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BABA Nİ'METULLAH NAHCİV ANi ve 
«EL-FEVATİHU'L-İLAHİYYE VE'L-MEFATİHU'L-GA YBİYYE• 

isiMLi TEFSİRİ 

( 920 '/ 1514 ) 

Yrd. Doç. Dr. Abdülbaki TURAN (*l 

Hayatı : 

Ni'metullah ibn Mahmud en-Nahcivani. ((Şeyh 'Aivan» veya (('Aivanü'J. 
Akşehr/)) diye şöhret bulmuştur. Büyük bir mutasavvıf olan bu zat, Azerbey
can'ın meşhur NAHCiVAN şehrinde doğmuştur. Gençliğinden itibaren iyi bir 
öğrenim görmüş, çağının ilim erbabından ilim ve irfan almış. bilôhare tasav· 
vufa intisab etmiş ve inzivaya çekilmiştir. 

Nahcivani 904 (1498) tarihinde Tebriz'den çıkarak Anadolu'ya göç et

miş, 905 (1499) yılında Akşehir'e gelip, orada ikamet etmiş, fazilet yaymaya 
ve· halkı irşad etmeye çalışmıştır (1). 

Fıkhan Hanefi mezhebine tabi, zôhid ve muttaki bir şahsiyyet olan Nah

civani, tarikat itibariyle de Nokşibendiyyedendir. Arif billôh şeyh Baba Ni'

met.ullah Nalıcivani. fakirliği zenginliğe tercih eden, şan ve şöhretten kocan, 

Robbani ilimlerde mütebehhir olan ve ilôhi esrôr denizinde gark olan yüce 

bir insandır (2). 

(") Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

(l) Hayru'd-Din ez-Zirikli, el-A'lam, Karnusu Teraetme lieşheri'r-Ricali ven'

Nisai ve'l-Musta 'rebin ve'l-Müsteşrikin, c. 9. s. 12, Beyrut, III. Baskı; Ömer 

Rıza Kahhale, Mu'cemü'l-Müellifin Teracimu Musannifi'l-Kutubi'l-'Ara

blyye, c .. 13, s. lll, Daru Turasi'l-'Arabi, Beyrut; Prof. Dr. Süleyman Ateş, 
İşarl Tefsir Okulu, s. 225, A. ü . Basımevl, Ankara, 1974; Ömer Nasuhi(;]3fl

men, Büyük Tefsir Tarihi Tabakatü'l-Müfessirin, c. 2. s. 628, Bilmen Ya-
. yınevi, İstanbul, 1973. 

(2) İsma'il Başa, Hediyyetu'l-' 'Arifin, Esmau'I-Müellifin ve Asaru'l-Musannlfin, 

c. 2. s. 497, İstanbul, 1951 ; GAL. S. 320; el-A'lam, c. 9. s. 12; Katip Çelebi, 

Mustafa lbn 'Abdillah Haci Halife, Keşfu'z-Zunun 'an Esami'l-Kutubi ve'l
Funun, c. 2, s. 1292, Maarif Matbaası, 1362/1943; el-Fevatihü'l-hahiyye, I. 

Yayınlıyanın önsözü, İstanbul, 1325/1907. 
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920 (1514) yılında Akşehir'de vefat eden bu büyük velinin kabriziyaret 
olunmaktadır (3). 

Nahcivani'nin hangi tarihte doğduğuna, kimlerden ilim tahsil ettiğine 
ve kimleri yetiştirdiğine dair malumat kayn~klarda yoktur. 

özellikle tatsirini tetkik · ettiğlmizde, O'nun müteşerri' olduğunu, ildhi 
füyuzdta nail bulunduğunu ve gerçekten· ildhi lütuflara mazhar olduğunu 
müşahede ederiz. 

Nahcivani büyük mutasavvıflara . hayranlık beslemektedir. Mesela 
Eba Yezid-i Bistami;yi, Sultanü'I-'Arifin ve Bürhanü'I-Vasilin; ibnü'I-'Ara
bi'yi de Muvahhidlerin başı, tahkik ve yakiyn erbabının reisi, Vahdaniyyet 
denizinin coşturucusu olarak tavsit etmektedir (4) . Buna karşılık ilmiyle 
amel etmeyen fakihleri ve cağdaşı bidatcı şeyhleri şiddetle ten k id etmek- ·. 
tedir. Meseld: 

((Halbuki ahiret yurdu, sakman/ara daha hayJr!Jdtr, hala m1 aklm1z er
miyor?» (5). 

Ayetinin tefsirinde Nahcivani aynen şöyle der: ((Ey sapıklar, ey dün
yanm kazuratma bulanmiŞ ·zava/11/ar, ahiret hayatmm daha hayJrlr oldu- : 
ğuna hala aklmız ermiyormu?. Bu gün zamamm1zm baz1 şahsiyyetlerinin, . 

asnmiZin bir klSim meşayihinln bu durumda o/duk/anm esefle müşahede 
etmekteyiz. Bunlar, Peygamberlerin varisieri olduklanm iddia ediyor, ·he
laf haram demeden dünya ma/lm · topluyor/ar. K eza bunlar, iyi bir hayat 
yqşamak, servet sahibi olmak için kendilerini .birçok tehlikelere atmakta- ·: 
d1r/ar~ Bunun için sultanlarm kapiiarmda durmakta, enva-i türlü hile · ve : 
yafanlara başvurmakta, mümkün oiduğu kadar vergilerden pay alrna~ta : 
ve bundan hiçbirşeyi müstahak olanlara vermemektedir/er. Bununla bera 
ber, bu zava/IJ/ar, veli/ik, varislik, terk, it/ak ve tefrid iddiasmda bulunmak- · 
tad1rlar. Bilcümle bunlar, şeytanm taraftarlandtr. Şeytanm taraftarlan ise~ ·' 
hüsranda olanlarm ta kendi/eridir. Allah taala l(.itfu keremiyfe bizi ve bü- ı 

tün kullanm şeytani gailelerden ve iblis'in teşvik ve tağririnden koru

sun» (6). 

Müfessirimiz, Tatsirinin müteaddit yerlerinde cağının bazı şeyhlerine 

(3) Taşköprüzade, eş-Şakaiku'n-Nu'maniyye fi 'Ulemai'd-Devleti'l-Osmaniyye, 
s: 214, Daru'l-Kitabi'l-'Arabi, Beyrut, 1395/1975. 

(4) ·Bkz. el-Fevatihü'l-İlahiyye, c: ı. s. 78. İstanbul 1325/1907. 

(5) 'Araf, 169. 

(6) el-Fevatihü'l,.İlahiyye, c. ı. s. 273 <Müellife ait Dip Not). 
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ve fakih geçinenlerine şiddetle hücum etmekte ve kendilerini eleştirme.k
tedir. Bunların bidatcı olduklarını. zayıf müslümanların 'akidelerini boz~ 
dukJarını; ulu'lemre karşı geldiklerini, üste!ik kendilerini hak ve 'adalet 
ehli, marifet ve iman ashabı yakiyn ve irfan erbôbı diye tavsit ettiklerini, : 
dini ohkômda hile yaptıklarını ve bu hileler mukabilinde rüşvet aldıkları- · 
nı ve bu hilelerini de hile-i şer'iyye diye adlandırdıklannı, halbuki Dini _ah- . 
körnın ancak ve ancak hileleri ortadan kaldırm.ak icin vaz'edildiklerini ifa-
de etmektedir (7). · · 

Nahc.ivani son derece mütevazi bir insandır; Bahis konusu tefsirin- . 
de bu tevazuunu yer yer beyan etmektedir. Meselô : 

<<Ey insan, .keremi bol Rabbine karş1 seni aldatan nedir?» (8). 

Ayetinin tatsirinde şöyle der : r<Fudayl ibn iyaz (K.S.)a soruldu : ((KI
yamet gününde Rabbin seni huzuruna allf da» Keremi bol Rabbine k.arş1 
seni aldatan nedir? diye soracak olursa ne. cevap vereceksin? Fudayl : 
((Ya Rab, senin sarkan perde/erin» diye cevap vereceğifTJ» dedi. Yahya 
ibn Mu'az (K.S.) ise şöyle dedi: ((Al/ah taa/ô beni huzuruna a!Jr da r<Yah
ya, sehi bana karşi aldatan nedir» diye sorarsa şöyle cevap vereceğim : 
Geçmişteki ve şu andaki ihsanm.» ·Ve ben: fakir, hakir, dervişterin hizmet
kôn ve ayaklarmm turabt, şayet Rabbim bana: <<Keremi bol Rabbine kar
çt seni aldatan nedir?» diye soracak olursa, şöyte cevap vereceğim: Ya 
Rab, beni tekeffül ve ihata edişin, ku!ağ1m, gözüm ve bütün gücüm ve 
duygulanm c:>luşun, beni sana karşt aldatti» (9). 

Görüldüğü vechiyle. Nahcivani, kendini dervişlerin hizmetkôrı, ayak
larının tozu olarak görmekte ve gerçek tevazuu ibraz etmektedir. 

Nahcivani ibnü'I-'Arabi'nin taraftarı olup, vahdet-i vücud gorüşünü . 
benimsemiştir. ibnü'I-'Arabi'den sonra tasavvliti tefsir yazanlar, onun 
eserlerini okumuştar, hatta onları Şerhetmişlerdir. Nahcivaiıi'de ibnü'l -
'Arabi'nin Fususu'I-Hikem adlı eserini şerh edenlerdendir. Nahcivani'ye 
göre Allah ta'alô, kevn-ü fesad (oluş ve bozuluş). gayb ve şehadet, zahir 
ve batın ôlemlerde, bütün kıt'alarda, yönlerde görünen ve her şeye sirayet 
eden tek varlıktır. Allah'tan başka herşey, Allah'ın bir görüntüsüdür. Tip
kı aynadaki suret gibi. Suretin sahibi Allah, görüntü ise, alemdir. Ası~1:ev-

. . ... 
h id, Allah'tan başka bir varlık görmemek, O'ndan başkasına varoluşu · iza-
fe etmemektir. Nahcivani bu görüşleri bahsimize konu olan tatsirinin bir-

(7) a.g.e. c. ı. s. 67, 71, 72, 140; c. 2. s. 32. 

(8) el-İnfitar, 6. 

(9) el-Fevatihü'l-İHihiyye, c. 2. s. 491. 
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çok yerinde açıklamakta ve ez cümle şöyle demektedir : insanlar, deni,.. 
ze rücu eden dalgalar misali Allah'a dönüş yaparlar, Hakikatta kôinatta 
Allah'tan başka hiçbir şey mevcut değildir. insanlar, hatta bütün varlıklar 
birer gölgedlr, gölge sahibi ise Allah 'tır. Mutlak varoluş Allaha mahsus
tur. Masıva ise, ilôhi tecelliyyatın akislerinden ve mutlak varlığın evsafı
nın gölgelerinden başka birşey değildir (10). 

Nahcivani her fırsatta ibnü'I-'Arabiye hayranlığını ve boğlıliğını dile 
getirmekte, O'nun engin ve zengin kalbinin akımından, yolunu takip eden
lerin kalplerine marifet ve hakikat dalgalarının aktıklarını beyan etmek
tedir (11). 

Müfessirimiz hülul ve ittihadı kesinlikle red eder. Bu hususu birkaç 
misôl ile izah edelim : 

1 -'- «Andolsun ki biz onu (İbrahim'i) dünyada beğenip, seçmişizdir. 
o, şüphe yok ki ahirette de muhakkak salihlerden (yüksek derece erba
bından)dm> (12). 

Ayetinin tefsirinde müfessirimiz aynen şöyle der: «Yani vahdet-i za
tiyye olan vücud denizinin kaynağma ulaşmasi ve tahakkuku için İbra
him'i seçtik. Ancak bu ulaşma ve tahakkuk, ittihad ve hülul şeklinde de· 
ği/dir. Bilakis bütün ölçüleri ve nisbetleri ortadan kaldıran zati tevhid yo
lu i/edin> (13). 

2 - ccAI/ah İbrahim'i bir dost edinmiştin> (14). 

Ayetinin tefsirinde de myfessirimiz şöyle der : ccAI/ah taaltJ mahab

betinin ve dostluğunun kemalinden dolayı sanki İbrahim'e nüfuz etmiştir. 

Öyle . ki Kudsi Hadiste ifade edildiği gibi, Allah O'nun kulağı, gözü, el~ ve 

ayağ1 olmuştur. Al/ah'm Hz. İbrahim'e bu nüfuzu, mahabbeti tarzmdadlf, 

hü/ul ve ittihad şeklinde deği/dir, kesinlikle ifade ediyorum ki, bu nüfuz, . 

kesretten (çokluktan) ve ikilikten uzak olan halis tevhid yolu i/edin> (15). 

(10) tşari Tefsir Okulu, s. 226 ; Bkz. El-Fevatihü'l-İlahiyye, c. ı. s. 176, 2ı4, 2ı8. 
225, 228, 229; c. 2. s. 30, 100, 538 . . 

(ll) Bkz. el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. ı. s. 78. 

(12) el-Bakara., 130. 

(13) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. ı. s. 53. 

(14) en-Nisa, 125. 

(15) el-Fevatihü'l-İlli.hiyye, c. ı. s. ı70. 
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3 - ((Biz ona şah damartndan daha yakmtz» (16). 

Ayetinin tefsirinde de müfessirimiz şöyle der: ((Biz, Lahut 'alemi ta
rafmdan diriitilen ruhumuz itibariyle Nasuttan ziyade O'na yakmtz. Ancak 
bu yakmltk, mesafe, terkip, ittihad, hülul ve imtizac şeklinde olmaytp, bi
'fôkis in'ikôs ve görüntü şeklindedir» (17). 

4 -:-'-. ((Bundan daha az, daha çok vaki olmaya dursun, ille o, bun/a
rm yanmdadm> (18), 

Ayetinin tefsirinde de müfessirimiz aynen şöyle der: ((Bilôkis O, za
tiyle v~ vahdetinin muktezasmca 'a/imdir. Ancak onlartn karaltllarmda zu
hur eder. O, zati ve zamani beraberlik şeklinde ve ittihad ile hülul tarzm
da onlarla beraber değildir. Bilôkis gölgenin gölge sahibiyle beraberliği, 
dalgalarm ·su ile olan beraberliği ve aynalardaki suretierin su ret sahibiy
le olan beraberliği şeklinde beraberdir. Allah'tn beraberliği mekan/o da 
mukayyed değildir» (19). 

Verdiğimiz bu misallerde de görüldüğü gibi, Nahcivani, hülul ve itti
hadı kesinlikle red etmekte ve masivayi mutlak varlığa nisbetle bir gölge, 
aynadaki bir suret olarak telôkki etmektedir. 

ESERLERi: 

1 - Şeyh Necmü'd-Din Mahmud et-Tebrizi, eş-Şebusteri'nin ((GÜL
ŞEN-i RAZ» isimli eserinin şerhi. Bu eser Farsça olup, Tasavvufa dairdir 
ve güzel bir şerhtir (20) . 

2 - ibnü'I-'Arabi'nin ((FUSUSÜ'L-HiKEM» isimli eserinin şerhi (21) 

3 - Beyzavi'nin ((ENVARÜ'T-TENZiL VE ESRARÜ'T-TEViL» isimli 
tefsirinin Haşiyesi (22). 

· 4 - Hidayetü'l-ihvan : Bu eser, tasavvufa dair bir Risaledir (23). 

(16) Kaf, 16. 

(17) el-Fevatihü'l-İHi.hiyye, c. 2. s. 347. 

(18) el-Mücadele, 7. 

(19) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. 2, s. 395. 

(20) Keşfu'z-Zunun, c. 2. s. 1505; el- 'Alam, c. 9. s. 12. _____ . _ ... . __ 

(21) Keşfu'z-Zunun, c. 2. s. 1263. 

(22) Büyük Tefsir Tarihi, c. 2. s. 629. 

(23) a .g.e. c. 2. s . 629; Keşfu'z-Zunun, c. 2. s. 2028, el-'Alilm, c. 9. s. 12 

(F.: 5) 
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5 - Risaletü'I-Vücud (24) . 

6 - EI-Fevatihü'l-ilôhiyye ve'I-Mefatihü'I-Gaybiyye ei-Mudihetu li'l
Kelirni'I-Kur'aniyye ve'I-Hikemi'I-Furkaniyye (25). 

Ni'metullah Nahcivanl'nin bu eseri tefsire dairdir ve esas konumuzu 
teşkil eden de bu eserdir. Bu itibario bu tefsir üzerinde duracak ve mü
fessirimizin takip ettiği metodu açıklamaya çalışacağız : Nuhcivani mez
kür tefsirinin mukaddimesinde evvelce yazılmış olan tefsirlere müracaat 
etmeksizin bu tefsiri yazdığım ifade etmektedir. O, tefsirine bir mukaddi
me ile başlar. Onyedi sayfadan ibaret olan bu mukaddimesinde vahdet-i 
vücud açısından mutlak varlığı, marifet ve hakikatları, mükôşefe ve mü
şahedeleri. emir ve nehiyleri, vahiy ve ilhamı, nübüvvet ve velôyeti açık
lar ve benzer konular hakkında derli toplu malumat verir. Keza o, her su
reye bir fatiha ile başlar ki bu fatiha (giriş) o sureye uygun düşmektedir. 
Her sureyi bir hatime (bitiş) ile bitirir ki bu hatima ilgili olduğu sureden 
alınması gereken ibretleri tezarnınun eder. Her surenin fatihası ve hati~ 
mesi ötekilerden farklıdır. Bu özelliğiyle bu tefsir bu konuda gercekten 
ORiJiNALDIR Her surenin başındaki Besmeleyi muhtelif şekillerde ma
nalandırır. Bu husus, Kuşeyri (v. 465/1072)nin ccLETAİFÜ'L-iŞARAT» isim
li tefsirinde de müşahede edilmektedir. Nahcivani sec'e çok önem ver
miştir. Tefsiri baştan başa seci'lidir. Ayrıca bu tefsirde bazı dipnotlar 
vardır. 1. cildin 132. sahifesinin dipnotunun Neysaburi tefsirinden, aynı 

cildin 435. sahifesinin dipnotunun ise Şeyhzôde (Beyzavi Haşiyesi)den 
nakledildiği yazılıdır. Diğer dipnotların akserisinin sonunda Minhu=müel
life ait kaydı mevcuttur. 

Nahcivani. Tefsirinin mukaddimesinde aynen şöyle der: ccKardeşle

rim, bu durumdan dolayt (tefsir yazdığım için) beni kmamaym. Yöneldiğim 
bu işten ötürü beni aytplamaym. Zira ilminde gizli kalant izhar etmek, gay
bmda saklt o/ant ibraz etmek, Allah taalônm sünnetindendir. Allah, diledi
ğini yapar ve ne dilerse onu hükmede.r 

Kardeşlerden istenilen ve dostlardan beklenen husus, bu tefsirime 
tefekkür ve tasavvur gözüyle değil de sadece ibret gözüyle; delil ve bür-

han gözüyle değil de yalntz zevk ve vicdan (iç duygu} gözüyle; tahmin ve 

zanla değil de sadece keşf ve 'iyan gözüyle bakmalandm> (26). 

(24) Mehmet Tahir efendi, Osmanlı Müellifleri, c. ı. s. 58. 

(25) Keşfu'z-Zunun, c. 2. s. 1292; el-A'Hl.m, c. 9. s. 12. 

(26) el-Fevatihü'I-İlahiyye, c. ı. s. 2. 
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«AIIaha yemin ederim ki bu fakir ve hakir, delillerin ve tarifierin etek
lerine .yap1şan, birtakim kay1tlarla mukayyed olan kimselerden ve varid 
ile mevrud'dan sözedip, yağmur yüklü olmayan bulutlar gibi boşu boşu
na gürleyen ve vacid ile mevcuda dair anlamsiz bir tarzda sözeden mü
tesellif mutasavv1f/ardan değildir. Bilakis o, bütün şöhretlerden ve 'adet
lerden stynlan, her zaman ve her halükarda kendilerine tecelli eden Hak
ki muntaz1r bulunan derviş/erin hizmetkarlarmdandlr» (27). 

Nahcivani tefsirinin ismi konusunda da şöyle der: «Bu tefsirde zu
hur eden malumat, Allah taalanm mahz-1 kereminden bağ1şlad1ğ1 futuhat 
(28) cümlesinden olduğu için bu tefsir Allah taratmdan ((e/-Fevatihü'J-ila· 
hi yy e ve'I-Mefatihü'I-Gaybiyye» diye isimlendirildi» (29). 

Nahcivani'den önce yazılan tasavvufi tefsirler, her ôyeti olmazlar, 
bazı ayetleri atlarlar. Aldıklarının da tamamını değil, bazı kelimelerini tef
sir ederler, genel mana üzerinde dururlardı. Nahcivani ise her ôyeti keli• 
me kelime tefsir etmiş, tefsir etmediği ôyet bırakmamıştır (30). Ayetler 
mücmel fakat pek mükemmel bir irtibat ve insicam dairesinde zahiri ve 
batıni manalarına göre tevcih edilmiştir (31). 

Müfessirimiz bu tefsirine öyle hakikatler ve incelikler dere etmiştir 
ki, bireokiarı bunları idrôk etmekten ôciz kalmaktadır (32). ibareler ve ta· 
birler fesahat ve beiôğetin mümtaz örneklerini yansıtmaktadırlar. 

Ni'metullah, Nôs suresini tefsir ettikten sonra tefsiri hakkında şöyle 
der: ((AIIahm tevfiki ve lütfu ile bu tefsir tamamlanmca, Allahm · faz/1 ve 
sonsuz rahmeti sayesinde Lahut denizinden ç1kan/an, Rahamüt hazretin
den bağişlanan, nefis incilerle dolup taşan bir hazine meydana geldi. Bu 
tefsir, yakiyn ve tevhid özünün latifeleriy/e doludur. Tahmin ve tak/id te
reddüdünün rezaletinden de mahfuzdur. Vahidiyyet mertebesinin ve tec
rid derecelerinin esrarm1 havi, Ehadiyyet hazretinin ve Tefrid (33) maka-

(27) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. ı. s. 2. 

(28) Futuh : Allah tarafından kula açılan her şeydir. Mutlak Feth ise, Vahd~t 
ve istiğraf kapısının açılmasıdır (Bkz. Seyyid Mahmud Ebu'l-Fayz el-Me-
nufi, Cemheretü'l-Evliya, c. ı. s. 306, Kahire, 1387/1967. ~1 

Ci9) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. ı. s. 3. {, ' · 

(30) İşari Tefsir Okulu, s. 225. 

(31) Büyük Tefsir Tarihi, c. 2. s. 628. 

(32) Şakaik, s. 214. 

(33) Tefrid : Kainatta bulunan her şeyden sıyrılmak Hak ile tek kalmaktır. 
Sırf Hak ile tek kalmaktan başka bir amaçla dünyadan sıyrılan kimse, 
Tecrid makamından düşer, tefrid makamına da ulaşamaz. Tefrid, Hakk'ın 
seni kendisiyle tek bırakması, kendisinden başka her şeyden ilgini kesme
sidir. (Bakz. Prof. Dr. S. Ateş, İslam Tasavvufu, s. 86, Ankara, 1972) . 
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mmm inceliklerini muhtevidir. Bu, kullarm en hakiri olan ben fakir ve ha
kire, Al/ahm müyesser ktldtğt miktardtr . . Ezen 'inayete mazhar olmayan, 
ebedi ve sermedi ve layete ulaşmayan bir kimsenin, Allah taalôdan ve O'
nun mukaddes ke/ammdan sözetmesi çok zor bir meseledir. Fakat mec
bur olan mazurdur. Hastl olan mukadderdir. Ve mukadder olan da mak· 
durdur» (34). 

ei-Fevatihü'l-ildhiyye'de geçen Fatihalar (Girişler), «Gizli değildir ki ... » 
deyimiyle başlar. Hatimaler (Bitlşler) ise, <<Sana gerek ... » sözüyle başlar. 
Ayetler genel olarak muhtasar ' ibarelerle ·tefsir edilirken, fatihalar ve ha
timeler yer yer kısa ve zaman zaman uzun 'ibarelerle yapılmaktadır. Bu 
fatihalar ve hatimaler hakkında umumi bir fikir edinmek üzere Er-Rahman 
suresinin Fatihasını ve Hatimasini arzedelim 

Rahmen Suresinin Fatihası (girişi) : 

«insanm marifet, iman ve Kur'am öğrenmek fltratı üzere yaradı/Jşmm 
hikmet!, onun Hakka halife oluşunun sübutuna delil ve beyandan ve bü
tün varliklar içinde insanm, şan ve şerefinin yüceliğini ve derecesinin yük· 
sek oluşunu anlamasmdan başka hiç bir şey için değildir. Bu husus, Rah
man arşmm genişliğinde musavver olan insan kalbinin genişliğini ger
çekten aniıyon ve bilen kimselere gizli değildir» (35) . 

Rahman Suresinin Hatimesi (bitişi) : 

«Ey Hakkm 'azamet ve celalini gerçek manada bilen, vuslat ve ce
môlin zülôlma susamtş olan 'arif kişi, umumi ahvalinde özellikle Allah ta
ala hakkmda yalana ve inkara yönelmemen gerekir. Her yönde ve her yer
de cereyan eden hadise/eri, her türlü nimeti, fazi/eti, 'azabt ve stkmttyJ ver
meye son derece muktedir olan, 'azim, Me/ik, Cebbar, 'Aziz ve Gaffar olan 
Allahtan başka birine ait göstermemen gerekir. Keza umum ahval/nde Al
lahm nimetlerine karşı şükür etmeye, lütuf ve kereminin hukukunu ver
meye devam etmen gerekir. Allahtan gafil olmaktan ve masivô ile iştiğal
dan zinhar sakm. Bütün zamanlarmda ve her ha/ü karda korku ile ümid 
arasmda mekik dekuyarak ilahi kudretin huzurunda bulun. Ve hiç bir za
man Al/ahm rahmetinden ümidini kesme. Zira hakikat şudur ki, kôfirler 
gürCıhundan başkası Allahm rahmetinden ümidini kesmez. AllahJm, biz
leri, kıskivrak yaka/ay1şmdan korkan zCımreden ey/e» (36). 

Nahcivani bazı dyetlerin hatta bazı surelerin tefsirinde sadece zahi-

(34) el-Fevatlhü'l-İlahiyye ve'l-Mefatihü'l-Gaybiyye, c. 2, s. 540 (ÖZetle alındı). 

(35) el-Fevatlhü'l-İlahiyye, c. 2. s. 373. 

(36) a.g.e . c. 2. s. 379. 
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ri tefsirle yetinmekte ve işari tefsire girişmemekted lr. Meselô : Fil, Ku
reyş ve Mô'Qn surelerinin tefsiri sadece zahire göre yapı lmış ve lşar1 tef
sire yer verilmemiştir (37).' 

Müfessirimiz, Kur'anı tefsir etmek ıstiyenler hakkında da aynen şöyle 
der : ccYakiyn ve 'irfan macevherlerini Kur'an Okyanusunun derinliklerin
den ç1karmak istiyenler, herşeyden evvel, sahih azim erbabt taratmdan 
Kur'an kelimelerinin zahirierinden istinbat edilen ahkam-t şer'iyye'ye sa
n/ma/an /aztmdtr. Bu sayede Kur'am tefsir eden kişi, yakaza ashabmm 
ahvali ile mühezzeb olur» (38) . 

a) Sebeb-i NuzO/e Alt Ornekler : 

Nahcivani, bahsimize konu tefsirinde yer yer ôyetlerin nüzul sebep
lerini açıklar. Tesbit ettiğimiz mlsôllerden birkaçını sunalım : 

Misal : 1 - ceKitaplı/ardan öyle kimse vardtr ki, kendisine bir kantar 
(altın) emanet etsen onu sana eksiksiz öder. Öyle kimse de vardlf ki, ona 
emaneten tek bir o/tm versen onu, -sen üzerinde ayak direylp durmadtk
ça- sana ödemez» (39). 

Müfessirimiz bu ôyet-i kerlmeyi tefslr ederken sebeb-i nüzulünü şu 
şekilde · acıklar : ccBu ayet 'Abdullah ibn Selôm lle Fenhas ibn 'Azura hak
kmda nazif olmuştur, şöyleki: Bir Kureyşli 'Abdullah ibn Selôm'a biniki
yaz okya altmt eksiksiz emanet blfaktt. 'Abdullah borcunu eksiksiz olarak 
ödedJ. Fenhas ibn 'Azura'ya da başka bir kureyş/1 bir dinar emônet btrak
mtştt. Fenhas borcunu ödemedi ve inkar etti» (40). 

Misal : 2 - ccEy iman edenler. eğer kendilerine kitap verilenierin 
içinden herhangi bir zümreye boyun eğecek olursamz, sizi imanmtzdan 
sonra döndürüp katir/er yaparlar» (41). 

Ayetinin tefsirlnde de müfessirimiz şöyle der: «Bu ayet Evs ve Haz
reçillerden bir zümre hakkmda nazif olmuştunı (42) . 

b) Neshe Ait Örnekler : 

Nahcivani. nesh meselesi üzerinde ender olarak durmaktadır. Tes-

(37) Bkz. a.g.e. c. 2. s. 530-533. 

(38) a.g.e. c. ı. s. 181 (en-Nisa suresinin Hatimesi. özetle alındı). 

(39) Aı-t tmran, 75. 

(40) el-Fevatihü'l-llılbiyye ve'l-Mefatihü'l-Gaybiyye, c . ı. s. 114 

(41) Ali 'İmran, 100. 

(42) el-Fevatihü'-İH\hlyye, c. ı. s. 120. 
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bit ettiğimiz örneği sunalım : 

dihtiyarlıktan, ya da şifa ümidi kalmamış hastalıktan ötürü) oruca 
güç dayananlarm fidye vermesi: bir yoksulu doyurmasi laz1mdm> (43). 

Ayetinin tefsirinde müfessirimiz şöyle der: «Yani Ramazanda tutma· 
d1ğ1 her gün için bir yoksulun karmm doyuracak, kaza etmiyecek ve ket~ 
faret laz1m gelmiyecektir. Bu husus başlangiçta vardi. Fakat bilahare bu 
ayet gelecek olan ayet/e neshedildi» (44). 

c) israiliyata Ait Örnekler : 

Nahcivani, tefsirinde israiliyyattan ibaret olan haberler üzerinde pek 
durmaz. Tesbit ettiğimiz bir misali zikredelim : 

1 - Bir zaman Musa, gene (bir adamı)na şöyle demişti : «Ben iki de
nizin birleştiği yere varmcaya kadar durmay1p gideceğim, yahut (maksa
sadıma erişinceye dek) uzun zamanlar geçireceğim>> (45). 

Ayetinin tefsirinde müfessirimiz şöyle der: «Ayette geçen genç Yu~ 
şa'a ibn Nun'dur. O, Hz. Musa'nm hizmetçisi idi. iki denizden maksad ise, 
Fars ve Rum deniz/eridir>> (46). 

Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa'nın arkadaşının kim olduğunu zikretmemiş, 
başka bir ifade ile zikrinde fayda mülôhaza etmemiştir. Bilhassa rivayet 
tefsirlerinde bu konuda muhtelif birçok rivayet mevcuttur (47). Keza Kur'
an-ı Kerimde iki denizin hangi denizler olduklarına ve birleştikleri yerin 
neresi olduğuna dair herhangi bir açıklama yoktur. Bu bakımdan kanaa
tımızca en doğru yol, Fahrü'd-Din Razi'nin ifade ettiği gibi (48), ôyette bir 
açıklama olmadığına göre ve iki denizin birleştikleri yerin neresi olduğuna 
dair sahih bir hadis mevcut bulunmadığına binaen, bu hususta sükut et
mektir. 

(43) el-Bakara, 184. 

(44) el-Fevatihü'l-İHi.hiyye, c. ı. s. 65. 
(45) Kehf, 60. 

(46) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. 2. s. 

(47) Bkz. 'Alau'd-Dln Ebu'l-Hasan 'Ali ibn Muhammed ibn İbrahim el-Bağdadi, 
Lübabü't-Te'vil fi Ma'ni't-Tenzil, c. 3. s. 236, 237, Kurtubi, el-Cami'u li 
Ahkami'l-Kur'an, c. 9. s. 9, Daru'l-Kutubi'l-'Arabiyye, Kahire, 1387/1967; 
İbni Cerir et-Tabert Cami'ul-Beyan 'an Te'vili ayi'l-Kur'an, c. 17. s. 271, 
Mısır, 1373/1954 (II. Baskı); Süyuti, ed-Durru'l-Mensur fl't-Tefsiri bi'l
Me'sur, c. 4. s. 228, Mısır, 1306; İbni Kesir, Tefsiru'l-Kur'ani'l-'Azim, c. 4. 
s. 402. ' 

(48) Fahru'd-Din Razi, Mefatihu'l-Gayb, c. 21. s . 145, Mısır, 1357/1938. 
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d) Ftkha Ait Örnekler : 

Nahcivani, ahkôm ôyetlerini zahire göre tefsir etmekte ve fıkhi hü
kümleri muhtasar olarak vermektedir : 

Misôl : 1 - «Zina eden kadmla zina eden erkekten her birine yüzer 
değnek vurun» (49). 

Yukarıdaki ôyetin tefsirinde Nahcivani şöyle der: ((Ahkam 'ilminde 
tatsil edildiği vechiyle, ikisi muhsin {evli) değillerse aralarmda zinanm sü
butu halinde ce/de (değnek) hükmü tatbik olunur. Zira zina edenler muh
sin (evli) ise/er, icma ile recm edilirler. Muhsin: Müslüman, hür, aki/, ba
/iğ olan ve kendisinden sahih bir nikah ile cinsi münasebet vukubulan ki
Şidir. imam Şafiiye göre yüz değnek vuru/duğu gibi, bir ytl da sürgüne ta
bi tutulur. Zira böyle bir hadd daha ihtiyatlt ve zinadan kaçmmak husu
sunda daha müessirdir. Ve çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuş
lardir: ((Bekarla bekar (zina ederse) yüz dayakla bir sene sürgün var
dm> (50). 

Misôl : 2 - dçinizden ((ZiHAR» yapagelenlerin kanlan analan değil
din> (51). 

Ayetinin tefsirinde müfessirirriiz şöyle der : ((Fukaha istilahmda zihar: 
Husumet anmda kocanm zevcesine : ((Sen bana anamm strtt gibisim de
mesidir. Yani koca, zevcesini, kendisine haram olan annesine benzetmek
te ve böylece zevcesi ona haram olmaktadtr. Cahiliyye devrinde hüküm 
böyleydi. Zira haram oluş, mücerred benzetmekle zevceye sirayet ediyor 
ve zevce anne durumuna geliyordu. işte Allah taa/a bu ayet-i celile ile bu 
battl sözü reddetmiştin> (52). 

Misôl : 3 - ((Hamile kadmlarm iddetleri ise, yüklerini vaz'etmeleri 
(le biter) (doğurmalanyla)» {53). 

Ayetinin tefsirinde Nahcivani şöyle der : (rBu hüküm boşanan ve ko
cast ölen kadmlara da şamildir. Şari', yüklü olan kadmlara kur'lardan ve 
aylardan muayyen bir had tayin etmemiştir. Zira müddetten ve 'iddet{en 
ve bunlarm iltizammdan asti gaye, suyun muhatazast ve rahmin isti2fa-

(49) en-Nur, 2. 

(50) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. 2. s. 3; mezkür Hadisi Müslim rivayet eder. 

(51) el-Mücadele, 2. 

(52) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. 2. s. 393-394. 

(53) et-Talak, 4. 

•·- ' . 
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sldlr, ki nesebin kanş1kl1ğma müncer olmasm . . Oysa doğumla maksud 
olan, tam ve güzel bir tarzda has1/ o/maktadf(. işte bunun için Şari', yük
lü olan kadmlara, yüklerini vaz'etmekten (doğurmqktan) başka herhangi 
bir had d tayin etmemiştir>> (54). 

e) Asit Arapça Olmayan Kelimeleri Açiklamasma Ait Örnekler : 

Nahcivani, bazen aslı arapea olmıyan kelimeleri açıklar. Buna dair 
bir iki misôl verelim : 

Misöl : 1 - «Melekler: Ey Meryem Allah, kendinden bir kelimeyi 
sana müjdeliyor: Adt isa, (lakabt) Mesih, (sifati) Meryem oğludur» (55). 

Müfessirimiz bu ôyeti tefsir ederken Mesih ve 'isa kelimeleri üzerin
de durmakta ve şöyle demektedir: <<Mesih kelimesi Süryanice olup, mü
barek demektir. Zira Allah taala Hz. 'isa'yt mübarek /(1/mlş, onun sebebiy· 
le bütün mahlukata bol hay" ihsan etmiştir. 'isa kelimesi ise, Arapça ol 
mayan ('ibrönice olan) özel isimlerdendin> (56). Mesih kelimesinin 'ibra
nice olan meşih veya mesiye kelimesinden geldiği görüşü daha doğru gö
rünmektedir. Bu kelimenin Arapça olduğunu söyliyenler de vardır (57). 'isô 
kelimesi ise <dYŞU>> kelimesinin mu'arrabıdır (58). 

Misöl : 2 - <<ki bunlar onlara pişkin tuğladan (yapılmış taş(lar) ati· 
yor(lar)dl>> (59). 

Ayetinin tefsirinde müfessirimiz aynen şöyle der : · << Siccil kelimesi. 
(Farsça olan) <<Seng ve <<Kil>> kelimelerinin mu'arrabJdtn> (60). 

f) Nahive Ait Örnekler : 

Nahcivani, bahsimize konu olan tefsirinde zaman zaman nahiv ka'i· 
deleri üzerinde durmaktadır. Buna da birkaç örnek verelim : 

Misôl : 1 - <<Onlardan (hayvanlardan) karnt üstünde sürünen van> 
(61). 

Bu öyetin tefsirinde müfessirimiz şöyle der: «Zamirin «HÜM>> şek· 

(54) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. 2. s. 423. 

(55) Al-i 'İmran, 45. 

(56) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. ı. s. 108-109 . . 

(57) Envarü't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil, c. ı. s. 67, Mısır, 1575/1955. Kur'an-ı ' 
Kerimin Yüce Meali ve Çağdaş Tefsiri, c. ı. s. 375. 

(58) Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c. 2. s. 1100; İstanbul. 
(59) el-Fil, 4. 

(60) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. 2. s. 531. 
(61) en-Nur, 45. 
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linde müzekker olarak getirifişi ve ak1/ sahiplerine mahsus olan cemi' ile 
cemi yap1/mas1, tağlib metoduna binaendin> (62). 

Misal : 2 - <<Ve şüphe yok ki çekinen/ere elbette dönülüp vanla
cak pek güzel bir yer var; ebedi 'ADN cennetleri ki onlara aç1ktlf kapt· 
lam (63). 

Ayetinin tefsirinde Nahcivani şöyle der: <<Ayette geçen (CENNAT) 
kelimesi <<HÜSNÜ MEAB'IN>> atf1 beyamdm> (64). 

Misal : 3 - <<Ve biz ona şah damanndan daha yakmlz>> (65). 

Ayetinin tefsirinde de müfessirimiz aynen şöyle der : «Ayette geçen· 
«HABL>> kelimesinin ((VERiD>>. kelimesine izafesi, izafe-i beyôniyyedin> (66) 

Misal : 4 - <<Kahrolsun yerde hendekler kaz1p ateşler yakan/ar. 
Öylesine ateş ki odunlan var» (67). 

Nahcivani bu ôyetin tefsirinde de şöyle der: ((Ayette geçen «NAR>ı 

kelimesi, bede/ü'l-iştimôl olarak ((EL-UHDUD>> kelimesinden bedeldin> (68). 

g} Belagate Ait Örnekler : 

Dirayet tefsirinde, müfessirin bilmek zorunda olduğu ilimlerden biri . 

de Belagat ilmidir. 

Akıcı bir üslupla tefsirini yazan Nahcivani, ôyetlerin tefsirinde belö

gat yö~üne eğilmeyi ihmal etmemiştir. Belôgatla ilgili olarak birkaç örnek 

sunalım : 

Misöl 1 - «Kôfirler ise «Allah bu misal ile ne murad etmiştin> der

fen> (69). 

(62) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. 2. s. 14. 

(63) Sad, 49-50. - ç.i 
t ·. ' 

(64) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. 2. s. 235. 

(65) Kaf, 16. 

(66) el-Fevatihü'l-İHihiyye, c. 2. s. 347. 

(67) el-Burüc, 4-5. 

(68) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. 2. s . 498. 

(69) el-Bakara, 26. 
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Ayetinin tefsirinde Nahcivani şöyle der : <<Burada en manall ve çok 
te'kidf.i bir şekilde T A'RiZ vardm> .(70). 

Misôl : 2 - <<Sana yeni doğan ayiart sorar/ar. De ki: O, insanlarm 
fayda st için, bir de Hac için vakit ölçü/eridir>> (71). 

Ni'metullah, bu ôyeti tefsir ederken aynen şöyle der: <<Ey hak ve ha· 
kikatm tecellisi için halkt Hak ile davet eden elçi, davetçi, Sana yeni do· 
ğan aylafl sorar/ar. Yani kemal ve noksanltk baktmmdan aylafln kemiyye· 
tini sorar/ar. Kendilerine mahz-t hikmetten naşi olan ve üslubu Hakime 
uygun düşen şu cevabt ver :Durumunuz ve idrakinizin muktezast o/aral< 
aylarda mevcut olan hikmetleri ve fayda/art sormamz yerinde olur. Ayfa· 
rm büyüyüp küçülmesini sormak ise, durumunuzun ve idrakinizin gereği 
deği/din> (72). 

Misôl : 3 - «Onlar iman edenlere kavuştuklafi zaman «inandtk>> 
derler» (73). 

Nahcivanl bu ôyetin tefsirinde de şöyle der : «(Biz iman ettik) cümle· 
si, mazi fiif cümlesi tarzmda mübalağastz ve te'kidsiz gelmiştir. Zira on· 
lar (münaftklar), müminlerin sefih ve sefil olduklafina hükm ve cezm et· 
miş/erdi. Sefih olanlafln, herhangi bir hükmü tekidsiz olarak kabul ede· 
ceğine inanmtşlardt. Ve zira sefih olanlar mütekellimin (hükmü bi/direnin) 
inkarmt anltyamaz ve bilemezdi. Böylece münaftklar, bahis konusu hük
mü inkar eden mürninleri sefih kabul ettikleri için onlafl zihinleri boş (ha 
berden habersiz) olanlarm yerine koymuş/ardlf» (74). 

Misal : 4 - «Yüzünü ekşitip çevirdi, kendisine o a'ma geldi diye 
(onun halini) sana hangi şey bildirdi? Belki o, (senden öğrenecekleriyle) 
temizlenecekti>> (75). 

Ayetinin tefsirinde Nahcivani şöyle der: «Allah taala sevgilisine hi
tap ederken gaib siğasmt ('Abese)yi kul/anmtŞtlf ki bu suretle Hz. Pey-

gqmber (s.a.v.)in bu durumuna nza göstermemiş oldu{fulw açik/am/ş, ila

ht gayret ve hamiyyeti tam manasiyle izhar etmiştir. Daha sonra korkut-

(70) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. ı. s. 22. 

(71) el-Bakara, 189. 

(72) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. ı. s. 67. 

(73) el-Bakara, 14. 

(74) el-Fe.vatihü'l-İlahiyye, c. 1. s. 22. 

(75) 'Abese, 1-3. 
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mak yolu ile kemali te'dib için gaib siğasmdan hitaba iltifat (dönüş) et
miş ve ccSana hangi şey bildirdi?» demiştir» (76). 

h) Huruf-t Mukatta'a Hakkmdaki Görüşleri : 

Nahcivani Huruf-ı mukatta'ayı te'vil ederken «Ey kamil insan, ey ek~ 
me/ insan» gibi nidôlarla başlarnokta ve hepsinde Hz. Peygamber (s.a.v.) 
muhatap kabul edilmektedir (77). Bu konuda mutasawıfların değişik ve 
acaib te'villeri vardır. Onların huruf-ı mukatta'a hakkındaki bu görüşleri 

tamamiyle 'indi te'villerdir. Esasen huruf-ı mukatta'a, Allah ile RasOiü ara
sında cereyan eden bir takım şifrelerdir. Şimdi Nahcivani'nin Huruf-ı Mu
kotta'a ile ilgili bir te'vilini sunalım : 

1 - «Eiif, Lôm, Rô» (78). 

Müfessirimiz yukarıdaki huruf-ı mukatta'a hakkında şöyle der: «Ey 
. Uluhiyyet nurlarmm sancağmt yükse/tmeye ve Rububiyyet esrôrmm re

miz/erini yüceltmeye en çok Jôytk olan ekmel insan ... » (79). 

ı NETiCE: 

1 
Baba Ni'metullah Nahcivani gerçekten büyük bir mutasawıf ve mü-

. 

fessirdir. Yazdığı eserler de ya Tasavvufa veya da Tefsire dairdir. O, mü
teşerri' ve son derece mütevazi bir şahsiyyettir. 

· Nahcivani'nin bahsimize konu olan «ei-Fevatihu'l-ilahwye ve'/-Me-
fatihu'/-Gaybiyye» isimli tefsiri, işari tefsirin en güzel örneklerinden biri
ni teşkil etmekte ve sinesinde birçok özellikler toplamaktadır. Bu tefsirin 
orijinal yönleri özellikle calib-i dikkattir ki bunları şöylece özetleyebiliriz: 

1 - Müfessirimiz hiçbir tefsire müracaat etmeden bu tefsiri yazmıştır. 

2 - Kuşayri'den sonra ilk kez her surenin başındaki Besmaleye muh
telif ve o sureye uygun manalar vermektedir. 

3 - Her sureye, o surenin ruhuna ve muhtevasına uygun olarak bir gi
rişle başlar ve her sureyi yine o sureye uygun olarak bir bitiş il~ 

bitirir. 

4 - Bu tefsir, baştan başa seci'lidir ve son 
yazılmıştır, ôyetlerle tefsirlerı arasındaki 

re şayandır. 

(76) el-Fevatihü'l-İHl.hiyye, c. 2. s. 484-485. 
(77) Bkz. a.g.e., c. ı., s. 19, 97, 242, 367, 389, 399. 
(78) Hud, ı. 

(79) el-Fevatihü'l-İlahiyye, c. ı. s. 346. 

j f, 
derece akıcı bir üslupla 
insicam, hertürlü takdi-
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5 - Ve bu tefsir, makbul Sufi tefsirlerinin muhtasar, muteber ve hat
ta şaheser bir nümunesini teşkil etmektedir. 

((Ben, zat denizinde gark olan, cemalüllahJ mütalaa etmek suretiyle 
hayretler içinde kalan ve O'nda mutlak manada tani olan Büdela'nm hiz
metkan ve ayaklannm tozuyumıı demekten kendini alamayan bu büyük 
veliyi, bu yüce müfessiri ve mutasavvıfı rahmetre anıyor ve Allah'ın, ken~ 
disine 'ulvi makamlar ihsan etmesini diliyoruz. 


