SAF
rükQa varıp sonra safa iltihak eden EbQ
Bekre bu davranışını anlattığında ResQlullah'ın ona, "Allah şevkini arttırsın, fakat
bir daha böyle yapma" dediğini (Buhar!,
" Eıan", ı 14; Ebu Davud, "Şalat", ı OO; Nesal, " 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 namazının sahih fakat rnekruh olduğuna hükmetmiştir. Böyle bir durumla karşılaşan
kimsenin imam rüküa gidene kadar yanı
na birinin gelmesini beklemesi, gelmediği takdirde ön safta bulunanlardan birini
arkaya çekip onunla birlikte saf oluştur
ması önerilmiş olmakla birlikte bazı alimler, günümüzde bu hükümler fazla bilinınediğinden arkaya çekilen kişinin namazının bozulma ihtimalinin yüksek olacağı
nı, bu sebeple tek başına durmanın evla
olduğunu söylemiştir.

Hadislerde ilk safın diğer saflardan daha faziletli olduğu (Buhar!, " Eıan", 9, 32;
Müslim, "Şalat", 129), ilk saftaveya saflardakilerin Allah'ın rahmetine ve meleklerin 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 kastedilenin namaz mahalline ilk olarak varmak olduğunu söylemiştir. Buna göre camiye ve
mescide önce giren kimse arka safta da
namaz kılsa sonradan gelen ve birinci safta namaz kılan kimseden daha çok sevap
kazanır. ilgili eserlerde, ilk saflarda bulunmaya gayret etmenin namaz ibadetini
vaktinde yerine getirmek için camiye gitmekte acele ederek sorumluluk bilincini
zinde tutmak, imamayakın bulunmak suretiyle okuyuşundan ve bilgisinden daha
iyi yararlanmak gibi faydaları üzerinde de
durulmuştur. Bazı araştırmacılar, ilk safların faziletiyle ilgili anlayışın müslüman
toplumlarda mabedierin mimari tarzını
etkilediğini ve ön saflarda daha çok cemaatin yer almasını sağlama amacıyla birçok caminin eninin daha uzun tutulduğu
nu belirtir. Kadınların erkeklerle aynı mekanda namaz kılması halinde arka safları tercih etmeleri tavsiye edilmiştir (Müslim, "Şalat", 132; Dariml, "Şalat", 52; ayrı
ca bk. MUHAzAT)
Hz. Peygamber'in uygulamasını dikkate
alan fakihler (mesela bk. el-Muvatta', "Cena'iz", 14; Buhar!, "Cena'iz", 4, 60) cenaze namazında da saf düzenine riayet etmenin mendup olduğunu söylemiştir. Yine
cenaze namazında üç saf cemaatin bulunduğu 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 mendup görülmüştür.
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Medine döneminde Uhud Gazvesi'nden
sonra inmiştir. Bazı rivayetlerde Mekke'de nazil olduğu söyleniyorsa da (M. Tahir
İbn Aş ur, xxvııı . 153) süre müfessirlerin
çoğunluğunun kanaatini destekleyen bir
içeriğe sahiptir. Adını mürninterin saf tutarak Allah yolunda savaştıklarını ifade eden
4. ayetteki "saff'' kelimesinden alır. Havariler süresi olarak da isimlendirilmiştir. On
dört ayet olup fasılası "..:ı 'f' 'ıJ'" harfleridir. Süre bazı sahabllerin, arnelierin hangisinin Allah katında daha değerli olduğunu bilmeleri halinde onu yerine getireceklerini söylemeleri üzerine nazil olmuş
tur (Tirmizi, "Tefs!r", 61 / 1). Bununla bağ-

Saf süresinin ilk avetleri

lantılı

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

Müslümanlardan islamiyet'İ yayma uğ
runda daha çok fedakarlık isteyen ve gerçekleşmesi kesin olan zaferin yaklaştığını
müjdeleyen sürenin muhtevasını üç bölüm halinde özetlemek mümkündür. Kainattaki her şeyin zat-ı ilahiyyeyi yaratıl
mışlık özelliklerinden tenzih ettiğini, O'nun
bütün emirleri ve işleri isabetli en yüce
varlık olduğunu belirten girişten sonra birinci bölümde müminlere sözleriyle fiilierinin tam bir uyum içinde bulunmadığı hususunda uyarı yapılır. NüzQiüyle ilgili rivayetlerden anlaşıldığına göre bunun sebebi
münafıkların problem çıkardığı Uhud Gazvesi'nde müslümanların yılgınlık göstermesi ve bir kısmının savaş disiplinine uymamasıdır. Bu kısmın son ayetinde Hz.
Musa'ya kavmi tarafından yapılan eziyet
anlatılarak müslümanların da kendi peygamberlerini üzmemeleri gerektiğine işa
ret edilir (ayet: 2-5). ikinci bölüm ün ilk ayetinde, Meryem oğlu İsa'nın önceki ilahi kitap olan Tevrat'ı tasdik ettiği ve kendisinden sonra gelecek olan Ahmed adındaki
resulü müjdelediği belirtilerek üç semavl
dinin sonuncusunun meşruiyeti vurgulanır. Ardından islam'a çağrıldığı halde olumlu cevap vermemekle kalmayıp Allah'ın hiçbir zaman sönmeyecek olan nurunu söndürmeye kalkışanların en büyük zalimler
olduğu ifade edilir; bunlar istemese de
Cenab-ı Hakk'ın islamiyet'i bütün dinlerin
üzerindeki yerini almasını sağlayacağı vurgutanır (ayet: 6-9). Sürenin üçüncü bölümünde mürninler cihada teşvik edilir. Burada, bağımsızlıklarını elde ederek bir sosyal düzen kuran müslümanların malları ve
canlarıyla cihad ettikleri takdirde uzun bir
zaman geçmeden Mekke'yi fethedeceklerinin müjdesi verilmekte (Zemahşerl, VI,
107), ayrıca ahiret mutluluğu vaad edilmektedir. 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 destek olmaları istenir (ayet : ı 0- 14).
ResQI-i Ekrem'in, önceki üç ilahi kitaba
gelen süreleri açıkladıktan sonra
Saf süresinin de içinde bulunduğu "mufassal" grubundakilerin Kur'an'ın kendisini üstün konuma getiren kısmı olduğunu
belirttiği, Abdullah b. Mes'Qd'un mufaskarşılık
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sal grubunu Kur'an'ın özü olarak nitelediği, ayrıca Saf süresinin "müsebbihat" diye
bilinen yedi süreden biri olup Hz. Peygamber tarafından gece uyumadan önce okunduğu (İbra him Ali, s. 3 ı 3, 324-325 ) rivayet
edilmektedir. Bazı tefsir kaynaklarında Resülullah'a nisbet edilen, "lsa, Saf süresini
okuyan kimse için hayatta olduğu sürece
hayır duada bulunup bağışlanmasını ister,
kıyamet gününde de onun arkadaşı olur"
şeklindeki rivayetin (Z emah şe rl, VI, ı 09 ;
Beyzavl, lll , 276) asılsız olduğu tesbit edilmiştir ( Ze mah şe r1', l, 684; Muhammed etTrablusl, ll , 72 3). Saf süresi hakkında yapı
lan çalışmalar arasında Kamerüzzaman
İbrahim Ali'nin Tefsirü sureti'ş-Şat: Diras e tal).liliyye (Kahire 1992) ve Ca'fer
Sübhfınl'nin Al).med Mev'ud-i İncil: Telsir-i Sure-i Şat (Kum ı 982) adlı eserleri
zikredilebilir.
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2 Nisan 1899'da istanbul Gedikpaşa'da
ve ismi Tevfik Pikret tarafından konuldu. B a b as ı Trabzonlu köklü bir aileye
mensup olan şair İsmail Safa, annesi Server Bedia Hanım'dır. Bir buçuk yaşınday
ken babası sürgünde bulunduğu Sivas'ta
öldü ve ağabeyi İlhami ile birlikte annesi
tarafından zor şartlarda yetiştirHdL İlk öğ
renimine devam ederken sağ kolunda or taya çıkan kemik veremi yüzünden kendini çok küçük yaşta doktorların , hasta bakıcıların ve ilaç kokularının arasında buldu (1908) 1910'da başladığı Vefa İdadi
si'ni bu hastalık ve ailesinin geçim zorlukları sebebiyle bırakmak zorunda kaldı. Babasının yakın arkadaşlarından Abdullah
Cevdet'in hediye ettiği Petit Larousse'u
doğdu

( 191 8)

Mütareke döneminde öğretmenlikten
ile birlikte Yirminci Asır
gazetesini çıkardı. Bu gazetede "Asrın Hikayeleri" başlığı altında yayımlanan küçük
hikayeleriyle dikkatleri çekti ve ilk kalem
kavgasını Küçük Beyler adlı adapte piyesini eleştirdiği Cenab Şahabeddin'le yaptı
( 1919). Alemdar gazetesinin açtığı hikaye yarışmasında derece alınca devrin yazarları tarafından teşvik edildi. Yirminci
Asır kapandıktan sonra Tercüman-ı Hakikat ve Tasvir-i Efkar ( 1922), Cumhuriyet'in ilanının ardından Son Telgraf, Son
Saat ve Son Posta gazetelerinde çalıştı.
Halil Lutfi (Dördüncü) ile birlikte Büyük Yol
adlı kısa ömürlü bir gazete çıkardı ( 1925) .
Aynı tarihlerde hem Server Bedi hem Peyami Safa imzasıyla Cumhuriyet'te de yazıyordu. Bu gazeteyle ilişkisini fıkra yazarı
ve edebiyat sayfası yöneticisi olarak aralıklarla sürdürdü ( 1928-1940) . Hilal-i Ahmer dergisinde çıkan "Yeni Edebiyat Cereyanları" başlıklı yazısı Ahmed Haşim'le kalem kavgasına girmesine yol açtı ( 1928)
ayrılıp ağabeyi

Peyami Safa, Cumhuriye t'in edebiyat
günlerde çı
karılan af kanunundan faydalanmak amacıyla Türkiye'ye dönen ve tutuklanan Nazım Hikmet'in (Ran) affedilmesini sağla
mak için onun "Yanardağ " şiirini yayımla
mıştı. Ancak gazete ertesi gün bu şiirin ve
altındaki imzanın kendi görüşleriyle hiçbir
alakasının b ulu nm a d ı ğın a dair bir açıkla
ma yaptı. Bu olay üzerine gazeteyle arası
açılan Peyami Safa bir süre sonra işinden
ayrılıp Nazım Hikmet'in de yazdığı, Zekeriya Sertel tarafından çıkarılan Resimli Ay
mecmuasında çalışmak zorunda kaldı. Hareket dergisinde de Nazım Hikmet'le birlikte yazı yazan Peyami Safa'nın bu derginin ilk sayısında çıkan "Varız Diyen Nesil"
başlıklı yazısı genç edebiyatçı neslin görüşlerini yansıtan bir beyanname niteliği
taşıyordu ( 1929) Bu nesil Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) tarafından Milliyet gazetesinde eleştirilince basın tarihine "Saman
Ekmeği Kavgası " diye geçen ünlü kalem
sayfasını yönetmeye başladığı

SAFA, Peyami
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ezberleyerek başladığı Fransızca'sını ilerIetirken edebi eserlerin yanı sıra tıp , psikoloji ve felsefe kitaplarına ilgi duydu. Tiyatro eğitimi almak için Darülbedayi imtihanlarına girdi, fakat başarılı olması
na rağmen devam edemedi (ı 9 ı 4) . Savaş
şartlarında geçim sıkıntısı artan annesinin yükünü hafifletmek için Posta-Telgraf
Nezareti'nde göreve başlatıldı. Ardından
Boğaziçi'ndeki Rehber-i ittihad Mektebi'ne muallim olarak girdi ( 1917) ve bir süre Düyün-ı Umümiyye İdaresi'nde çalıştı

tartışması başladı. Aynı yıl

Resimli Ay'da

başlatılan " Putları Yıkıyoruz" kavgasında

da Nazım Hikmet'le beraber hareket eden
Peyami Safa bu yüzden sık sık Bolşevik
lik'le suçlandı , fakat kendisi her seferinde
bu iddiayı reddetti. Nazım Hikmet ve çevresiyle ilişkilerini Resimli A y kapandıktan
sonra da sürdürdü. 1930'ların başında Ağa
oğlu Ahmet'in çevresinde oluşan fikir hareketine katılarak liberalizme kaydı ( 1932) .
Bu arada keşfettiği Cahit Sıtkı 'yı ( Ta rancı)
Cumhuriyet gazetesinde üç yazıyla kamuoyuna tanıttı. Aynı yıl annesini kaybetti.
Daha sonra ağabeyi İlhami ile birlikte Hafta adlı magazin dergisini çıkardı ( 19341936) . Bu arada Nazım Hikmet'in de yazdığı Tan gazetesinde köşe yazılarına baş
ladı (2 Ağu stos 193 5). İki yazarın aynı sayfada önce ima yoluyla birbirini eleştirme
si daha sonra büyük bir kavgaya dönüştü.
Bu çatışma, Peyami Safa ' nın ömrünün sonuna kadar sürecek antikomünist mücadelesinin başlangıcı oldu. Hafta dergisinin
ardından yirmi bir sayı çıkarabildiği Kültür Haftası ( 1936) kapanınca Avrupa seyahatine çıkan Peyami Safa , yaklaşık bir
ay süren seyahat izienimlerini Cumhuriyet gazetesinde tefrika ettikten sonra Büy ük Avrupa Anketi adıyla kitap halinde
yayımiadı ( 1938) . Kemalist inkılabın felsefi
temellerini kurmaya çalıştığı Türk İnkı
labına Bakışlar da aynı yıl neşredildi.

Cumhuriy et'ten ayrıldıktan sonr a (9
Yeni M ecmua'da yazmaya
başlayan Peyami Safa ardından Tasvir-i
Efkar'a geçti. Bu arada Orhan Seyfi Orhan ve Yusuf Ziya Ortaç tarafından çıka
rılan Çınaraltı mecmuasına milliyetçilik
anlayışını temellendirdiği yazılar veriyordu. Almanya 'yı desteklediği ve ırkçılık yaptığı iddiasıyla aleyhinde Rıza Çavdarlı imzasını taşıyan bir broşür yayımiandı ( ı 94 3) .
Çalıştığı Tasvir-i Etkdr gazetesi bir süre
sonra kapatıldı ( 1944). !rkçılık- Turancılık
konusunda hazırlanan bir raporda kırk yedi kiş i arasında adı geçti. fakat yargıla
nan yirmi iki kişi arasın d a yer almadı. Ziyad Ebüzziya'nın 1945'te Tasvir-i Efkar
yerine çıkarmaya başladığı Tasvir'de yazmaya devam etti. Aynı yılın kasımında yayımlanan Büyük Doğu ' nun ikinci dönem
yazı kadrosuna katıldı. Öteden beri tek
partiye ve milli şefe muhalif olan Ziyad
Ebüzziya çok partili sistemi ve demokrasiyi, dolayısıyla Demokrat Parti'yi desteklemeye başlayınca bu gazeteden ayrıldı.
Savunduğu görüşlerin tabii bir sonucu olarak demokrasiye karşı olduğu için Nisan
1946'da yeni bir hamle yapan Vakit gazetesinin kadrosunda yer aldı ve Demokrat Parti aleyhinde yazılar yazdı . Savaş yıl-

Ağu stos 1940)
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