FEZAİLÜ ' 1- ETRAK
nakıbü't-Türk ve 'ammeti cündi'l-l]ilate gibi adlarla da geçer. Cahiz, kitabı
nın esasını teşkil eden "Feza 'ilü'I-etrak"
kısmını (Resa 'ill nşr. Abdüsselam M. Harün!. s. 36-86; T. tre. , s. 61-93) Halife Mu'tasım- Billah döneminde (833-842) yazmış,
fakat bilinmeyen bazı sebeplerden dolayı
kendisine takdim edememiştir. Daha
sonra başına, Hilafet Ordusu ' nu oluştu
ran Horasanlılar, Türkler, Mevall, Araplar
ve Ebna arasındaki hukuki münasebetleri ve akrabalık bağlarını gösteren iki
mukaddime ilave ederek (s 5-3 5; T. tre.,
s. 39-60) DTvanü't-tevkf'in başkanı Feth
b. Hakan el- Farisi'ye sunmuştur.

Eser iki mukaddime ve '"Feza'ilü'l-etrak" adını taşıyan . kısımdan (maksad)
meydana gelir. Birinci mukaddime Cahiz'in önsözüyle başlar. Bunu, Feth b.
Hakan el-FarisT'nin meclisinde Hilafet
Ordusu'nu oluşturan çeşitli unsurların
meziyetlerinden söz ettiği halde Türkler'den hiç bahsetmeyen bir kişinin sözlerinden bazı nakiller takip eder. Bundan sonra Feth b. Hakan'ın bu kişiye verdiği cevap gelir. Burada Hilafet Ordusu'ndaki unsurların Hz. Peygamber'e ve
halifeye yakınlık bakımından eşit şere
fe sahip oldukları ispat edilmeye çalışı
lır . Feth ' in bu cevabını aynı kişinin Horasanlılar'ın, Araplar ' ın , MevalT'nin ve
Eb na ' nın menkıbeler! hakkında söyledikleri takip eder (s. 5-28; T. tre. , s. 39 55). İkinci mukaddimede Cahiz tarihten
ve Kur'an'dan deliller göstererek Hilafet Ordusu'nun unsurları arasında yakınlıklar olduğunu anlatmaya çalışır (s.
29-35; T. tre. , s. 56-60).
İslam tarihinin ilk devirlerine ait haberlerde ve bazı hadislerde Türkler aleyhinde çeşitli rivayetler vardır (bk. Pellat,
TfVI, X:.V, ı 1-36). Bu rivayetlerin de etki siyle, Mu'tasım- Billah devrinde Hilafet
Ordusu'nun önemli bir unsuru haline
gelen Türkler hakkında birçok dedikodu yayılmıştı. Nitekim Cahiz de eserin
"Feza'ilü'l-etrak" adlı bölümünde, "BenT
KantUra Seddi ve onların (Türkler) süvarilerinin Irak hurmalıklarını ne yapacakları hakkında bize gelen haberleri duymuşsunuzdur . Bu hadisler insanların
Türkler'den korkmaları için söylenmiş 
tir. Şimdi ise onlar İslam'ın yardımcısı,
kalabalık orduları , halifelerin hamisi, sı
ğınağı, sağlam kalkanı oldu " diyerek
Türkler'in parlak istikbaline dikkat çekmiştir (s 75 ; T. tre , s. 85).

Üstün bir sezgi gücüne sahip olan Cahiz Türkler'in önemini kavramış ve aleyhlerindeki dedikodulara karşı Arap büyük-
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lerinin Türkler'in karakter. kahramanlık
ve meziyetleri hakkındaki sözlerini bu
eserinde toplamış , bunlara kendi gözlemlerine dayanan bazı olayları da ilave etmiştir . Türkler'e dair sözleri nakledilen kimseler arasında Cehm b. Safvan, Humeyd b. AbdülhamTd et-Tüst. Kasım b. Seyyar, SaTd b. Ukbe b. Selm, Sümame b. Eşres, İbrahim b. SindT gibi
önemli kumandan ve alimler vardır. Cahiz eserin Türkler'in tevazuunu, ağır baş
lılığını, askerlik kabiliyetlerini anlattığı
bu bölümünde tarafsız davranmaya çalışmıştır. "Bir Türk başlı başına bir millettir'' (T. tre. , s. 68); "Türk'ün künyesi
hareket üzere kurulmuştur" ; "Türk' ün
ömrünün günlerini toplasan. at üzerinde geçen günlerinin oturarak geçirdiği
günlerden daha fazla olduğunu görürsün" (T. tre, s. 68) ; "Türkler yaltaklanma, yaldızlı sözler, münafık.lık, kovuculuk yapma. yerme, riya, dostlarına karşı
kibir, arkadaşlarına karşı fenalık nedir
bilmezler" (T. tre., s. 77); "Türkler' de vatan sevgisi diğer milletlerden daha fazladır'' (T. tre. , s. 78) gibi değerlendirme
ler yaptıktan sonra Yunanlılar'ın felsefe
ve bilimde, Araplar'ın edebiyatta, Çinliler'in sanatta, Türkler'in ise askerlikte
üstün olduklarını söylemiş ve askerliğin
pek çok bilgi gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çekmiştir.
Zamanımıza

yedi yazma nüshasının
ulaştığı bilinen Feza 'ilü'l- etrak Van VI oten (Leiden 1903; Kahire 1323-1324 [Müberred'in el -Kamil 'inin h am iş i ndel) , SasT
(Kah i re ı 325) ve Abdüsselam Muhammed Ha rün (Ka hi re 1964) tarafından neş
redilmiştir. Eseri ilk defa C. T. Walker İn 
gilizce'ye çevirmiştir (JRAS, ı 925, s. 63 97), muhtasar Almanca tercümesi de O.
Reşe r (Rescher) tarafından yapılmıştır
(Orientalistische fV!iszellen, istanbu l 1925,
1, I 07 - ı 70) Kırgız Türkçesi'ne muhtasar
tercümesini Kazak İlimler Akademisi ya-

Feia'ila 'tetrak ' ın

unva n sayfa s ı
(Süleymaniye Ktp, ,
Ayasofya ,

·~ t

nr. 4 159)
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za'ilü 'l-etrak'te verilen bilgilerin bir değerlendirmes i ni yapmıştır .
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yımlam ı ştır

(Tarih -Orkeologia- Etnografya,
Turidi, Arkeologie, Almaata 1956, I. 227 252). Eserin Türkiye Türkçesi'ne ilk çe-

Yaltkaya tarafından yapılmıştır (Türk Yurdu, V 1 ı 329 1. s. 894-900,
932-936, 988-991). Oldukça muhtasar olan
bu tercümeyi Osman Fevzi Olcay tahrif ederek 1939'da tekrar neşretmiştir.
Eserin son tercümesi, yeniden tesis edilen bir metne dayanılarak Ramazan Şe

virisi

Şerefettin

şen tarafından gerçekleştirilmiştir

(Hila{et Ordusu'nun fV!enklbeleri ve Türk·
ler'in Fazilet/eri, Ankara 1967, 1988) Zekeriya Kitapçı , et- Türk ii mü' elletati'lCahi? (Beyrut 1972) adlı kitabında Fe-
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üstünlükleri hakkındaki bilgiler,
tefsir ilminin bu bilgilere dair disiplini
ve bu konuyla ilgili literatür için
kullanılan bir tabir.
_j
Kur 'a n-ı

Kerim'in üstünlüklerini, onun
veya bazı süre ya da . ayetlerini öğrenip okuyan, öğreten, dinleyen,
ezberleyenlerle hükümlerine göre amel
edenlerin kazanacağı sevapları, bazı süre yahut ayetlerinin şifalı oluşuna dair
ayet ve hadislerde verilen bilgileri ifade

tamamını

FEZAiLÜ'I- KUR' AN
etmek üzere İslami kaynaklarda genellikle "fezailü'l -Kur'an", bazan da "sevabü'l-Kur'an", "menafiu'l -Kur'an" gibi tabirler kullanılmıştır.
Ku r 'an 'ın üstünlükleri hakkındaki ilk
bilgiler yine Kur'an'da bulunmaktadı r.
Buna göre Kur 'an çok ulu, çok şerefli,
çok hikmetli, öğüt kaynağı, açık seçik
bir kitaptır. O en doğru yola iletir ve iyi
davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat bulunduğunu müjdeler. Allah Kur'an'da mürninler için şifa ve rahmet indirmiştir. Eğer
Allah onu dağa indirseydi dağ haşyetten
parça parça olurdu. Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmek üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler. birbirlerine destek de olsalar ona denk bir eser
ortaya koyamazlar. Kur'an sözlerin en
güzelidir ve Allah'tan gelmiş bir nurdur.
İçinde şüpheli bilgi bulunmayan. mürninler için hidayet ve rahmet kaynağı olan,
kendisinden önceki kitapları doğrulayan,
ayetleri sağlam ve hikmetli bilgiler içeren mübarek bir kitaptır. Allah Kur'an'ı
Peygamber'e, insanları karanlıklardan
aydınlığa çıkarması ve insanların onun
ayetleri üzerinde iyice düşünmeleri için
indirmiştir. Kur'an'ın hürmetine. onun
indi rildiği gece bin aydan daha hayırlı
ve mübarek bir gece olarak nitelendirilmiştir (bk. M. F. Abdülbakı. "Kur' &n", "kitab" md.leri).
Hadislerde de Kur 'an-ı Kerim'in faziletine dair bilgiler bulunmaktadır. SüyQti bunları, Kur'an'ın bütünüyle ilgili olanlar ve her bir sürenin faziletine ilişkin
olanlar şeklinde iki kısma ayırarak ele
almıştır. Ayrıca bu bilgilere bazı ayetlee
rin faziletine dair hadisleri de eklemek
gerekir. Tirmizi ile Darimfnin sünenlerinde yer alan ve fezailü'l-Kur'an'a dair
hemen bütün kaynaklarda öncelikle zikredilen Hz. Ali'nin naklettiği bir hadise
göre ResQI -i Ekrem ashabını ileride zuhur edecek bazı fıtneler konusunda uyarmış, bu fitnelerden korunmak için ne
yapılması gerektiğinin sorulması üzerine, "Çare Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Onda sizden önce gelip geçenlerin ve sizden sonra geleceklerin haberleri vardır"
dedikten sonra Kur'an'ın üstünlüklerini
şöyle sıralamıştır: O sağlam bir bağdır,
hikmetli bir öğüttür; insanlar arasında
doğabilecek anlaşmazlıklar için hükümler ihtiva etmektedir. O saçma sapan bir
söz değil hak ile batılı ayıran ciddi bir
kitaptır. Allah onu terkeden zorbaları
perişan eder; hidayeti onun dışında arayanları sapıklığa düşürür. O sırat-ı müstakimdir; ona uyanların arzuları haktan

sapmaz. dilleri sürçmez. Alimler ona doymaz. Onu reddedenterin çok olması değerini eksiltmez; onun üstünlükleri bitmez. Onunla konuşan doğruyu konuş
muştur; onunla amel eden kazanmıştır;
onunla hükmeden adaleti gerçekleştir
miştir; ona davet eden doğru yolu bulmuştur (Tirmizi, "Şevabü'l-Kur'an", 14;
Darimf. "Feza'ilü'l-Kur'an", I) . Kur'an
hakkındaki diğer bazı hadislerin meali
de şöyledir: "Kur'an Allah nezdinde göklerden ve yerden daha değerlidir" (Darimi, "Feza'ilü'l-J(ur'an", 6); "Müslümanların en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğ
retendir" (Buharf, "Feza'ilü'l-J(ur'an", 21;
Tirmizi, "Şevabü'l-J(ur'an", 15) ; "Bir müslümanın Allah'ın kitabından bir ayet öğ
renmesi 200 rek'at namaz kılmasından
daha hayırlıdır" (İbn Mace, "Mıı15:addi
me", 16); "Kur'an ehli olanlar Allah ehli
ve O'nun özel dostlarıdır" (Müsned, lll,
ı 28, 242) Darimi'nin naklettiği bir hadiste ("Feza'ilü'l-J(ur'an", 1) kıyamet gününde en etkili şefaatçının Kur'an olacağı belirtilir ve onu okuyaniara bu şefaat
sayesinde verilecek cennet nimetlerinden söz edilir. Bilhassa güzel sesli bir
kimsenin teganniye kaçmadan Kur'an'ı
makamla okumasının sevabına işaret
eden hadisler de rivayet edilmiştir (Buharf, "Feza'ilü'l-J(ur'an", ı 9, 34; Müslim,
"Müs&firin", 232, 234; Darimf, "Feza'ilü'lKur'an", 34; "Şalat", 171)
Kur 'an-ı Kerim'in tamamının Allah kelamı olduğunu dikkate alan İmam Eş'a
ri, Bakıllanf, İbn Hibban gibi bazı alimler, ayetler arasında bir fazilet ve değer
farkının bulunmaması gerektiğini düşünmüşlerdir. İmam Malik'in de bu görüşte olduğu söylenir. Buna karşılık İs
hak b. Rahuye, Ebu Bekir İbnü'l -Arabi,
Gazzalf, Kurtubf, İzzeddin b. Abdüsselam
gibi birçok alim, esasta ayetler arasın
da bir değer farkı bulunmamakla beraber hal ve şartlar, zaman ve zemin, okuyanı n ihtiyaçları, ilgili ayetin konusunun
şerefi gibi bazı sebeplerle ayetler arasın
da bazı fazilet farkları bulunabileceğini
belirtmişlerdir (Süyatf, Il, ı 131-1 142).
Çoğu "ümmü'l -Kur'an" ve "es-seb'u'l mesanf" diye de anılan Fatiha süresiyle
Yasin, İhlas, Muawizeteyn ve "es-seb'u'ttıval" denilen Fatiha'dan sonraki yedi
uzun süre hakkında olmak üzere muayyen sürelerin faziletlerine dair hadislerde bunların değişik yönlerden önemine
işaret edilmiştir. Ayrıca Bakara sOresinin Ayetü'l -kürsr diye anılan 255. ayetiyle 201 ve 285-286. ayetleri, Haşr süresinin son üç ayeti ve çoğu dua. tesbih, zikir mahiyetinde olan daha başka

ayetterin faziletleri hakkında çok sayıda
hadis nakledilmiştir. Ancak bu rivayetler içinde sahih olanla rın yanında zayıf
ve hatta uydurma olanların da bulunduğu tesbit edilmiştir. Kurtubf, el-Cc'imt li-a}ıkfımi'l-Kur'an adlı tefsirinin
mukaddimesinde (I, 78-80) birçok kimsenin çeşitli niyet ve maksattarla Kur'an
sOrelerinin ve genel olarak arnelierin faziletine dair hadis uydurma günahı işle
diğini belirterek bunlardan örnekler verir. Kur'an sOrelerini tek tek sayarak her
birinin fazileti hakkında açıklamalar ihtiva eden uzun bir sözü hadis diye uyduran Ebu lsme NQh b. EbQ Meryem
adlı kişiye böyle bir sözü neden hadis
diye rivayet ettiği sorulduğunda onun
verdiği, "Çünkü insanların Kur'an' ı bir
yana bırakarak EbQ Hanife'nin fıkhı ve
Muhammed b. İshak'ın megazfsiyle meş
gul olduklarını görüyordum, ben de insanları iyi arnellere yöneltmek amacıyla
bu hadisi uydurdu m" şeklindeki cevap,
fezailü'l-Kur'an'a dair birçok ciddi kaynakta ibret verici bir uydurma gerekçesi olarak zikredilir (mesela bk. Kurtubi, I,
78; SüyatT. II, ı 129-1 130). Kurtubf ayrıca
Vahidi'nin eserinde ve onun kaynakları
olan çeşitli tefsirlerde bu tür rivayetlerin
gelişigüzel aktarıldığını da söyler. Başta
Zemahşerf olmak üzere Beyzavi, Vahidf, Sa'lebf gibi müfessirlerin bu konudaki zayıf veya uydurma rivayetleri aktardıkları görülür. Bunların eserlerinde yer
alan, özellikle Übey b. Ka'b'dan nakledilip her bir sürenin sonuna konulmuş
olan ve o süreyi okuyaniara verilecek sevaplardan söz eden hadislerin çoğunun
uydurma olduğu tesbit edilmiştir.
Kur'an'ın faziletlerine dair hadisler hadis mecmualarında genellikle "Feza 'ilü'l Kur'an", "Sevabü'l-Kur'an", "Menaf(u'IKur'an" gibi başlıkl~r altında toplanmış,
III. (IX.) yüzyılın başlarından itibaren konuyla ilgili olarak daha çok hadislerden
oluşan müstakil kitap ve risaleler de yazılmaya başlanmıştır. Katib Çelebi, İmam
Şafii'nin (ö 204/820) MenôtiVJ-~ur'an
adlı eserinin bu alanda yapılan ilk müstakil çalışma olduğunu belirtir (Keş{ü 'z.
?unun, II, ı 277) Eb O Abdullah Muhammed b. EyyQb el-Bece!I, Ca'fer b. Muhammed el-Firyabi ve İmam Nesai'nin
Feia'ilü'l-~ur'an başlığını taşıyan eserleriyle Kurtubf'nin el- Veci'z if feiô 'ili '1kitôbi'l- cazfz'i bu alanın günümüze kadar ulaşan en eski örnekleri olup basıl
mıştır (bk bibL) Abdüsselam b. Ahmed
el-Basri'nin Şevôbü'l-~ur'an, İbnü'l
Haşşab'ın ed-Dürrü'n-nazfm if teia'ili'l-~ur'ani'l- ca~fm, Ziya~ddin el-Mak-
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disi'nin Feia'ilü'l-~ur'iin, Abdullah b.
Es'ad el- Yafıfnin Mul]taşarü'd-düreri'n
nazim ii teiii'ili'l-Kur'iini'l- 'azim ve
İbn. Kesir'in Feiii'ilü'l-~ur'iin adİı eserleri de bu konuya dair önemli kitaplardır. Bibliyografik kaynaklarda fezailü'lKur'an'la ilgili daha birçok eser adı geçmektedir (b k. Ali Şevah İshak, lll, 3 ı ı- 322).
Bundan başka Kur'an ilimlerine dair geniş kapsamlı eserler içinde çoğunlukla
"Fezailü'l-Kur'an" başlığı altında bu konudaki rivayetler aktanldığı gibi (mesela bk. Zerkeşi, ı . 432-456 ; Süyüti, ll, ı ı 131141) tefsir kitaplarında da müfessirin
metoduna göre sürelerin başında veya
sonunda tefsiri yapılan süreyle ilgili fezail hadislerine yer verilmiştir.
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Hz. Peygamber'in üstünlükleri
anlamında hadis terimi
L
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(bk. HASAİS).

FEzAiLÜ's·SAHABE
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L

Ashabın faziletleri
ve bu konuda meydana gelen
literatür için kullanılan bir tabir.

_j

Hadis ilimlerinden "ma'rifetü's-sahabe"nin bir dalı olup genellikle ashap
aleyhtariarına karşı onların üstünlüklerini ortaya koyarak faziletlerini savunan
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ilmi ve bu alanda yazılan eserleri ifade
etmektedir. Kaynaklarda yaygın olarak
fezailü's-sahabe şeklinde geçen bu tamlamanın "fezailü'l-ashab, menakıbü's
sahabe, fezailü ashabi'n-nebi, ma'rifetü's-sahabe" tarzında kullanıldığı da görülmektedir.
Ashap, mallarını ve canla rını ortaya
koyarak Hz. Peygamber'e bağlanmaları,
Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek
için çalışmaları, İslamiyet'i yaşamak ve
yaşatmak için büyük fedakarlıklar göstermeleri sebebiyle Kur'an'da "i nsanlık
için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet"
(Al-i İmran 3/ 110) diye övülmüştür.
Allah'a imandan vazgeçmemek, peygamberine ve kitabına bağlı kalarak
O'nun rızasını kazanma uğrunda büyük
sıkıntılara katianan sahabilerden Mekke'de İslam'a giren Bilal-i Habeşi, Mikdad b. Esved, Arnmar b. Yasir, Suheyb-i
Rumi ve Sümeyye bint Habbat demirden yelekler giydirilip kızgın güneş altında tutulmayı (İbn Mace, "Mul.j:addime",
ı ı); Ha bbab b. Eret kor üzerine yatırılıp
işkence görmeyi (İbn Sa'd, lll, 165); EbQ
Zer el-Gıfari, Abdullah b. Mes'Qd ve Zinnire er- ROmiyye dövülmeyi (İbn Hacer,
el-İşabe, ll, 368; N , 62, 3 ı ı); Hz. Eb O Bekir, Ömer ve Hamza gibi birçok sahabi
ölüm tehlikesine rağmen Hz. Peygamber'i korumayı göze almışlar; yapılan
baskılar ve işkenceler tahammül sınırını
aşınca da kafileler halinde Habeşistan'a
göç etmişlerdir (İbn Hişam , I, 32 1 vd.).
Mekke'de uygulanan toplu boykot ve
muhasara esnasında ot, yaprak ve kuru deri parçaları yiyerek hayatlarını sürdürmüşler (Buhari, "Feza'ilü'ş-şa.J:.ıabe",
15; Mü.sned, I, 181, 186; Ebü Nuaym, fjil·
ye, I, 93), Medine yolu açılınca topluca
yurtlarını, mallarını , evlerini ve yakınla
rını terkederek bu şehre hicret etmişler
dir. Hz. Peygamber'i ve Mekkeli muhacirleri ağırlayan ve onları canları pahası
na korumaya söz veren Medineli müslümanlar da (ensar) yurtlarını, mallarını,
evlerini, bağ ve bahçelerini gönül hoş
luğuyla misafirleriyle paylaşmışlar ( İ bn
Sa'd, III, 396 ; Buhari, "Menfı}{ı.bü'l-enşar",
3); Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve diğer savaşlarda kendilerinden daha güçlü ordulara karşı İslamiyet'i ve Hz. Peygamber'i savunmuşlar, en sıkıntılı zamanlarda bile onu yalnız bırakmamışlar
dır. Hicretin 6. yılında (628) Hudeybiye'de canlarını ortaya koyarak ResOiullah'a
biat eden 1SOO kişiyle, Mekke'yi fetheden 10.000 civarındaki asker ve Hz. Peygamber'in vefatı sırasında 100.000'in

üzerinde olduğu rivayet edilen (Süyüti,
ll, 220) sahabe nesiinin her ferdi kendine düşen görevi yerine getirmeye çalış
mıştır. Ayrıca vahyin canlı şahidi olan,
Kur 'an ve Sünnet'i daha sonraki nesillere ulaştırmada köprü vazifesi gören bu
nesil Kur'an -ı Kerim'de övgüyle anılmış ;
mutedil bir ümmet oldukları (el-Bakara
2/ 143), Allah ve Resulü'ne iman edip tam
teslimiyet gösterdikleri ve büyük ecir
kazandıkları (Al- i imran 31 ı 72, ı 73), Allah'ın kendilerinden, kendilerinin de Allah'tan razı oldukları ve ebedi kalacakları cennetin onlar için hazırlandığı (etTevbe 91 ı 00) bildirilmiştir. Kafirlere karşı
sert, birbirlerine karşı merhametli olan,
Allah 'ın rızasını kazanmak için ibadet
eden, Tevrat ve İncil'de de övülen, kendilerine af ve mağfiretle büyük mükafat vaad edilen (el-Feth 48 / 29) bu insanla rın Allah ve Resulü'ne yardım eden sadık mürninler (el-Haşr 59 /8 ) ve seçkin
kişiler oldukları (en-Nemi 27159; İbn Kesir, Tefsfr, V, 245), ihtiyaçlarına rağmen
başkalarını kendilerine tercih ettikleri ve
kurtuluşa erdikleri ( e l-Haşr 59 / 9), affedildikleri (et-Tevbe 91 lll), gerçek müminler olarak bağışlanacakları ve ahirette cömertçe rızıklandırılacakları (el-Enfal 8/ 74) belirtilmiş, faziletlerine ve ayrıcalıklarına işaret edilmiştir.

Hz. Peygamber ashabın mallarını ve
evlerini müslüman kardeşleriyle paylaşacak kadar fedakar, Resülullah'a zarar
gelmemesi için ölümü göze alacak kadar ona bağlı, din uğrunda baba, evlat
ve akrabalarıyla savaşacak kadar samimi oldu klarını gördüğü için kendilerini
"insanlık tarihinin en hayırlı nesli" (Buhari, "Feza'ilü'ş-şaMbe", ı ; Müslim, "Feza'ilü'ş-şa.J:.ıabe", 211, 212). "ümmetin en
hayırlıları" (Mü.sned, V, 350), "cehennem
ateşinin yakmayacağı kimseler" (Tirmizi,
"Menaipb", 57) ve "cennetlikler" (Muttaki el-Hindi, XI, 539) gibi ifadelerle övmüş
tür. Ayrıca ümmetin onlara ikramda bulunmasını (Tayalisi, s. 7l. iyilik etmesini
(Mü.sned, I, 26), onları çekiştirmemesi
ni (Buhari, "Feza'ilü'ş-şaMbe", 4; Müslim, "Feza\lü's-şa.J:.ıabe", 221 , 222) emretmiş, onların yaptığı bir müd*lük yardı
mın başkalarının Uhud dağı kadar yardımına bedel olduğunu (Buhari, "Feza\lü'ş-şa.J:.ıabe", 4) söylemiş, diğer insanların fazilet itibariyle onların derecesi_
ne
erişemeyeceğini bildirmiştir. Ashapla ilgili bu umumi mahiyetteki ayet ve hadisler yanında muhacirler, ensar, Bedir
ehli, Uhud ehli, Hudeybiye ehli, aşere-i
mübeşşere gibi grupların ve ayrıca bazı

