
ra, Hicr ve Cinab mevkilerine yerleşti ve 
zamanla bölgedeki Kudaa kabilelerinin en 
güçlülerinden biri haline geldi. Başlıca alt 
kolları Beni Uzre, Beni Haris, Beni Zınne, 

Beni Selaman, Beni Muaviye ve Beni Vail 
olup bunların en önemlisi Beni Uzre'dir. 
Cahiliye döneminde Sa'dü Hüzeymliler. di
ğer bazı Kudaa kabileleri gibi DCımetülcen
del'de bulunan Ved putuna tapıyordu. Bu
nunla birlikte Bizans'ın siyasi nüfuzu altı
na girmeleri sebebiyle Hıristiyanlığı kabul 
etmiş olmaları da muhtemeldir. 

Sa'dü Hüzeym kabilesinin Kureyş'le iliş

kisi , Mekke şehir devletinin kurucusu ve 
Hz. Peygamber'in dördüncü dedesi olan 
Kusay b. Kilab'a kadar ulaşır. Sa'dü Hü
zeym'in ve Beni Uzre'nin reisi Rebla b. Ha
ram b. Zınne, Mekke'ye geldiğinde Kureyş
li Kilab b. Mürre'nin dul eşi ve Kusayy' ın 

annesi Fatıma bint Sa'd ile evlendi, üvey 
oğlu Kusayy' ı da Vadilkura ve Tebük civa
rındaki Beni Uzre yurduna götürdü. Bu
rada Fatıma , Rebia'dan Rizah adında bir 
erkek çocuk dünyaya getirdi. Erişkin ça
ğına geldikten sonra Mekke'ye dönerek 
Kureyş kabilesi nezdinde seçkin bir yer 
edinen Kusay, sidane hizmetini sahiplene
bilmek için Huzaalılar'a karşı verdiği mü
cadelede Rizah'ı da yardıma çağırdı . Neti
cede ondan sağladığı 300 kişilik askeri des
tekle Mekke'nin idaresini ele geçirdi. Ku
reyş ile Sa'dü Hüzeym münasebetinin da
ha sonraki devirlerde devam ettiği görül
mektedir. Zemzem Kuyusu'na sahip olma 
konusunda Hz. Peygamber'in dedesi Ab
dülmuttalib ile diğer Kureyş soyluları ara
sında meydana gelen ihtilafın halli için ta
raflar Sa'dü Hüzeym kahinine gitmişlerdi. 

Suriye topraklarının Bizans hakimiyeti 
altında olması dolayısıyla Sa'dü Hüzeym, 
bölgede yaşayan diğer Arap kabileleri gi
bi MCıte Savaşı'nda müslümanların karşı
sında yer aldı. Hz. Peygamber bu kabile
nin yaşadığı topraklara çeşitli zamanlarda 
askeri birlikler gönderdi. Bunlardan Amr 
b. As kumandasındaki birlik Zat üsselasil 
ser iyyesinde (8/629) Beli kabilesiyle bera
ber Beni Uzre'yi etkisiz hale getirdi. Ba
zı mensuplarının Tebük Gazvesi sırasında 
(9/630) ResCıl- i Ekrem'in huzuruna gelme
sinin ardından Medine'ye bir heyet gön
deren Sa'dü Hüzeym kabilesi (Zilhicce 9 1 
Mart 63 1). burada müslüman olan ve bü
yük itibar gören heyetin dönmesinden son
ra İslamiyet'! kabul etti. 

Sa'dü Hüzeym 1 O. (632) yıldan itibaren 
başlayan ridde hareketlerine katıldı ve Hz. 
Peygamber'in bu kabileye amil tayin ettiği 
Muaviye b. Fülan ei-Vabili kendisine tabi 
olanları da yanına alarak irtidad etti. isyan 

Üsame b. Zeyd tarafından bastırıldı. Hu
lefa-yi Raşidln döneminde önemli bir rol 
üstlenmeyen Sa'dü Hüzeym, Hz. Ali - Mu
aviye b. Ebu Süfyan mücadelesinde Suri
ye'yi yurt edinen diğer kabileler gibi Mu
aviye tarafını tuttu. Bu kabileye mensup 
ünlü kişiler arasında Hz. Hüseyin' e ve Ehl-i 
beyt'e mersiye yazan Ca'fer b. Süraka b. 
Kutbe ile Talk b. Mukanna· b. Sinan ve 
meşhur nesep alimi Muhammed b. Saib 
ei-Kelbl'nin kendisinden rivayette bulun
duğu Nehhar b. Evs b. Übeyr sayılabilir. 
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Namazda cemaatin 
yan yana d üzgün biçimde 

Lsıralanmasım ifade eden fıkıh terim i._j 

Sözlükte "sıralanmak, dizilmek; sıra , di
zi, düzgün çizgi" anlamlarına gelen saff ke
limesi fıkıhta cemaatle kılınan namazda 
cemaatin yan yana düzgün biçimde sıra
Ianmasını ve bu şekilde oluşan sırayı ifade 
eder. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime ile ço
ğulları (saffat, saffiln ) ve aynı kökten tü
reyen masfüfe sözlük anlamlarında kulla
nılmıştır (M. E Abdülbaki, el-Mu'cem, "şff'' 
md.). Muhammed b. Ahmed ei-Ezheri, Ta
ha suresinin 64. ayetinde geçen saf keli
mesinin mabed manasında kullanılmış ola
bileceğini söyler. Bu yorum, İslam'da ve di
ğer birçok dinde belirli ibadetlerin saf dü
zeni içinde eda edilmesine dayanır. Ha
dislerde saf kelimesi ve türevleri sözlük 
anlamı yanında terim anlamıyla da sıkça 
geçer (Wensinck, el-Mu'cem, "şff'' md.) 

Fakihlerin çoğunluğuna göre. cemaatle 
kılınan namazda saf düzenine özen göste
rilmesi ve namaza başlamadan önce ima
mm bu konuda uyarıda bulunması (Müs
lim, " Şalat", 124, 126) menduptur. Safla-

SAF 

rın düzgün olmaması halinde namaz kılan
ların kalplerinin ilahi bir ceza olarak birbi
rinden sağuyacağını ve aralarının açılaca
ğını bildiren hadislerin üslubunu (Buhil.rl, 
"Ezan", 71; Müslim "Şalat", 62; Ebu Da
vGd , " Şalat", 93) ve sahabenin bu konuda 
gösterdiği titizliği (Buhar!, "Ezan", 75) dik
kate alan Buhar! ve İbn Hazm gibi alim
ler namazda safların düzeltilmesinin va
elp olduğu sonucuna varmıştır. İbn Hazm 
bu vikibe riayet etmeyen kimsenin nama
zının batı! olacağı kanaatindedir ( el-Muf:ıal

la, IV, 58) 

Saf düzeninin sağlanması öncelikle saf
ların tam olarak doldurulmasına bağlıdır. 

Nitekim Hz. Peygamber, "Ön safı tamam
layın, boşluk kalacaksa arkadaki safta kal
sın" buyurmuştur (Ebu DavGd, "Şalat" , 93). 

Bazı hadislerdeki ifadelerden hareketle 
(Ebu DavGd, "Şalat", 98) ön saflardaki boş
lukları doldurmak için arka safları yararak 
öne geçilebileceği belirtilmiştir. Süyutl bu 
konuyu Bestu'l-kef ii itmami'ş-şaf adlı 
bir risalede ele almıştır. Cemaatin mun
tazam şekilde aynı hizada durması da saf 
düzeninin gereklerindendir. Bu hususta 
ResCıl-i Ekrem şu uyarıda bulunmuştur: 

"Saflarınızı düz tutun, omuzlarınızı bir hi
zaya getirin, boşlukları kapatın , kardeşle

rinize yumuşak davranın. Aranıza şeyta
nın girmesine fırsat verecek açıklık bırak
mayın. Safı birleştiren kimseye Allah rah
metini eriştirir, birleştirmeyenden rahme
tini keser" (Ebu DavGd. "Şalat", 93). Ebu 
DavGd, buradaki yumuşak davranma ifa
desini herkesin omuzlarını biraz kısması 
suretiyle safa katılmak isteyene imkan ve
rilmesi şeklinde açıklamıştır. 

ResCıl-i Ekrem'in konuya ilişkin uygula
ma ve açıklamalarından hareketle fıkıh 
alimleri imarnın arkasında önce yetişkin 
erkeklerin, sonra çocukların , sonra kadın
ların yer alacağını belirtmiştir. imarnın ar
kasında tek kişi namaz kılacaksa imarnın 
sağ tarafında ve onu geçmeyecek şekilde 
durur; sol tarafında namaza durması alim
Ierin çoğunluğuna göre mekruhtur, bazı
larına göre ise namazı fasid kılan bir dav
ranıştır. Ön saflarda yer bulamayan kim
senin arkada tek başına durmasının hük
mü tartışmalıdır. Hz. Peygamber'in safın 
arkasında tek başına namaz kılan bir ada
ma namazını iade etmesini emrettiği yö
nündeki rivayete (Ebu DavGd, "Şalat", 99; 

Tirmizi, "Meva]5it" , 56) dayanan Nehai, Ve
ki' b. Cerrah, İbn Ebu Leyla ve İbnü'I-Mün
zir en-NisabQrl gibi fakihler bu durumdaki 
kimsenin namazının fasid olduğunu söyle
miştir. Mescide girdiği esnada ResGl-i Ek
rem rükuda olduğu için safın gerisinde 
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rükQa varıp sonra safa iltihak eden EbQ 
Bekre bu davranışını anlattığında ResQlul
lah'ın ona, "Allah şevkini arttırsın, fakat 
bir daha böyle yapma" dediğini (Buhar!, 
"Eıan", ı 14; Ebu Davud, "Şalat", ı OO; Ne
sal, "İmame", 63; Müsned, V, 39, 42 , 45) 

göz önüne alan Ebu Hanife, Malik, Evzai 
ve Şafii gibi fakihler ise safın arkasında 
tek başına namaza duran kimsenin nama
zının sahih fakat rnekruh olduğuna hük
metmiştir. Böyle bir durumla karşılaşan 
kimsenin imam rüküa gidene kadar yanı
na birinin gelmesini beklemesi, gelmedi
ği takdirde ön safta bulunanlardan birini 
arkaya çekip onunla birlikte saf oluştur
ması önerilmiş olmakla birlikte bazı alim
ler, günümüzde bu hükümler fazla bilin
ınediğinden arkaya çekilen kişinin nama
zının bozulma ihtimalinin yüksek olacağı
nı, bu sebeple tek başına durmanın evla 
olduğunu söylemiştir. 

Hadislerde ilk safın diğer saflardan da
ha faziletli olduğu (Buhar!, "Eıan", 9, 32; 

Müslim, "Şalat", 129), ilk saftaveya saf
lardakilerin Allah'ın rahmetine ve melek
lerin duasına mazhar olacağı (İbn Mace, 
"iMmetü' ş-şalat", 51 ; Ebu Davud, "Şalat" , 
93) bildirilmiştir. Alimterin çağuna göre ilk 
saftan maksat imarnın arkasındaki sıra
dır; ancak bazı alimler burada kastedile
nin namaz mahalline ilk olarak varmak ol
duğunu söylemiştir. Buna göre camiye ve 
mescide önce giren kimse arka safta da 
namaz kılsa sonradan gelen ve birinci saf
ta namaz kılan kimseden daha çok sevap 
kazanır. ilgili eserlerde, ilk saflarda bulun
maya gayret etmenin namaz ibadetini 
vaktinde yerine getirmek için camiye git
mekte acele ederek sorumluluk bilincini 
zinde tutmak, imamayakın bulunmak su
retiyle okuyuşundan ve bilgisinden daha 
iyi yararlanmak gibi faydaları üzerinde de 
durulmuştur. Bazı araştırmacılar, ilk saf
ların faziletiyle ilgili anlayışın müslüman 
toplumlarda mabedierin mimari tarzını 
etkilediğini ve ön saflarda daha çok ce
maatin yer almasını sağlama amacıyla bir
çok caminin eninin daha uzun tutulduğu
nu belirtir. Kadınların erkeklerle aynı me
kanda namaz kılması halinde arka safla
rı tercih etmeleri tavsiye edilmiştir (Müs
lim, "Şalat", 132; Dariml, "Şalat", 52; ayrı

ca bk. MUHAzAT) 

Hz. Peygamber'in uygulamasını dikkate 
alan fakihler (mesela bk. el-Muvatta', "Ce
na'iz", 14; Buhar!, "Cena'iz", 4, 60) cena
ze namazında da saf düzenine riayet et
menin mendup olduğunu söylemiştir. Yine 
cenaze namazında üç saf cemaatin bulun
duğu kişinin cennetlik olduğunu bildiren 
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hadis sebebiyle (Ebu Davud, "Cena'iz", 39; 

Tirmizi , "Cena'iz", 40) cenaze namazı kılan
ların en az üç saf halinde durmaları men
dup görülmüştür. 
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SAF SÜRESİ 
( ~~ Ö;,...) 

Kur'an-ı Kerim'in 
altmış birinci sfiresi. 

_j 

Medine döneminde Uhud Gazvesi'nden 
sonra inmiştir. Bazı rivayetlerde Mekke'
de nazil olduğu söyleniyorsa da (M. Tahir 
İbn Aşur, xxvııı . 153) süre müfessirlerin 
çoğunluğunun kanaatini destekleyen bir 
içeriğe sahiptir. Adını mürninterin saf tuta
rak Allah yolunda savaştıklarını ifade eden 
4. ayetteki "saff'' kelimesinden alır. Hava
riler süresi olarak da isimlendirilmiştir. On 
dört ayet olup fasılası "..:ı 'f' 'ıJ'" harfleri
dir. Süre bazı sahabllerin, arnelierin han
gisinin Allah katında daha değerli oldu
ğunu bilmeleri halinde onu yerine getire
ceklerini söylemeleri üzerine nazil olmuş
tur (Tirmizi, "Tefs!r" , 61 / 1). Bununla bağ-

Saf süresinin ilk avetleri 

lantılı olarak, "Ey iman edenler! Yapmaya
cağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?" me
alindeki 2. ayetin nüzQI sebebinin, Uhud 
Gazvesi sırasında mürninler arasında yer 
alan bazı kimselerin bu konuda verdikleri 
sözde durmaması olduğu belirtilmiştir (Ta
beri, XXVIII, 106-107; Vahidl, s. 334) . 

Müslümanlardan islamiyet'İ yayma uğ
runda daha çok fedakarlık isteyen ve ger
çekleşmesi kesin olan zaferin yaklaştığını 
müjdeleyen sürenin muhtevasını üç bö
lüm halinde özetlemek mümkündür. Kai
nattaki her şeyin zat-ı ilahiyyeyi yaratıl
mışlık özelliklerinden tenzih ettiğini, O'nun 
bütün emirleri ve işleri isabetli en yüce 
varlık olduğunu belirten girişten sonra bi
rinci bölümde müminlere sözleriyle fiilieri
nin tam bir uyum içinde bulunmadığı hu
susunda uyarı yapılır. NüzQiüyle ilgili riva
yetlerden anlaşıldığına göre bunun sebebi 
münafıkların problem çıkardığı Uhud Gaz
vesi'nde müslümanların yılgınlık göster
mesi ve bir kısmının savaş disiplinine uy
mamasıdır. Bu kısmın son ayetinde Hz. 
Musa'ya kavmi tarafından yapılan eziyet 
anlatılarak müslümanların da kendi pey
gamberlerini üzmemeleri gerektiğine işa
ret edilir (ayet: 2-5). ikinci bölüm ün ilk aye
tinde, Meryem oğlu İsa'nın önceki ilahi ki
tap olan Tevrat'ı tasdik ettiği ve kendisin
den sonra gelecek olan Ahmed adındaki 
resulü müjdelediği belirtilerek üç semavl 
dinin sonuncusunun meşruiyeti vurgula
nır. Ardından islam'a çağrıldığı halde olum
lu cevap vermemekle kalmayıp Allah'ın hiç
bir zaman sönmeyecek olan nurunu sön
dürmeye kalkışanların en büyük zalimler 
olduğu ifade edilir; bunlar istemese de 
Cenab-ı Hakk'ın islamiyet'i bütün dinlerin 
üzerindeki yerini almasını sağlayacağı vur
gutanır (ayet: 6-9). Sürenin üçüncü bölü
münde mürninler cihada teşvik edilir. Bu
rada, bağımsızlıklarını elde ederek bir sos
yal düzen kuran müslümanların malları ve 
canlarıyla cihad ettikleri takdirde uzun bir 
zaman geçmeden Mekke'yi fethedecekle
rinin müjdesi verilmekte (Zemahşerl, VI, 
107), ayrıca ahiret mutluluğu vaad edil
mektedir. Sürenin son ayetinde hak dini 
yaymak için büyük güçlüklerle karşılaşan 
Hz. Isa ile havarileri arasındaki manevi bağ 
örnek gösterilerek müslümanların bütün 
imkan ve gayretleriyle Allah'ın dinine des
tek olmaları istenir (ayet : ı 0-14). 

ResQI-i Ekrem'in, önceki üç ilahi kitaba 
karşılık gelen süreleri açıkladıktan sonra 
Saf süresinin de içinde bulunduğu "mu
fassal" grubundakilerin Kur'an'ın kendisi
ni üstün konuma getiren kısmı olduğunu 
belirttiği, Abdullah b. Mes'Qd'un mufas-


