
be' de verdikleri sözde durduklarını, ResG
lullah 'ın hiçbir emrine itiraz etmeyecekle
rini söyledi. Bunun üzerine ResGl-i Ekrem 
savaş hazırlıklarını başlattı. Sa'd, Bedir'de 
çarpışmaların en kritik anlarında Hz. Pey
gamber'in yakınından hiç ayrılmadı. Sa
vaştan sonra esirler konusunda yapılan 
istişare toplantısında onların öldürülmesi 
gerektiğini belirtti, ancak ResGl-i Ekrem 
bu görüşe katılmadı . Uhud Gazvesi'nde de 
Medine'nin içeriden savunulması tarafta
rıydı. Bu savaştan önce birkaç gece Hz. 
Peygamber'in kapısında nöbet tuttu ve 
Uhud'a giderken güvenliğini sağlamak için 
onun önünde yürüdü, savaş boyunca da 
onu koruyanlar arasında yer aldı. 

Sa'd, Hendek Gazvesi'nde de (5/627) 
önemli görevler üstlendi. Medine'yi müslü
manlarla birlikte savunacaklarına dair söz 
veren Beni Kurayza yahudilerinin savaş sı
rasında ihanet ederek düşmanla iş birliği 
yaptığı duyulunca Hz. Peygamber durumu 
incelemek ve yeni bir anlaşma yapmak 
üzere Sa'd b. Muaz ile birlikte dört kişilik 
bir heyet gönderdi. Ancak Kurayzaoğulla
rı heyet mensupianna hakaret etti. ResG
lullah, Mekkeliler'in en güçlü ortaklarından 
olan Gatafan kabilesinin reisieriyle haber
leşerek kuşatmayı kaldırdıkları takdirde 
Medine'deki hurma gelirlerinin üçte bi
rini onlara vermeyi teklif etti. Olumlu ce
vap alınca Evs ve Hazrec kabilelerinin ön
derleri Sa'd b. Muaz ve Sa'd b. Ubade ile 
görüştü. Sa'd, Cenab-ı Hakk'ın bu konuda 
bir emri yoksa düşmana hurma vermek
ten yana olmadıklarını ve düşmanla savaş
maktan korkmadıklarını söyleyince ResGl-i 
Ekrem bu düşüncesinden vazgeçip savaşa 
devam etti. Savaşın sonlarına doğru düş
manlar tarafından atılan bir ok Sa'd'ın ko
l una isabet ederek damarlarını parçaladı . 

Hz. Peygamber çok kan kaybeden Sa'd'ın 
tedavisiyle bizzat ilgilendi ve kendisini Mes
cid-i Nebevi'nin yanındaki hasta çadırına 
nakletti; hastabakıcı olarak da Rufeyde el
Ensariyye'yi görevlendirdi. Hendek Gaz
vesi'nden sonra ResGl-i Ekrem. Beni Ku
rayza üzerine yürüyüp kalelerini kuşattı. 
islam'a girmeyi ve şartsız teslim olmayı 
kabul etmeyen Beni Kurayza kabilesi mu
hasaranın ardından islam'dan önceki dö
nemde müttefikleri olan Sa'd b. Muaz'ın 
kendileri hakkında vereceği hükme razı ol
du. Bunun üzerine Beni Kurayza toprak
larına götürülen Sa'd savaşacak durum
daki erkeklerin öldürülmesi. kadın ve ço
cukların esir edilmesi ve mallarının müs
lümanlar arasında paylaştırılması yönün
de karar verdi (bk. KURAYlA). 

Beni Kurayza topraklarından tedavi gör
düğü çadıra geri getirilen Sa'd'ın bu sırada 

yarası açıldı ve bir müddet sonra otuz yedi 
yaşında iken kan kaybından öldü. Cenaze 
namazını ResGl-i Ekrem kıldırdı ve Cenne
tü'l-baki'da defnedildi. Annesi Kebşe'nin 
onun için söylediği ağıtı duyan Reslılullah 
ağıtçıların genellikle doğru söylemediği
ni, fakat Sa'd'ın annesinin söylediklerinin 
doğru olduğunu belirtti. Hassan b. Sabit 
de onun için bir mersiye kaleme aldı (İbn 
Hişam . ııı. 282-283). Hz. Peygamber'in 
Sa'd'ın vefatı münasebetiyle arşın titredi
ğini, cenazesine yetmiş bin meleğin katıl
dığını ve onun cennet ehlinden olduğunu 
belirttiği nakledilmiştir {Müsned, lll, 234; 

İbn Mace. "Mu~ddime", Il) . Hadisi riva
yet eden Cabir b. Abdullah'a titreyen ar
şın tabut olduğuna dair söylentiler bulun
duğu söylenince titreyen şeyin "rahmanın 
arşı" olduğunu ifade etmiştir {BuhM. "Me
n§.l?bü'l-enşar", 12; Müslim, "Feza'ilü'ş-şa
J:ı.§be", 123-125) . 

Sa'd'ın soyu Amr ve Abdullah adlı oğul
larıyla devam etmiştir. lll. (IX.) yüzyılda Me
dine'de, VII. (XIII.) yüzyılda Dımaşk bölge
sinde neslinden gelenlerin yaşadığı bilin
mekte olup hekim, tabiat alimi, düşünür 
ve şair İbnü's-Süveydl { ö. 690/1291) bun
lardan biridir {DiA, XXI. 2 ı 3) Eyüp Sabri 
Paşa. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Sa' d b. 
Muaz ve kabri hakkında bilgi verirken Cen
netü'l-baki'da Hz. Ali'nin annesi Fatıma 
bint Esed'e ait olduğu söylenen türbenin 
aslında Sa'd b. Muaz'ın türbesi olduğu
nu ileri sürmüştür {Mir'atü'l-Haremeyn, ll , 
988). 1947 tarihli bir Medine haritasın
da gösterilen, Mesacid-i Seb'a bölgesinde 
Ömer b. Hattab'a ait mescidin güneybatı
sında Sa'd b. Muaz adına inşa edilmiş mes
cid son yıllarda yıktırılmıştır {DiA, XXIX, 
261) . 

Rivayetin henüz yaygınlaşmadığı erken 
bir dönemde öldüğü için Sa'd b. Muaz'
dan fazla hadis nakledilmemiş, hadis kay
naklarında sadece bir rivayetine yer veril
miştir {Buhar!, "Men~b" , 25; "Megaii", 2). 
Velid el-A'zaml Sacd b. Mu<az {bk. bibl.). 
İbrahim Muhammed Abdül 'al eş-Şaf:ıd
biyyü'l-celil Sa<d b. Mu<az (Kahire 1972). 

Mahmud Şelebl ljayatü Sa<d b. Mu<az 
{ Beyrut I 40811 988) adıyla birer eser kale
me almış, İbrahim Azvez. ljükmü sa<d 
b. Mu<az adını verdiği küçük hacimli bir 
kitapta {Kahire, ts . IMektebetü nehdatü 
MısrJ) Beni Kurayza yahudilerinin ihane
tini ve Sa'd'ın onlar hakkında verdiği hük
mü hikaye üslGbuyla anlatmıştır. 
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SA'D b. REBI' 
( &.}' ~ .M.; ) 

Sa'd b. er-Rebl' 
b. Amr el-Hazreci el-Ensarl 

(ö. 3/625) 

Uhud'da şehid düşen sahabi. _j 

Annesi Hz. Peygamber'e biat eden ha
nımlardan H üzeyle bint Utbe'dir. Medine'
de okuma yazma bilen birkaç kişiden biri 
olan Sa'd, Cahiliye döneminde '"katip" diye 
tanınırdı. Müslüman olduktan sonra da 
ResGl-i Ekrem'in katipleri arasında yer al
dı. Nübüwetin 11. yılının {620) hac mev
siminde Reslılullah'ın Akabe'de karşılaştı
ğı, İslam'ı kabul eden altı Hazredi'den biri
dir. Ardından Birinci ve İkinci Akabe biat
larına katıldı. Hz. Peygamber ensarın zen
ginlerinden olan Sa'd ile Abdurrahman b. 
Avf arasında kardeşlik bağı kurdu. Sa'd 
sahip olduğu her şeyin yarısını Abdurrah
man'a vermek istedi, hurma bahçelerinin 
işlenmesinde de kendisine yardımcı olaca
ğını söyledi. Ancak Abdurrahman b. Avf 
bu teklifi kabul edemeyeceğini bildirdi ve 
ticaret yapmak için kendisine çarşının yo
lunu göstermesini istedi {BuhM, "Mena
l):ıbü'l-enşar", 3. 50; "Nikal:ı", 7, 68). 

Sa'd b. Rebl' çok iyi bir hatip olduğu için 
ResGl-i Ekrem. Medine'ye gelen heyet men
suplarının yaptıkları konuşmalara cevap 
vermek üzere zaman zaman onu görev
lendirdi. Bedir Gazvesi'ne katılan Sa' d, Mek
keli müşriklerden Rifaa b. Ebu Rifaa el-
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MahzQml'yi öldürdü. Uhud Gazvesi'nde sa
vaşın şiddetlendiği ve müslümanların aley
hine döndüğü bir sırada Hz. Peygamber, 
Sa'd'ı merak ederek onu bulmak üzere en
sardan bir kişiyi (Zeyd b. Sabit veya übey 
b. Ka'b) görevlendirdi. Bu kişi Sa'd'ı bul
duğunda onun kılıç, ok ve mızrak darbe
leriyle çok yara aldığını gördü ve ResGiul
lah'ın kendisini merak ettiğini. ona bir di
yeceği olup olmadığını sordu. Sa'd da Re
sGiullah'a selamını iletmesini, cennetin ko
kusunu duyar gibi olduğunu, kendisini ve 
bütün ümmeti mükafatlandırması için Al
lah'a dua ettiğini söyledi (Hakim, ın . 222). 
Ensar için de Akabe biatlarında verdikle
ri sözü tutmalarını tavsiye ederek içlerin
den tek bir kişi bile hayatta iken düşma
nın ResGiullah'a ulaşıp onu öldürmesi ha
linde Allah katında hiçbir mazeretlerinin 
olamayacağını ifade etti (el-Muvatta', "Ci
had" , 41). Sa'd'ın şehid olduğunu öğrenen 

Hz. Peygamber'in, "Allah ona rahmet ey
lesin. Yaşarken de ölürken de Allah'a ve 
resulüne karşı çok samimi idi" dediği ve 
kıbleye dönerek, "AIIahım! Sa'd'ı kendisin
den razı olarak huzuruna kavuştur" şeklin
de dua ettiği rivayet edilmektedir (İbn Beş

küval, I, 189: Nevevl, s. 300-301) . Sa'd'ın 
savaşta aldığı darbeler yüzünden tanın
maz hale geldiği, onu parmaklarından kız 
kardeşinin teşhis ettiği (İbn Hacer, Ta'cT· 
lü '1-menfa'a, s. 14 7), aynı gün şehid olan 
anne bir kardeşi Harice b. Zeyd ile aynı 
kabre konulduğu da nakledilmektedir (İbn 
Sa'd, III, 524) . 

Sa'd'ın şeh§.detinden kısa bir süre son
ra dünyaya gelen kızı ümmü Sa'd Cemi
le'nin velayetini Hz. Ebu Bekir üsttendi ve 
ona çok ilgi gösterdi. Hz. Ömer bunun se
bebini sorunca Ebu Bekir onun babasının 
meziyetlerini hatırlatarak Sa'd'ın İslam için 
yaptıklarına dikkat çekti. Sa'd'ın erkek kar
deşinin Cahiliye adetine uyarak onun mi
rasına el koyup çocuklarına ve hanımları
na hiçbir şey vermemesi üzerine Sa'd'ın 
eşi Am re bint Hazm iki kızıyla birlikte Re
sGiullah'a gelerek durumu anlattı. Bunun 
üzerine mirasayeti nazil oldu (en-Nisa 4/ 
ll) . Hz. Peygamber de Sa'd'ın kardeşini 
çağırarak hak sahiplerine haklarını geri 
vermesini emretti (Müsned, III, 352: İbn 
Mace, "Fera'iZ", 2: Tirmizi, "Fera'iZ", 3). Bu 
sebeple Sa'd'ın kızlarının İslam'da baba
larının mirasından pay alan ilk kız çocuk
ları olduğu belirtilmektedir. 
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L 

SAD SÜRESİ 
( .J' ;;.)_,.., ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
otuz sekizinci suresi. 

_j 

Adını ilk kelimesi olan sad harfinden alır. 

Hz. DavQd'dan bahsettiği için DavQd su
resi diye de anılmıştır (Eimalılı , V, 4081) . 
Mekke döneminde nazil olmuş, Medeni ol
duğu görüşü ise isabetli bulunmamıştır 
(AIGs!,XXlll , 214). Rivayetleregöre. sure
nin ilk yedi sekiz ayeti şu münasebetle in
miştir: Şirk inancının reddine dair ayet
lerden rahatsız olan müşrikler Ebu Cehil 
başkanlığında Ebu Talib'e müracaat et
miş ve yeğeni Hz. Muhammed'i bu faali
yetten menetmesini istemişti. Ebu Talib 
durumu ResGiullah'a bildirince o kendile
rinden "AIIah'tan başka tanrı yoktur" de
meleri dışında bir şey istemediğini ifade 
etti. Bunun üzerine Kureyşliler, "Bu kadar 
tanrıyı bir Tanrı'ya mı indirmiş, ne tuhaf 
şey!" diyerek ayrıldılar (Müsned, 1, 227-

228: a.e. [ArnaGt]. lll. 458-459: Ti rm izi, 
"Tefslr" , 38/1: Ta beri. XXIII. 149-150: Vahi
di, s. 284). Belirtilen kaynakların çoğu, bu 
olayın Ebu Talib'in ölüm hastalığı sırasın
da vuku bulduğunu kaydetmektedir, bu
na göre sürenin nüzQiü nübüwetin 1 o. 
yılına rastlar. Halbuki siyer kaynakları ola
yın nübüwetin S veya 6. yılında meydana 
geldiğini kaydeder. Nitekim Vahidinin baş
ka bir yerde, belirttiğine göre bazı müfes
sirler söz konusu olayın Hz. ömer'in müs
lüman olması üzerine meydana geldiği ka
naatindedir (Esbabü'n-nüzül, s. 284-285: 
krş. Kurtub!, XV, 99). Sad suresinin Kamer 
suresinden sonra nazil olduğu rivayeti de 
bunu desteklemektedir. Seksen sekiz ayet 
olan Sad suresinin fasılası 'ıJ' ' J ·~'iZ,..., .. 
".;, 'F •J ,_; ,.ı., harfleridir. 

Süre İslam inancının üç esasını teşkil 
eden tevhid, nübüwet ve ahiret ilkeleri 
ekseninde hidayete davet konularını ele 
alır. Sürede gerçekiere karşı direnenler, 

bunlara verilen cevaplar, hak-tatıl müca
delesine ait kıssalar, uyarıcı ahiret sahne
leri ve İslamiyet'in gelecekteki zaferinden 
söz edilir. Sad suresinin ilk bölümü, insa
na kendi değerini hatırlatıp öğüt vermeyi 
amaçlayan Kur'an'ın önemine dikkat çe
kerek başlar. Boş bir gurura kapılan ve 
gerçekleri reddetmeyi adet edinen inkar
cıların kendilerini uyaran Allah elçisini si
hirbaz ve yalancı diye niteledikleri, bunca 
tanrının bir tek Tanrı olduğunu söyleme
sinin işitilmemiş bir iddiadan ibaret ol
duğunu ileri sürdükleri belirtilir; Kur'an'ın 
kendilerinden olan birine değil Muham
med'e gelebileceğine ihtimal vermedikleri 
haber verilir. Daha sonra inkarcıların ilahi 
kudret, irade ve hikmete müdahale nite
liği taşıyan bu tutumu eleştirilir. Ardın
dan peygamberlerine karşı benzer tepki
ler gösteren geçmiş milletierin mahvedi
lip tarih sahnesinden silindiği bildirilir. Re
sul-i Ekrem'den inatçı inkarcıların söyle
diklerini sabırla karşılaması istenir. Hz. Da
vud ile oğlu Süleyman'ın mazhar kılındığı 
nübüwet derecesinin yanı sıra bir nevi im
tihana tabi tutulduktan dünya nimetlerin
den örnekler verilir ve her ikisinin bu im
tihanda başarılı olup Allah nezdinde yük
sek bir makam elde ettikleri belirtilir. Hz. 
Eyyüb'dan, Hz. İ brahim, İshak, Ya'küb, is
mail, Elyesa' ve Zülkifl'den söz edilir. Ev
renin amaçsız yaratılmadığı, yeryüzünde 
bozgunculuk yapan ve günaha batanların 
mümin, salih ve takva sahibi kimselerle 
Allah nezdinde bir tutulmayacağı bildirilir. 
Kur'an-ı Kerim'in dikkatle okunup anla
şılması ve ders alınması için ResGiullah'a 
indirildiği ifade edilir (ayet 1-48) . 

Sürenin ikinci bölümünde Kur'an'ın ve 
bu sürede zikredilen hususların birer ibret, 

Sad süresinin ilk ayetleri 


