
SA'D b. REBI' 

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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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 



öğüt ve uyarı vesilesi teşkil ettiği vurgu
lanır. Allah'a, resulüne ve müminlere karşı 
saygılı olan kimselerin (krş en-N isa 41115) 
varacakları cennetin tasviri yapılır; ardın
dan sınırı aşanların cehennemdeki duru
muna ve dünyada azdıranlarla azanların 
cehennemdeki karşılıklı suçlamalarına te
mas edilir. ResGl-i Ekrem' e kendisinin uya
rı ile görevli Allah elçisi olduğunu, karşı ko
nu lamaz güç sahibi ve evrendeki her şe
yin rabbi tek Allah'tan başka tanrı bulun
madığını söylemesi ve bunun (vahiyle bildi
rilenlerin) çok önemili bilgiler olduğunu ha
ber vermesi emredilir (ayet 49-70). Üçüncü 
bölümde beşertürünün atası Hz. Adem'in 
yaratılışı ve İblis'in bu türe karşı olan tav
rı ayrıntılı biçimde konu edinilmiştir. Bö
lüm, Hz. Peygamber'in nübüwet görevi
ne karşılık herhangi bir ücret istemediğini 
ve kendiliğinden bir şey önermediğini bil
dirmesi istenerek ve Kur'an'ın bütün in
sanlığa yönelik ilahi bir mesaj olup verdiği 
bilgilerin gerçekliğinin bir süre sonra an
laşılacağı vurgulanarak sona erer (ayet 7 ı-
88). Hz. Muhammed'in nübüwetine Mek
ke ileri gelenlerinin karşı çıktığı ve müslü
manlara yaptıkları eziyeti arttırmaya baş
ladıkları dönemde nazil olan Sad süresin
de yumuşak bir üslupla uyanlara devam 
edilmiş, geçmişten örnekler verilmiş, ila
hidinin hak olduğunun yakın bir gelecek
te bilineceğine dikkat çekilmiştir. 

Hz. Peygamber kendisine daha önceki 
üç ilahi kitaptan da fazlasının verildiğini 
açıklarken, Sad süresinin İncil' e karşılık ve
rilen sürelerden (mesanl) olduğunu belirt
tiği rivayet edilir (Müsned, IV, 107; İbra
him Ali, s. 224-225). Bazı tefsir kitapla
rında hadis olarak zikredilen, "Sad süresi
ni okuyan kimseye Cenab-ı Hakk'ın Hz. Da
vüd'un emrine verdiği her bir dağın ağır
lığının on katı sevap verilir ve Allah tara
fından küçük veya büyük günah üzerine 
ısrar etmekten korun ur" anlamındaki sö
zün (Zemahşerl, V, 285; Beyzavl, IV, 25) 
asılsız olduğu kaydedilmiştir (Zemahşe

rl, f, 684-685; Muhammed et-Trablusl, ll, 
720). Muhammed Abdülhafız İbrahim 
Bugyetü '1-tu'ad ti tefsiri sureti Ş ad 
(Kahire 141 1/1990) ve Ahmed Hüseyin 
Ali Ma'tük Sebilü'r-reşad ti tefsiri su
reti Şad (Kahire 141 lll 991) adlı eserle
rinde sürenin müstakil tefsirini yapmış
lardır. Anthony H. Johns, bu sürenin Hz. 
Süleyman'a verilen atlardan bahseden 
ayetleri (30-33) hakkında kaleme aldığı ma
kalesinde Kur'an kıssalarının müslümanla
rın dini tasawurunda önemli bir yere sa
hip bulunduğunu, ancak müfessirlerin bu 
kıssaların ayrıntılarını yahudi geleneğin-

den aldıkları rivayetlerle tamamladıkları

nı iddia etmiştir ("Salomon and the Hor
ses: The Theology and Exegesis of a Kora
nic Story, Sura 38 ]Sad]: 30-33", MIDEO, 

XXlll ]1997]. s. 259-282) . 
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il BEKiR TOPALOGLU 

SA'D b. UBADE 
( ö~~ ~)! .M... ) 

Ebu Sabit (Ebu Kays) Sa'd b. Ubade 
b. Düleym b. Harise el-Ensari 

(ö. 14/635 [?]) 

L Ensarın önde gelenlerinden, sahabi. _ı 

Hazrec kabilesinin kollarından Saideoğul

ları'nın reisi olup yüzme ve iyi ok atma be
cerilerinin yanında okuma yazma bildiği 
için "kamil" denilen kişilerdendi. İslamiyet'i 
kabul eden ilk Medineliler'den biridir. İkin
ci Akabe Biatı'na katıldı ve ResOl-i Ekrem'in 
seçtiği on iki nakib arasında yer aldı. Bia
ta iştirak edenler gizlice Medine'ye döner
ken kendilerini takip eden Kureyşliler onu 
yakalayarak Mekke'ye götürdüler. Sa'd, an
cak Mut'im b. Adi (veya Cübeyr b. Mut'im) 

ve Haris b. ümeyye gibi önde gelen Mek
keli dostlarının araya girmesiyle ellerinden 
kurtulup Medine'ye dönebildi (İbn Sa'd, f, 

223; Taberl, ll, 367). Hazrec'in de ileri ge
lenlerinden olan ve kabile içerisinde İsla
miyet'in yayılmasında önemli rol oynayan 
Sa'd hicretten sonra Hz. Peygamber'in ya
kın çevresinde bulundu ve önemli görev
ler üstlendi. Resul-i Ekrem'in vekili sıfatıy
la Medine'de kaldığı Ebva, 300 kişilik as
keri birlikle Medine'yi korumakla görev
lendirildiği Gabe ve rahatsızlığı sebebiyle 
katılamadığı Bedir hariç bütün gazvelere 
iştirak etti. Bu arada ensarın sancaktar
lığını, Evs ve Hazrec'e ayrı sancak verildiği 
zaman ise Hazrec'in sancaktarlığını yap
tı. Hazrec'i Bedir Gazvesi'ne hazırladığı ve 

SA'D b. UBADE 

yirmi deveyle destekte bulunduğu, bunu 
dikkate alan Hz. Peygamber'in kendisine 
ganimetten pay verdiği rivayet edilmek
tedir. 

İslam'dan önce Menat'a kurban edilmek 
üzere her yıl on deve gönderen Sa'd, müs
lüman olduktan sonra hemen her savaş
ta ordu için deve ve malzeme tedarik et
ti, muhacirleri devamlı gözeterek onlara 
evini açtı ve Suffe ehlini doyuranlar arasın
da yer aldı. Sa'd'ın Beni Kurayza Gazve
si'nde ordunun yiyecek ihtiyacını karşıla
dığı ve Beni Nadir'in Medine'den sürül
mesinin ardından ele geçirilen ganimetin 
tamamının ihtiyaç sahibi muhacirlere ve
rilmesinde önemli rol oynadığı bilinmekte
dir. Sa'd, ResOl-i Ekrem'in istişarede bulun
duğu ve görüşlerine değer verdiği birkaç 
sahabiden biridir. Hz. Peygamber, Uhud 
Gazvesi'nde yaralandığın da muhafızların
dan olan Sa'd'ın yardımıyla Medine'ye dön
müştür. ResOluilah çeşitli vesilelerle onun 
evine gider ve ailesine dua ederdi. Annesi 
Amre bint Mes'üd'un vefatında da evine 
gitmiş ve Sa' d kendisine annesi için ne yap
ması gerektiğini sorunca yapacağı en ha
yırlı işin insanlara su temin etmek olduğu
nu söylemişti; Sa'd da annesinin adına bir 
kuyu kazdırmıştı (Ebu Davüd, "Zekat", 41). 

Münafıkların lideri Abdullah b. Übey b. 
Selül'den sonra Hazrec'in en yetkili adamı 
olan Sa'd zaman zaman Evs'in reisi Sa'd b. 
Muaz ile ihtilafa düşer ve onunla tartışırdı. 
Hz. Peygamber'in İfk Hadisesi'nden sonra 
Mescid-i Nebevi'de konuyu halka açarak 
dedikodulardan kurtarılmasını istediği sı
rada aralarında başlayan tartışma her iki 
kabileye de yayıldı ve Sa'd'ın Abdullah b. 
Übeyy'i savunması hoş karşılanmadı. Sa'd 
b. Ubade, Sa'd b. Muaz'ın vefatı (5/627) 
ve İbn Übeyy'in İfk Hadisesi sebebiyle kabi
lesi tarafından dışlanması neticesinde en
sar arasında ön plana çıktı ve toplantılar
da onları temsil etti. ResOl-i Ekrem'in ve
fat ettiği gün Evs ve Hazrec ileri gelenle
ri Sakifetü Beni Saide'de toplanarak Sa'd 
b. Ubade'ye biat etmeye karar vermişlerdi. 
Fakat bu gelişmeden haberdar olan Hz. 
Ebü Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde b. Cer
rah'ın toplantıya katılmasıyla durum de
ğişti ve Hz. Ebü Bekir'e biat edildi. Sa'd b. 
Ubade, Hz. Ebu Bekir' e ve Sakifetü Beni 
Silide'de kendisi hakkında ağır sözler söy
leyen Hz. Ömer' e biat etmedi, ancak aleyh
lerinde herhangi bir faaliyette bulunmadı. 
Hz. Ömer'in hilafetinin başlarında onunla 
yaptığı bir tartışmadan sonra da Medine'
den ayrılıp Dımaşk civarındaki Havran'a 
yerleşti; 14 (635) veya 1 S (636) yılında ora
da vefat etti; kabri Dımaşk Gotası'ndaki 
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