bu ayetlerde söz konusu edilen dünyadaki
mükafat fetih-zafer, huzur, servet ve bolluk. ceza ise bunların zıddı; ahiretteki mükafat cennet ve oradaki ödüller, ceza ise cehennem ve genel manasıyla azaptır. "Fevz,
felah, necat, ecir, rahmet, rıdvan, hasene"
kelimeleri sevabm ahirete yönelik anlamı
na yakın içerik taşıyan kavramlardır.
Kur'an'da özellikle "ebeöı hayattaki mutluluk" anlamında mükafatı gerektiren davranışlar iman, salih amel, takva, Bey'atürrıdvan'a katılan sahabilerin canları pahasına da olsa İslam peygamberine gösterdikleri bağlılık (el-Feth 48/ 1O. ı 8-2 ı, 26-27).
hicret. gerektiğinde Allah yolunda savaş
ma ve bu hedefe yürürken eziyete ma-

ruz kalma (Al-i im ran 3/ 195); cezayı gerektiren davranışlar arasında inkarcılık, mürnin
toplumu ilgilendiren konularda gevşeklik
ve disiplinsizlik (Al-i imran 3/153). müslümanların dinlerini ve özellikle namaz ibadetlerini alaya alma (ei-Maide 5/5 7-60) gibi hususlar zikredilmiştir. Sevap kavramı
hadislerde de hem sözlük hem de terim
manasında kullanılmış; hacca gitme,
Kur'an okuma, Allah rızası için karşılıksız
mali harcama yapma, sıla-i rahimde bulunma. iyilik sever olma ve gerektiğinde
yüksek değerler uğrunda şehitliği göze alma gibi davranışların ebedi alemin mutluluğuna vesile olacağı ifade edilmiştir (Wensinck. el-Mu'cem, "şvb" md.).
Sevap kulun iyi ve güzel davranışiarına
bir sonuç ise de aslında kazanılmış
bir hak değildir. Çünkü kişinin yaptığı salih arneller Allah'ın sayılamayacak kadar
çok olan nimetlerine onları tam karşılaya
mayan bir teşekkür mahiyetindedir. Ancak kulun itaati sevap şekline bürünmüş
ilahi lutfun tecelli etmesi için bir vesiledir.
Nitekim Hz. Peygamber, kişinin ebedi kurtuluşa ermesinin arnelinin birebir karşılı
ğı olmayıp ilahi rahmetle gerçekleşeceği
ne dikkat çekmiş, bunun için elden gelen
gayretin sarfedilmesini tavsiye etmiş ve
orta yolun samirniyetle izlenınesini istemiştir (Müslim, "Münafıl5in", 71-78 ). Kur'an-ı Kerim 'de bir iyiliğin on katıyla mükafatlandırılacağı. işlenen kötülüğün ise
sadece dengiyle cezalandırılacağı belirtilmiş (ei-En 'am 6/160). Allah yolunda harcama yapanların elde edeceği sevap, yere ekilen bir danenin her birinde 100 dane
bulunan yedi başak vermesine benzetilmiştir (el-Bakara 2/261 ). Burada sözü edilen 1O' dan 700'e kadar artışın sebebini ayetin devamında yer alan beyanlardan çıkar
mak mümkündür: Yapılan mali yardımın
başa kakma, minnet altında bırakma. eziyet etme veya insanların takdirini kazanma gibi faktörlerden uzak olup Allah rıza
sına özgü kılınması (ayet 262 -264) .
bağlı

Arnelierin sevabı ile kişinin niyeti arasın
da sıkı bir ilişkinin bulunduğu çeşitli hadislerde açıklanmıştır. Buna göre kul iyi ve
güzel bir arneli işlemeye niyetlenir de yapmazsa bu , amel defterine bir sevapolarak
yazılır, niyet edip işlediği takdirde 1O'dan
700'e kadar veya daha fazlası olarak kaydedilir. Kişi bir kötülük işlemeye niyet eder
de Allah korkusundan onu yapmazsa bir
sevap olarak defterine kaydedilir. yaptığı
takdirde ise bir günah olarak yazılır (Müs·
ned, I, 227. 279; Buharl. "Ril5a~", 3 1; Müslim. "Iman", 202-208) islam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre bir fiilin sevaba ko-

nu teşkil edebilmesi için ona ilişkin niyetin
istikamet ve ihlas üzere olması gerekir. Bu
sebeple kişinin sadece Allah rızasını gözetmesi, O'nun gösterdiği ve emrettiği şe
kilde davranması yanında halkın bu husustaki övgü ve yergisini eşit görmesi, arnellerini gözünde büyütmeyip sevabını ahirette beklernesi gibi bazı şartlar öngörülmüştür (DebCısl. s. 80-82; Kuşeyrl, s. 20121 O; Fa h reddin er-Razi, IX, 25 ; Nevevl. s.
6-7).
Sevapiarın günahlar üzerindeki etkisi konusu alimler arasında tartışılmıştır. Dinde
en makbul davranış iman ve salih ameldir. Kur'an'da şirk veya küfürden vazgeçip
iman eden ve salih amel işleyen kimsenin
günahlarının sevaba çevrileceği ifade edilmiş (Hud ı 1/ 114; ei-Furkan 25/70), hadiste de İslamiyet'i benimsemenin küfür halinde işlenen günahları yok ettiği belirtilmiştir (Müsned, IV, I 99, 204, 205). Aıimler.
günahların sevaba çevrilmesi beyanını günaha yönelik psikolojik temayülün sevap
işlemeye çevrilmesi veya küfür döneminde işlenen günahlara mukabil imandan
sonra sevap olan arnelierin gerçekleştiril
mesi şeklinde yorumlamıştır (AICısl, XIX,
67) . Mürcie'ye mensup bazı alimierin sevapların günahları sileceğini söylemesine
karşılık Mu'tezile kelamcıları büyük günahın bütün sevapiarı yok edeceğini ileri sürmüştür. Alimler. bazı hadislerin beyanın
dan hareketle günahlarda olduğu gibi sevap kazandıracak arnelleri de küçümsememenin gerektiğine dikkat çekerler. Çünkü
ilahi gazap ve rızanın nerede olacağı bilinemediği gibi işlenecek günah veya sevabm insanın dini-ahlaki potansiyelini nasıl
etkileyeceği de bilinemez. Ayrıca özendirmeye (tergib) yönelik bazı hadisler de -mesela hac ibadetinin bütün günahları yok
edeceği gibi- bu ilke çerçevesinde değer
lendirilmelidir. Mu'tezile'nin ileri sürdüğü
görüş ise onların iman tanımı ve kebire anlayışının ürünüdür (bk İHBAT; KEBIRE)

Dinen makbul sayılan arnelierin işlenme
siyle elde edilecek mükafatın ilk belirtisinin dünya hayatında duyulacak huzur ve
itminanla başladığını söylemek mümkündür. Ancak naslarda hakim üslfıp mükafatın ahirette tecelli edeceği şeklinde olduğundan dini terminolojide sevap kavramı
bu anlama tahsis edilmiştir. Dünya hayatından sonra sevap tecellileri berzah aleminde ve cennette tahakkuk edecektir. Kabir hayatındaki mükafat geçici, cennetteki ise ebedi ve kesintisizdir (Teftazanl, V,
125-1 31; Kestell, s. 198). Ahirette sevap
Allah'ın rızası , cennet ve içindeki nimetlerle gerçekleşecek, mürninler aynca rü'ye-
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tullahla ödüllendirileceklerdir (Mukatil b.
Süleyman, I, I 96; Matürldl, IV, 380; Fahreddin er-Razi, XXX, 226).
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Arapça Kur'an tefsiri.
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Babürlüler dönemi şairlerinden Feyzi-i
Hindl'nin Arap alfabesindeki noktasız harfleri kullanarak yazdığı eser, daha sonra
Mahmud Hamza'nın (ö. 130511887) kaleme
aldığı Dürrü'l-esrfır ile birlikte (İstanbul.
ts.) bu türün en meşhur örneğidir. Bazı
harfleri kullanmadan yapılan bir söz sanatı olan hazifle onun alt dallarından olup
mısra ya da beyit harfleri tamamen noktasız harflerden seçilerek uygulanan mühmele sanatı edebiyatta bilinmekle beraber tefsire uygulanması ilk defa Feyzi-i Hindi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir kısım
alimler bunu bid'at ve yersiz bir çaba olarak niteleyip karşı çıkarken mühmele sanatının büyük bir marifet sayılması gerektiğini göstermesi bakımından onun böyle
bir eser kaleme almasını olumlu karşıla
yanlar da vardır.
Feyzl-i Hindi, dönemin meşhur alimlerinden olan babası Şeyh Mübarek b. Hızır
ve kardeşi Ebü'l-Fazl el-Allaml ile birlikte Hindistan'da "din-i ilahi" adıyla çeşitli
dinlerden karma bir din kurmaya teşeb
büs eden Ekber Şah'a yardım ettiği (onun
1579'da bizzat okuduğu ve kendisini ilahi
mertebeye yücelttiğini ileri sürdüğü manzum hutbeyi Feyzl kaleme almıştır), hatta onu dinden uzaklaştırdığı, kendisinin
de mülhid ve zındık olduğu iddiasıyla döneminde suçlanmıştır. Ders arkadaşı olan
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ve Feyzi'yi tefsirini sekr ve cenabet halinde kaleme almakla .itham eden Abdülkadir el-BedaGni, onun böyle zor bir işe kalkışmasını kendisine yönelik eleştirileri bertaraf etme arzusuyla açıklar. Ancak Şibli
Nu'mani gibi alimler Bedauni'nin iddiaları
nı kıskançlık diye nitelerken bunları kişisel
rekabetle izah edenler de olmuştur (Khan.
Vl/2 11967], s. I 48; Kidwai, 1X/2 11978 Ls.
73) . Şahsına yönelik suçlamaların haklı olup
olmadığı bir yana, imamiyye Şlası'na mensup olduğu bilinen ve serbest fikirliliğiyle
tanınan Feyzl-i Hindi'nin tefsirinde islam 'ın
ve Sünni inancının temel ilkelerine aykırı
herhangi bir hususa yer vermediği bilinmektedir.
Tefsirini üç yıldan az bir sürede yazarak
1DOZ'de (ı 593) tamamlayan Feyzi eserini

Ekber Şah'a ithaf etti. Tefsir genellikle takdir topladı, Muhammed Hüseyin eş-Şami,
Emanullah b. Gazi Sirhindi ve Kadi Nurullah Şüşteri gibi dönemin bazı alimleri eser
hakkında methiyeler kaleme aldılar. Feyzi
eserine kendi biyografisi, tefsiri ve bazı
Kur'an ilimleri hakkında bilgi verdiği bir
girişle (dlbace) başlar ve eserini Allah'tan
aldığı ilhamla yazdığım, bu sebeple ona
Sevfıtı'u'l-ilhfım (ilham parıltıları) adını
verdiğini belirtir. Eserde her yeni bahse
geçiş sevatıın tekili olan "satıa" kelimesi
kullanılarak yapılır. Girişte Kur'an'ın öncelikle Kur'an'la, sonra hadislerle ve nihayet
kamil ilim ve salih amel sahibi alimierin
görüşlerine müracaatla tefsir edilmesinin
en güzel yol olduğu belirtilirse de eserde
kısa lugat izahları ile yetinilmiştir. Noktasız harflerin kullanılması müellifi üslCıp ba-

Sevatı'u 'l-Uham· ı n

ilk iki

sayfası

(Süleymaniye Ktp. ,
Laleli, nr. 142)

kırnından sıkıntıya sokrnuş,

eserin anlaşıl
Müellif tefsirine nokharfiere sahip olan besmele ile değil

masını zorlaştırmıştır.
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ibaresiyle başlamış. Kur'an tefsirinde söz
sahibi olan kimseleri sayarken de İbn Mes'Gd'dan "Veledü Mes'Gd" şeklinde söz etmiştir. Bazı süre ve ayetlerin nüzul sebeplerine rivayetlerin aktarılması şeklinde değil ilgili olaya gönderme yaparak işaret etmiştir (mesela Kevser sGresi. s. 724). HurGf-ı mukattaalarda bunların Allah ile Hz.
Peygamber arasında bir sır olduğu görüşü tercih edilmekle birlikte konuyla ilgili
diğer görüşlere de yer verilmiş ve mesela
Bakara suresinin başındaki ",..ıT' için şu
görüş aktarılmıştır: "Allah kelamı gönderen, melek getiren ve Muhammed de kendisine gönderilendir" (s. 22). Sevfıtı'u'l
ilhfım tefsir ilmine katkısından çok müellifinin Arap dilindeki kudretini göstermesi
bakımından önemli görülmüştür. Çeşitli
nüshaları bulunan eser önce Leknev'de basılmış ( 1306/1889). daha sonra zeylinde
Şii alimi Abdullah Şübber'in tefsiri olduğu
halde M urtaza Şlrazi tarafından neşredil
miştir (Kum 1996)
BİBLİYOGRAFYA :

Feyzi-i Hindi, Seuatı'u'l-ilham, Leknev 1306, s.
1, 4, 9, ll, 22, 724; AI-Badaoni, Muntakhabu'ttawarikh (tre w. Haig), Delhi 1986, lll, 414; Manastırlı Mehmed Rifat, Mecamiu 'l-edeb, İstanbul
1308, s. 405-406; Abdülhay ei-Haseni, Nüzhetü 'li)avatır, Haydarabad 1396/1976, V, 28; A'yanü'ş-Şi'a, ll, 402; el-Fihrisü'ş-şamil: 'UIOmü'll):ur'an, mai)tutatü't-te{slr (nşr. ei-Mecmau'l-meleki), Arnman 1987, IX, 2352-2359; G. Grobbel,
Der Dichter Faiçii und die Religion Akbars, Ber-

