SEBE' SÜRESi
Melikler Dönemi (m.ö . 650-115). Mukarriblerin sonuncusu ve meliklerin ilki olan
Kariba-il Vitar saltanatının ilk yıllarında
komşuları Main, Kataban ve Hadramut
hükümdarlarıyla şiddetli savaşlar yapmış

itaat altına alıp ülkesinin sınırla
rını genişleterek Yemen bölgesinin tamamına hakim olmuştur. Bu zaferlerinin ardından ülkenin genişlediğini gösteren "melikü Sebe" unvanını alarak aynı zamanda
devlet başkanının din adamlığı vasfından
soyutlandığı Melikler dönemini başlatmış
tır. Kariba-il Vitar, zafer kitabesi olarak bilinen Sirvah Mabedi'nin cephe duvarında
ki mermer kitabesinde savaş ve zaferlerini, sulama işlerindeki hizmetlerini, yaptırdığı barajları, diktirdiği hurma bahçelerini anlatmış, itaat altına aldığı hükümdarların ve ele geçirdiği bölgelerin isimlerini yazdırmıştır. Diğer bir kitabede de zaferlerin ardından gerçekleştirilen imar faaliyetleri, bazı şehirlerin surla çevrilmesi,
Me'rib Seddi'nden dağılan kanalların tanzimi, yaptırılan saray ve köşkler tanıtılır.
Onun oğlu Veda el-Beyyin'in, devlete ödeyecekleri bir vergi ve askeri hizmet karşı
lığında toprakları kabHelere tahsis ederek vergi ve asker toplama işini kabile reis! erine bıraktığı zikredilmektedir (a.g.e.,
ll, 161, ı66)

ve

onları

Milattan önce V. yüzyıldan sonra Hemdan kabilesi etkili olmaya başlamış, ülkede çıkan karışıklıklar Reydanlılar. Hadramutlular, Katabanlılar ve Himyerller'i harekete geçirmiştir. Hanedan mensupları
arasındaki ihtilaflar yüzünden çıkan iç savaşlar sıkıntıları daha da arttırmıştır. MiIattan önce ll. yüzyılın ortalarında iktidarı
ele geçiren Haşidller çeyrek asır hüküm
sürebilmiş, Sebeliler tahtlarını geri almayı
başarmışlarsa da ancak on yıl daha dayanabilmişlerdir. Bu defa Sebeliler'in akrabalarından olan Himyeri kabilesinin lideri
Yeşerha b. Yahdup Sebe'yi ele geçirmiş ve
melikü Sebe ve ZCı Reydan unvanıyla Himyeri Devleti'ni kurmuştur (m ö ı ı 5). Böylece yaklaşık beş yüzyıl devam eden Sebe
Devleti Melikler dönemi de sona ermiştir.
Eski coğrafyacılar Sebeliler'in kalabalık
bir toplum olduklarını, verimli topraklara
sahip bulunduklarını, güzel kokulu bitkiler yetiştirdiklerini, ticarette ve ziraatta
ilerlediklerini zikrederler. Mevsimlik rüzgarları iyi bilen Sebe ticaret filosu Hindistan'la ticareti tekeline almıştı. Hindistan,
Çin, Somali ve Sumatra'dan getirilen mallar Uman sahilinde boşaltılıp Sebe kervanları tarafından K.ızıldeniz'e, oradan Mısır,
Suriye ve Filistin'e taşınırdı. Mısır piramit-

lerinin buhur ihtiyacı buradan karşılanırdı.
Kur'an-ı Kerim'de işaret edildiği gibi Sebe toplumu son derece gelişmişti. San'a'nın doğusunda geniş ve yüksek bir ova
üzerinde ticaret yollarının kavşağında bulunan Me'rib, Arabistan'ın güneyinde ilk
defa kurulan ve bölgenin tamamını egemenlik altına alan güçlü bir devletin baş
şehri olmanın yanı sıra Sebe medeniyetinin en önemli merkeziydi. Ülkelerarası ticaretteki başarıları ve meşhur barajları sayesinde geliştirdikleri ziraatçılıkla büyük
servetler edinen Sebe hükümdarları baş
ta Me'rib olmak üzere Necran, Gurab ve
Nakbülhucre gibi büyük şehirlerde kalın
tıları günümüze ulaşan çok sayıda saray,
köşk, mabed ve kale inşa etmişler, şehir
lerin etrafını surlarla çevirmişlerdir. Diğer
mimari eserler yanında Me'rib Barajı mühendislik alanında gelişmişliğin bir sembolüdür. Sedden bahseden en eski kitabeler 623 yılına aittir. Me'rib'de bulunan
Evam (Awam) Mabedi halk tarafından Mahrem Belkıs adıyla bilinmektedir.
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Kur'an-ı Kerim'in
otuz dördüncü suresi.

_j

Mekke döneminde Lokman süresinden
sonra nazil olmuştur. 6. ayetinin Medine'de indiği görüşü taraftar bulmamıştır
(Kurtubl, XIV, 166). Adını 15. ayette geçen Sebe'den alır. Elli dört ayet olup fası
lası "u 'f' •J ,.ı;, 'J •.:ı ,..,_." harfleridir. Nüzül
sebebi olarak EbCı Süfyan'ın ölümden sonraki ebedi hayatı ve kötülerin azaba maruz kalacağı gerçeğini inkar edişi zikredilirse de (Ebu Hayyan el-Endelüsl, VII, 256)
bunun Ebu Süfyan'a has bir tavır olmadı
ğı dikkate alındığında Hz. Peygamber'in
muhataplarının Allah'ın birliğini ve ahiret
hayatının varlığını inkar konusunda katı
bir tutum sergilemeleri şeklinde genel bir
nüzül sebebinden söz etmek daha uygun
olur. Mekke döneminin ikinci yarısında indiği tahmin edilen Sebe' süresinin temel
konusunun, Allah'ın birliğine ve ahiret inancına davetten ibaret olduğu söylenebilir.
Sürede tevhid ilkesini pekiştirrnek için yer
yer çok tanrı inancı eleştirilmekte ve Allah'ın dünya hayatında lutfettiği hükümranlık ve refah gibi nimetierin geçiciliğine
dikkat çekilmektedir.
Sürenin muhtevasını dört bölüm halinde ele almak mümkündür. Bütün evrenin
sahibi olup sözleri ve fiilieri yerli yerinde
bulunan, her şeyin iç yüzünü bilen , merhametli ve bağışlayıcı Allah'a hamd ve senayı içeren giriş niteliğindeki ilk iki ayetten sonra birinci bölümde inkarcılıkta direnenlerin ahiret hayatını kabullenemedikleri belirtilir. Onlara göre dünyanın düzeni
bozulmayacak, çürüyüp parçalara ayrılan
bedenin yeniden hayata kavuşturulması
mümkün olmayacaktır. Bunun gerçekleşeceğini ileri süren kişi ya Allah adına yalan söylemekte veya cinnete yakalanmış
bulunmaktadır. Buna karşılık ayetlerde kı 
yametin mutlaka kapacağı ve bu dünyada yapılanların karşılığının görüleceği ahiret hayatının başlayacağı haber verilmekte. aslında insanın evreneyönelik dikkatli bir bakışla bunu mümkün göreceği ifade edilmektedir (ayet: 3-9) .
İkinci bölümde dünyada kendilerine egemenlik, üstünlük ve refah lutfedilen iyi
kullarla asi kullardan bazı örnekler verilmiştir. Burada önce Hz. Davüd'a bağışla
nan manevi imtiyazlara, bunun yanında
demirin onun elinde yumuşamasına , rüzgarın ve cinlerin Hz. Süleymanın emrine
verilmesine, fakat bu fani nimetierin ölüm-
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le son bulduğuna değinilmiştir. Ardından
Arap yarımadasında meşhur olan Sebe
(Krallığı) halkının müreffeh hayatı kısaca
tasvir edilmiş, ancak gerçeğe boyun eğ
mekten yüz çevirmeleri üzerine sel felaketiyle helak edilip efsane haline getirildiği
belirtilmiştir (ayet: ı 0-2 ı; ayrıca bk. SEBE)
Üçüncü bölüm ün girişinde tevhid inancının karşıtı olan şirk telakkisinin makul ve
tutarlı bir dayanağının bulunmadığı, Resulullah'ın bütün insanlara müjdeleyici ve
uyarıcı bir elçi olarak gönderildiği belirtilir (ayet: 2 ı- 28). Ardından tekrar ahiret hayatının varlığına geçilir. Kur'an'a da ondan
önceki ilahi kitaplara da inanmayan ve bu
yolla hem kendilerine hem de etki alanları içinde bulunan insanlara zulmeden kişi
lerin ahiretteki acıklı halleri etkileyenleretkilenenler (müstekbir-müstaz'af) kavramları çerçevesinde tasvir edilir. Daha sonra
iman ve makbul davranışların eşlik etmediği mal ve evlat zenginliğinin kişiyi kurtuluşa eriştirmeyeceği ve Allah'a yaklaş
tıramayacağı vurgulanır, ayrıca çok tanrı
inancı bir defa daha eleştirilir (ayet: 2942)
Sebe' süresinin son bölümünde bir anlamda önceki ayetlerde yer alan uyarıla
rın ve ibret verici örneklerin hedefini teş
kil eden Hz. Peygamber dönemi müşrik
lerine hitap edilmektedir. Bunlar ResQlullah'ı atalarının dinini bozmak isteyen, kendisinin düzenlediği bir metni Allah'a nisbet eden biri, Kur'an'ı da büyüleyici bir söz
olarak nitelemiştir. Halbuki onlar daha önce ne ilahi bir kitap okumuş ne de bir peygamberle karşılaşmışlardı. Bu Cahiliye zihniyetine karşı ResQI-i Ekrem'e şu cevabı
vermesi emredilir: "Size tek bir öğüt vereceğim: İster başkalarıyla birlikte ister
yalnız başınıza Allah'ın huzurunda bulunduğunuzun bilinci içinde derin derin dü-

şünün,

o zaman arkadaşınızda (Muhammed) hiçbir ruhi bozukluğun bulunmadığı
nı anlayacaksınız" (ayet: 46). Hz. Peygamber' e ayrıca, risalet görevine karşılık hiçbir
bedel talep etmediğini ve hakkın eninde
sonunda üstün geleceğini muhataplarına
bildirmesi emredilmiştir (ayet: 43-50). Süre, gerçeği inkar edenlerin kıyamet gününde korku ve telaş içinde ilahi vahye
inandıklarını söyleyeceklerini, fakat bunun
kendilerine bir fayda sağlamayacağını belirten ayetlerle sona ermektedir.
Hz. Peygamber'in Sebe' süresinin de
içinde yer aldığı otuz kadar süre (mesanl)
hakkında, "Bana İncil yerine bu sureler verilmiştir" dediği nakledilmiştir (İbrahim Ali
es-Seyyid Ali lsa, s. 224-227, 292) "Bütün
resul ve nebller Sebe' süresini okuyan kimsenin kıyamette dostu ve arkadaşı olacaktır" mealinde ResQI-i Ekrem'e nisbet
edilen hadisin (Zemahşer1, IV, 594; Beyzavl',
lll, 4ı5) mevzü olduğu belirtilmiştir (Muhammed et-Trablusl, II, 720). Şerefeddin
Ali er-Racih1 tarafından Sebe' ve Fatır sürelerinin dil özellikleri üzerine bir çalışma
yapılmıştır ( ed-Dersü 'l-lugavl fi süretey Sebe' ve Fatır, İskenderiye ı 992).
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SEBEİYYE

( 4:'_-JI )

Sebe' sOresinin ilk ayetleri

Abdullah b. Sebe'ye nisbet edilen
ve Hz. Ali'nin ilahlığı , ölümsüzlüğü,
Hz. Peygamber tarafından
vasi tayin edildiği,
ölmeyip geri döneceği gibi düşünceler
ileri süren aşırı bir fırka
L

(bk. ABDULLAH b. SEBE).
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SEBEP
(~1)

Aruz tef'ilelerinde ikisi de harekeli
veya ilki harekeli, ikincisi sakin olan
iki harften oluşan birim
L
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(bk. ARÜZ).
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SEBEP
(~1)

Bir olayın gerçek sebebi;
bir şeyi etkileyen, oluşturan,
meydana getiren amil,
illet anlamında felsefe terimi
L

(bk. DETERMiNiZM; İLLİYYET).
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SEBEP
(~1)
Varlığı

ve yokluğu
hükmün varlığına
ve yokluğuna alarnet kılınan durum,
nitelik anlamında fıkıh usulü terimi.
şer'i

L

_j

Sözlükte "yol, ip, kendisiyle herhangi bir
maksada ulaşılan vasıta; şefaatçi" anlamlarına gelen sebeb (çoğulu esbab) (Lisanü'l-'Arab, "sbb" md.; Tehanev1, I, 626), fı
kıh usulü terimi olarak şariin varlığını hükmün varlığına ve yokluğunu hükmün yokluğuna alarnet kıldığı durumu 1 niteliği ifade eder. Sebep kelimesi tekil ve çoğul olarak Kur'an -ı Kerim'de ve hadislerde sözlük
anlamlarıyla geçer; bazı hadislerde "akrabalık bağı" manasında kullanılır (M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "sbb" md.; Wensinck,
el-Mu'cem, "sbb" md.).
Gazzall, sebebin illet ve şarta eklenecek
müstakil bir cins (bunların paralelinde ayrı
bir tümel kavram) olarak düşünülmemesi
gerektiğini belirttikten sonra sebebin kök
anlamıyla terim anlamı arasındaki bağı
şöyle açıklar: Sebebin dildeki asıl anlamı
"ip" ve "yol"dur. Kuyudan su ancak iple çekilebilir; fakat suyu elde etmeyi sağlayan
ip değil su çekme fiilidir, bu fiil ise ancak ip
sayesinde gerçekleşebilmektedir (krş. Debüs!, s. 37ı ). Yineyol olmadan gidilmekistenen beldeye ulaşılamaz, fakat oraya ulaş
ma yolla değil yolda seyretme ile (yürüme
vb. fiil) mümkündür, seyir ise ancak yol
sayesinde gerçekleşmektedir. İp ve yolun
ulaşılmak istenen hedefe 1 sonuca (maksOd) nisbeti budur ve maksuda nisbeti bu
konumda olan her şeye sebep ad ı verilmiştir (Şifa'ü'l-galll, s. 276).
Fıkıh

usulünde vaz'1 hükmün kısımları
incelenen sebep için değişik tanımlar yapılmıştır. Yaygın biçimde zikredilen tanımlardan biri de şudur: "Şariin hükme emare kıldığı zahir ve munzabıt mana 1 vasıf". Zahir ile objektif, munzabıt ile
olaydan olaya, kişiden kişiye değişmeyen
bir vasıf olması kastedilir. Usul alimlerinin
sebebi ilietle ilişkisine göre tanımlarken iki
yöntem izledikleri görülür. Bunlardan birincisine göre, hükümle hükmün kendisiarasında

