s
174); ş/f: şina' /fına·. şCım /fQm gibi (a.g.e.,

sA

I, 181-200)

(.:.,)
L Arap alfabesinin dördüncü harfi.

1,
_J

Arap diline özgü seslerden olup Fenike
alfabesinin yirmi iki harfine Araplar tarafın
dan sonradan eklenen ve "revadif' adı verilen altı harften ( t_ ,.ı.; •J> .~ •t ,..:., ) biri olarak ebced tertibinin 23. harfidir; sayı değeri SOO'dür. Transkripsiyon alfabesinde
"ş" veya "t" şeklinde karşılanır. Araplar. alfabelerinde onu göstermek için hiyeroglif
yazısındaki oda planından doğan be ( y)
harfinin şeklini kullanmış, ı. (VII.) yüzyılın
sonlarına doğru şekil açısından birbirine
benzeyen harfleri ayırt etmek için Nasr b.
Asım tarafından icat edilen noktalamada
benzerlerinden (.;;., ,..,... ) üç nokta konularak ayırt edilmiştir. Halil b. Ahmed "şa"'
kelimesinin "her şeyin iyisi" anlamına geldiğini söyler (el-f:lurüf, s. 28, 34).
Sin sesinin peltek biçimi olan şa, ı (::.)
ve z; (.ı.:.) ile aynı mahreç sahasını paylaşır.
Sibeveyhi'ye göre mahreci dil ucu ile altta
ve üstte bulunan iki ön dişin (şeniyye) uçlarıdır (Kitabü Sfbeveyhi, ıv. 433). Onun bu
mutlak ifadesi farklı bazı yorumlara tabi
tutulmuştur. Tecvid alimleri, şa sesi telaffuz edilirken dil ucunun dışarıya doğru çı
karılmasında abartıdan kaçınılmasına dikkat çekmişlerdir. İbn Sina'ya göre şa sesi
dil ucu ile üst ön dişierin diplerinden ibaret olan "t"nin mahrecine hava akışını engellemeyecek şekilde dil ucunun dayanmasıyla çıkar. Ancak bu sırada havanın diş
uçlarında hapsedilerek daha dar menfezden geçmek zorunda kalmasıyla ıslık (safır) sesinin oluşmasına imkan vermelidir.
Şa sesi bu niteliğiyle sin sesini andırır. Ancak "sin"de "şa"nın aksine titreşim de bulunur (Mel].aricü'L-f:ıurüf, s. 18, 46). Sibeveyhi, şa sesinin belirleyici sıfatları olarak
hems (gizli, boğuk, sönük) ve rihveyi (yumu şaklık) zikreder (Kitabü Sibeveyhi, IV,
434, 435). Arap asıllı olmayan doğu (Irak)
insanları arasında " z;a"nın şa gibi telaffuzu yaygındır. z;aleme ~ şeleme gibi. Mısır
konuşma dilinde de birçok yerde şa ta. bazı yer lerde de sin şeklinde telaffuz edilir,
hatta dal sesine dönüştürüldüğü yerler de
vardır (İbrahim Enis, s. 196).
Kur'an kıraatinde ilk unsurun (müdgam)
sakin olduğu idgam-ı saglrle ilgili olarak

ı

(diğe r dönüşümleriçin

bk. a.g.e.,

54-200; ll, 576-577).

BİBLİYOGRAFYA :

şz; ~ ıı (yelheş

f:alike ~ yelhef: ?;alike, elA'raf 7/176); şt ~tt (lebiştüm ~ lebittüm,
el-Kehf I 8 / 19); dş ~ şş (yüri d şevabe ~
yüriş şevabe, Al-i imran 3/1 45) ; Iş ~ şş
(hel şüwibe ~ heş şüwibe, el-Mutaffifln
83/36) biçiminde dönüşümler görülür. İlk
unsurun harekeli olduğu idgam-ı kebirle
ilgili olarak şş- ~ -şş (hayşü şe~ıftüm ~
hayş şei9 ftüm , ei-Bakara 2/191); tş ~ şş
(bi'l-beyyinati şümme ~ bi'l-beyyinaş
şümme. el-Bakara 2/92); şt ~ tt (~ayşü
tü'merOn ~ ~ayt tü'merOn . el-Hicr 15/65);
şı ~ ıı (~arşi ?;alike ~~ar?; ?;alike, Al-i imran 3/14); şş ~ şş (~ayşü şi'tüm ~ ~ayş
ş i'tüm , el-Bakara 2/35, 58); şs ~ss (verişe Süleyman ~veri s Süleyman, en-Nem!
27/16); şı;l ~<;lı;! (hadlşü çlayfi ~ hadiçi çlayfi. ez-Zariyat 51/24); dş ~ şş (yürldü şeva
be ~ yüriş şevabe, en-N isa 4/1 34) tarzın
da dönüşümler görülür (Eb OCa'fer ibnü'lBaziş, ı . ı 73 , 207-208, 21 ı. 265). Ayrıca ilk
harfi şa olan bir fiilin "iftial" kalıbına nakledilmesi durumunda bu kahbın türevlerinde "ş"nin "t "ye dönüştürülmesi (kalb)
ve idgamla şt ~ tt. "t"nin "ş"ye kalbi ve
idgamı ile şt ~ şş şekilleri caiz olduğu gibi bunlarsız beyan ve izharla telaffuz edilmesi de mümkün görülmüştür. Sibeveyhi kıyasa uygun olduğu için beyan ve izharı daha güzel bulur. Buna göre" ~}"den
"~;, ---+ ~;. ---+ ~?" şekilleri oluşabilir.
Benzer bir dönüşme ve idgam. "tefaul"
kalıbında görülür. İlk harfi şa olan bir fiil
bu kalıba nakledilince t "ş"ye dönüştü
rülüp idgam edilir ve idgamda ilk harf sakin olduğundan okunabilmesi için başa
hemze eklenir: ---+ jQi --7 JSI.ll' --7 JSlil gibi
,j:ıJ)oı.}!~lil, et-Tevbe 9/38; İbn Cinnl, U
764; ibn Yalş, ıv. 534-535, 537, 538). Şa en
çok ı. s, f olmak üzere b c t:ı b d r ş ş ı;! f
k my harfleriyle dönüşüme girerek eş anlamlı veya eşdeğer kelimelerin oluşumuna
imkan verir: ş 1 ı: cişve 1 ciıve. feşş 1 feıı
gibi (Ebü't-Tayyib el-Lugavl, 1, 160-166) ;
ş 1 s: cüşman 1 cüsman gibi (a.g.e., ı. 168-

Halil b. Ahmed, KWibü 'l-'Ayn (nş r. Mehdi elMahzGml- İbrahim es-Samerral), Küveyt 1400/
1980, 1, 58; a.mlf.• el-Huru{(n ş r. Ramazan Abdüttevvab), Kahire 1969, s. 28, 34; Sibeveyhi. Kitfı
bü Sfbeveyhi ( n ş r. Abdüsselam M. Harun), Kahire 1402/ 1982, IV, 433-436; Ebü't-Tayyib ei-Lugav1. Kitfıbü 'l-İbdal (nşr. izzeddin et-Ten Ohi), Dı
maşk 1379-80/1960-61, I, 154-204; ll, 576-577;
İbn Cinn1, Sırru şına'ati'l-i'rab (nşr. Hasan HindıM). Dımaşk 1405/1985, ı, 171; ll, 764; İbn Sina,
Mel].aricü'l-J:ıuru{(n ş r. ve tre. Perviz Natil Han leri) . Tahran 1333, s. 18, 46; Ebu Ca'fer İbnü'l-Ba
ziş. el-İ~na' fl'l-~ıra'ati's-seb' ( nşr. Abdülmedd Katam iş). Dımaşk 1403/1983, I, 173,207-208, 211 ,
264, 265; İbn Yaiş. Şerl;ıu'l-Mufaşşal (nşr. Ahmed
Seyyid Ahmed). Kahire, ts. (el-Mektebetü't-Tevfikıyye), IV, 492, 493, 496, 499, 501 , 534-535,
537-538, 540; İbnü 'l-Cezeri. en-Neşr, ı , 201; ll,
13, 16; İbrahim Enis. el-Eşvatü'l-lugaviyye, Kahire, ts. (Mektebetü nehdati Mısr), s. 47, 50, 109,
123-125, 128, 133, 136, 196; İsmail Karaçam,
Kur'an-ı Kerim 'in Faziletleri ve Okuma Kaideleri,
istanbul 1984, s. 199, 215, 220, 235 -236, 248,
ayrıca bk. tür. yer.; Ganim Kadd0r1 Hamed, ed-Dirasatü 'ş-şavtiyye 'inde 'ulema'i't-tecv!d, Bağ
dad 1406/ 1986,s. 147, 212-214,238,257,3 15,
319, 396-397, 414; H. Fleisch, Traite de philologie arabe, Beyrouth 1990, l, 211 , 213-214, 218222,224, 229, 234,236. ~
IJ!II!l İsMAiL DURMUŞ
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Eski bir ölçek.

_j

Sözlükte "ağzı dar su kabı" anlamına gelen kelime, sa' şeklindeki yaygın kullanımı
nın yanı sıra sav'. su'. suva' ve sava' olarak
da geçer. Bu manada Kur'an'da suva' yer
almaktadır (Yus uf ı 2/72). Aslen Mezopotamya katı madde ölçeği olup Araplar'ca
da benimsenmiştir. Sam ağırlık ölçülerinden biri olduğu bilgisi (Pakalın, lll, 73) doğ
ru değildir. Sahtesinin yapılmasını önlemek
için üst kenarına mühür vurulduğundan
mahtum (damga lı) adı da verilen sam İbra
nice'si seah, Akkadca'sı şaitudur. Sumerce'de büyük bardağa şu denir. Eski Türkçe'de ölçek anlamındaki segu veya sagu
(Dfvana Lugati 't-Türk Tercümesi, lll , 225,
418) kelimesi sa' ile bağlantılı olmalıdır. Kelime Grekçe'ye saton (= ı ,5 modios; Epiphanius, s. 13, 41 , 137]), Latince'ye saturo
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SA'
şeklinde girmiştir.

Pers mekk.Gkünün bu
de söylenmektedir.

arasındaki farkı

hesaba

katmadığı

anla-

ölçeğe karşılık geldiği

şılmaktadır.

Sa' toprak ürünlerinin zekat nisabı, fitre, gusül, çeşitli kefaretler, ihram yasaklarını ihlal fidyesi ve zevcenin nafakası gibi konularla ilgili hadislerde geçmektedir.
Bu hususlara dair hükümlerde yer alması sebebiyle daha sonra şer'l sa' şeklinde
nitelendirilen Medine ölçeği Hicaz'da yüzyıllarca kullanılmışsa da Kuzey Afrika dı
şındaki bölgelere yayılmamıştır. Dolayısıy
la tarih boyunca diğer birimlerden karşı
lığı hesaplanmaya çalışılmış ve mezhepler
arasında ihtilaflar doğmuştur. Üzerinde
görüş birliğine varılan tek husus Peygamber satnın dört Peygamber müddüne denk
geldiğidir. İstiap hacmi Hanefller'e göre
8, İmamller'e göre 9, diğerlerine göre
rıtldır. Ebu Yusuf'un Medine'de İmam Malik ile yaptığı bir müzakereden sonra Hicazlılar'ın görüşünü benimsediği söylenmektedir. Ancak onun Peygamber saına
dair kendi ifadesinden elde edilen 1 sa' =
rıtl = 1 Haccac kafizi = 1 Haşim rub'u
= -!- ilk Haşim mahtumu = 8 rıtl şeklinde
ki eşitlik (Kitabü'l·ljarac, I, 372; ayrıca bk.
Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam, s. 623) bu

Bir rivayete göre Mervan b. Hakem, Medine valiliği sırasında ResGl-i Ekrem dönemine ait değişik hacimlerdeki sa'lar arasından en doğrusunu standartlaştırmış ve
bu ölçek kendisine nisbette anılmıştır. Abdürrezzak es-San'ani'nin 4 müdlük Peygamber satnın ölçtüğü ağırlığın 6 veya 8
rıtl a eşit olduğu yönündeki bir rivayeti söz
konusu farklılığı teyit eder gibidir. Peygamber müddünün 4,S rıtllık Mervan b.
Hakem müddünün üçte birine karşılık geldiğine dair rivayetten de Peygamber satnın 6 rıtla eşit olduğu sonucu çıkmakta
dır. Şerik b. Abdullah'ın bildirdiği değer
ise 7-8 rıtl arası şeklindedir. Haccac b. Yusuf, Halife Ömer tarafından Sevad (Irak)
haracı için yaptınldığı söylenen 8 rıtllık saı
(kafiz) standartlaştırarak yaygınlaştırmış
tır. Hanefller'in Ömer saı/ kafizi , Haccac
saıf kafizi. Bağdat 1Irak saı veya mahtum
gibi isimlerle anılan bu ölçeği Hz. Peygamber'inkiyle özdeşleştirerek şer'i sa' kabul
etme yanılgısına düştüğü de ileri sürülmektedir. Muhammed b. Ahmed el-Makdisi, yemin kefaretlerinde kullanılan 8 rıtl
lık Ömer satnın Said b. As tarafından tekrıtla indirildiğini söyler.
rar

si

Si

iddianın doğrulanmasını zorlaştırmakta 
dır. Muhalif görüşler bazılarınca Hanefiler'in sam ölçtüğü suyu, diğer üç mezhebin ise tahıl miktarını esas aldığı şeklinde
uzlaştırılmaya, bazılarınca da ihtilaf, her
grubun sam istiap hacmini farklı rıtllar
cinsinden bildirdiği şeklinde giderilmeye
çalışılmıştı r ki Şemsüleimme es-Serahsi'nin zayıf bulduğu bu te'vile göre 1 Peygamber saı = 4 Peygamber müddü =
Medine rıtlı = 8 Irak rıtlı = 160 istar = 1040
dirhem eşitliğine ulaşılır. Bazı alimiere göre gıda maddeleri ve sıvılara mahsus iki
ayrı sa' olup ilki
ikincisi 8 rıtl ölçer (Takıyyüddin İbn Teymiyye, s. 62).

Si

Si.

Çeşitli rivayetlerde ResGl-i Ekrem'in 1
müd su ile abctest aldığı , 1 sa' su ile gusül
yaptığı ifade edilirken bazılarında ilki için
2. ikincisi için 8 rıtl denilmiştir (Ebu Davud , "Taharet", 44) . İbrahim en-Nehai'ye
uyarak bunları uzlaştıran Hanefiler müddün istiap hacminin 2. samkinin 8 rıtl olduğuna hükmetmiştir. Sam ölçtüğü ağır
lığın çeşitli kuru gıdalar cinsinden
ntla denk düştüğünü söyleyen diğer üç mezhep mensupları Hz. Peygamber ile Aişe'
nin beraberce gusletmekte kullandıkları 16
rıtllık farakın 3 sa' hacminde olduğuna dair rivayeti delil göstermektedir; yani sa'
rıtl su alıyor demektir. Dolayısıyla bu
görüşü savunanların. gerek kuru gıda
maddelerinin aralarında kalan boşlukları
gerekse onların ve suyun özgül ağırlıkları

Si

Si
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Saib b. Yezid'den Peygamber satnın
müdde (I-t x 4 nt!= 5+ rıtl veya ı-t x 4,5
n tl= 6 n tl) denk düştüğü, ancak Ömer b.
Abdülaziz (?)döneminde hacminin büyütüldüğü rivayet edilmiştir (BuhM, "Keffiiratü'l-eyman", 4). Emevi Halifesi Hişam b.
Abdülmelik'in Irak Valisi Halid b. Abdullahel-Kasri 4 müdlük sam istiap hacmini
iki kat arttırarak 16 rıtla (6. ı 2 veya 6,528
kg.) çıkarmıştır. Dolayısıyla yeni sa' (mekkuk) onların her ikisine de nisbet edilmiştir.
Enes b. İyaz bizzat ölçtüğü Peygamber saının 2,S (?) Hişam müddüne denk olduğu
nu bildirir (Ebu DavOd, "Eyman ve'n-nüı:ür", ı 5; Nesa!. "Zekat", 44). Halbuki İbn
Sa'd onu 1,S Hişam müddüne eşitler.
İbnü'r-Rif'a, Muhibbüddin et-Taberi'ye
ait olup ResGl-i Ekrem'in müddüne göre
ayarlandığı söylenen bir ahşap müddün
173i (dolayısıyla saın 693-tl Mısır dirhemi ağırlığında Said arpası aldığını görmüş
tür. Başkadı İmadüddin Abdurrahman b.
Abdülali İbnü's-Sükkeri'nin (ö. 624/1227)
Peygamber saını 2 vasat Mısır kadehine
eşit saydığına dair bir haberi de aktardık
tan sonra gerek adı geçen müddün gerekse Hz. Peygamber'in müddüne göre ayarlandığı ileri sürülen diğerlerinin iki tanesinin kaldırdığı ağırlığın bu kadehin kapasitesini aştığını gözlemiştir. İbnü 'r-Rif'a,
tayin edildiği Mısır Eyyubi Darülhisbesi'n-

deki, üzerinde Hz. Peygamber'in saına göre ayarlandığı yazısı bulunan 18 Rebiülevvel S91 (2 Mart 1195) tarihli bir ölçeğin 337
dirhem su aldığını da açıklar ( el-lzaf:ı ve'ttibyan, s. 65-68, 73-75) . Onun metrik değerini Mahmud Bek 1,04279, E. de Zambaur 1,15, Walther Hinz 1,OS3125 litre olarak hesaplar. Bunun 2 Peygamber müddüne eşit bir ölçek veya Mısır kadehi olduğu yahut üzerindeki kaydın aksine Hz.
Ömer'in müddüne göre ayarlandığı ihtimalleri de düşünülebilir.
Kahire

muhtesibliği yapması dolayısıyla

Darülıyar'ı

da yöneten ve değerlendirme
sinde muhtemelen İbnü'r-Rif'a'nın sözünü ettiği ölçeği esas alan Şafii alimi Ebü'IAbbas Necmeddin Ahmed b. Muhammed
ei-Kamüli (ö. 727/1327) Peygamber satnın
hacm ini 2 Kahire kadehi (= 4 müd= 2,75
litre) olarak ölçmüştür. Zekeriyya el-Ensari de (ö. 926/1 520) aynı değeri verir. Takıyyüddin es-Sübki (ö. 756/1355) zamanın
da SÖZ konusu sa' 11~ kadehe eşitti. Hatib eş-Şirbini de (ö 977/1570) bunu doğ
rular. Abdülbaki b. Yusuf ez-Zürkani'ye
göre 1632-1678 yılları arasındaki dönemde 4 müdlük sa' 1 Mısır kadehine tekabül ediyordu. Hanefi alimi İbn Abidin 1226
(1811 ) yılında ölçtüğü saı 3i sümniyyeye
yakın bulmuştur. Ayrıca Irak satnın 2i
Mısı r kadehine (= 2_ı x 445-f- dirhem =
1040 dirhem) veya
Mısır kadehine tekabül ettiğini ve 1,S Şam rıtlı civarında,
yani tam olarak 91 O örfi dirhem yahut
1040 şer'i dirhem buğday aldığını rivayet
etmektedir (Reddü'l-muf:ıtar, 1, 107; II, 7677; ayrıca bk. Abdülgani b. Talib el-Meydan!, I, 152, 160-161) Ali Paşa Mübarek
bunların hepsinin istiap hacminin 2,7S litre olduğunu ileri sürerken Mahmud Bek,
Kamulive Sübki'nin verdiği değerlerin metrik karşılıklarını sırasıyla 4,247 litre ve
3,94364 litre hesaplayarak 4,17116 litrelik bir ortalamaya ulaşır. Alfred Bel'in. fukaha tarafından sam değerinin her biri
128 Mekke dirhemi ağırlığındaki 26-i ntla eşdeğer sayıldığı yönündeki iddiası hesap hatasından kaynaklansa gerektir. Ayrıca Peygamber saı yüzyıllarca 2 kısta denk
tutulmuştur (Muhammed b. Ahmed elHarizml. s. 26; Muhammed b. Abdülbaki
ez-Zürkanl. I. 136).

i

2i

Si

Muhammed b. Ahmed ei-Makdisi
Hicaz saını mekkukün üçte birine
denk sayar. Matematikçi Ebü'I-Vefa eiBCızcani ise (ö. 388/998) Hicaz saını S rttiIık keyleceye (5 x 408 = 2040 gr.) eşitler
ken İbn Hazm (ö. 456/1064) Peygamber
satnın hacminin 2 Basra veya 1 Bağdat
keylecesini biraz aştığını bildirir. Nevevi de
rıtllı k

SAADET

st

onun karşılığını 2 keylece (=
rıtl) olarak verir. Takıyyüddin el-Fas!, S69 (117374) yılına ait Zebld saının IX. (XV.) yüzyılın
başlarında kullanılan çeyrek Mekke müddüne, Taif saının da yaklaşık yarım Mekke
müddüne denk geldiğini söyler. XX. yüzyılın başlarında Lahsa saının 2 sernin (yaklaşık 5,5 rıtl) hacminde olduğu bildirilmektedir.
Merlnl Emlri Ebu Yusuf Ya'küb b. Abdülhak el-Mansür zamanına (ı 258- ı 286)
ait olup Fas'ta X. yüzyıla kadar kullanılan sa'
4 Peygamber müddüne eşittir. Onun halefi Ebu Ya'küb Yusufen-Nasır 693 (1294)
yılında sa 'ları Hz. Peygamber'in müddüne
göre yeniden ayarlatmıştır. Tacülarifin elBekrl, Peygamber saının Hafsller zamanında 2 Tunus saına. 1024 (161S) yılında
3,2 Kayrevarı saına karşılık geldiğini söyler. Dolayısıyla müd de denen Tunus saı
nın ölçtüğü ağırlık 2~ şerf rıtl olur. Robert
Brunschvig bunun hacmini 1.466 litre
hesaplar. Onun rıtl için verdiği 380,98 gr.
(= 128 dirhem x 2,975 gr.) esas alındığın
da SÖZ konusu sam 1 müddün kaldırdığı
buğdayın ağırlığı (2f x 380,98 =) 1,01S946
kg. olarak bulunur. Tunus hükümeti 12
Ocak 189S tarihli kanunla sam hacmini
3,3S litre diye belirlemiştir. Üzerlerine nakşedilmiş yazılardan Zeyd b. Sabit'in saına
göre ayarlandıkları anlaşılan bazı Mağrib
sa'larının hacimleri ve üretim tarihleri şöy
ledir: 3,7S litre (1050/ 1640). 3,00S litre
(Cemaziyelevvel ı 0721 Ocak 1662) ve 3,004
litre (25 Muharrem 112414 Mart 1712)
(Pascon, XVI [ 19751. s. 43, 47, 59, 67).
Fransa Ticaret Odası bülteninde kaydedilen bilgilere ve Osmanlı Düyün-ı UmGmiyye İdaresi verilerine dayanan George
Young'a göre 1890'larda Berberistan'da
kullanılan Osmanlı saının hacmi 12,75 istanbul kilesidir. VI. (XII.) yüzyılda Musul
saı 1s Bağdat rıtlı (= 15 X 408 = 6,12 kg.)
buğday alırdı. Bu ise Makdisl'nin sözünü
ettiği Musul mekküküyle aynı şey olmalı
dır. XVII. yüzyılda Evliya Çelebi'nin verdiği
bilgilerden Save saının ölçtüğü ağırlık için
şu eşitlik elde edilir: 1 sa' = 2 müd = 4
men =8 rıtl 1040 dirhem 34320 arpa.
Bunun metrik karşılığı 3,264 kg. civarın 
dadır. M. Salim Taravne, XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın başlarında Belka
saının 2 Nablus rıtlına, Aziz saının onun
1.s katına tekabül ettiğini söyler. Bunların metrik karşılıklarını da 6 ve 9 kg. olarak verir.
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CENGiZ KALLEK

SAADET
( ö~ı......Jf)
L

_j

Sözlükte "kısmetli ve talihli olmak, uğur
lu gelmek" anlamındaki sa' d kökünden isim
olan saadet kelimesi kısaca "talih, uğur,
bereket" kelimeleriyle karşılanmakta, saadetin karşıtının şekavet (talihsizlik, bedbahtlık) olduğu belirtilmekte, bu bağlam
da saadet "iyi ve hayırlı olana ulaşma, Allah'ın kişiye bereket ihsan etmesi, onu
mutlu kılması" şeklinde tanımlanmakta
dır (Ragıb el-isfahanl, "s'ad" md.; Lisanü'l'Arab, "s'ad" md.; Tacü'l-'arüs, "s'ad" md.;
Kamus Tercümesi, "s'ad" md.; Ahmed Rı
za, III, 153). Saadet ve şekavetin açıklan
masında mutlaka dış bir varlığın etkisi, bu
manada şans ve kısmet söz konusu edilmektedir. İslam'dan önceki dönemde bu
tesir genellikle yıldızlar, zaman (dehr) gibi
astroloji ve mitolojiye ait birtakım sanal
güçlere bağlanırken İslam'a göre saadet
ve şekavet konusunda Allah'tan başka
varlıkların ve olayların etkisi olsa da bunlar birer araçtan ibaret olup asıl ve nihai
sebep Allah'ın ilim, irade ve kudretidir. islam öncesi Arap edebiyatında ve klasik
sözlüklerde saadet ile aynı kökten kelimeler daima "iyi şans, uğur, talih, kurtuluş
vesilesi" gibi anlamlara gelen kelimelerle
karşılanmış; İslami dönemde bu kavrama
ahlaki, felsefi ve dini 1 uhrevl manalar yüklenerek bu alanların temel terimlerinden
biri haline getirilmiştir (Aydın, Erzurum
Yüksek islam Enstitüsü Yıllığı, s. 9-1 1;
Bircan,s.l5-17) .
Kur'an-ı Kerim'de saadet kelimesi yer almamakta, Hud süresindeki ayetlerde (ll/
ı 05- ı 08), şekavet kavramıyla birlikte fiil
ve isim olarak geçmektedir. Bu ayetlerde
insanların mahşerde yargılanmak üzere
bir araya getirilecekleri bildirildikten sonra
kiminin bedbaht (şaki), kiminin mutlu (said)
olacağı, bedbaht olanların ateşe atılacak
ları, orada sonsuza kadar ah edip inleyecekleri, mutlu olanların cennete konulacakları ve orada bitmeyen bir Iutfa kavuşacakları ifade edilmektedir. Bunun yanın-
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