TEVBE SÛRESÝ

bu arada ayrýntýlý tahliller yapýlmýþtýr. Tevazuun ölçüsüyle ilgili kýsýmda (a.g.e., III,
368-369) diðer ahlâkî erdemler gibi tevazuun da iki aþýrýlýðýn ortasý olduðu kaydedilmektedir. Tevazuun ifrat derecesine tekebbür, tefrit derecesine tehâsüs (hakirlik, alçaklýk) ve mezellet denir. Asýl tevazu,
bir kimsenin akranlarýna ve kendisinden
aþaðý mertebede olanlara karþý gösterdiði alçak gönüllülüktür. Zalimlere ve zenginlere tevazu göstermek kiþinin dinine
zarar verir (a.g.e., II, 143). Tevazu herkes
için güzeldir, fakat en güzeli zenginlerin
tevazuudur. Abdullah b. Mübârek’in, “Zenginlere karþý tekebbür, yoksullara karþý tevazu göstermek tevazu gereðidir” dediði
rivayet edilir (Kuþeyrî, I, 433).
Tasavvuf kaynaklarýnda tevazu hem Allah-kul iliþkisi hem de insanlarýn birbirlerine karþý tutumu baðlamýnda ele alýnmýþtýr. Kuþeyrî, “Tevazu Hakk’a teslim olmak
ve hükmüne itiraz etmemektir” derken
(a.g.e., I, 381) ilkini, Cüneyd-i Baðdâdî,
“Tevazu þefkatli olmak, benliði kýrmaktýr”
sözüyle (Kelâbâzî, s. 97) ikincisini dikkate
almýþtýr. Tevazu kulluk þartlarý arasýnda
yer aldýðýndan bu erdem takvâ ehlinin en
üstün ahlâkî özelliði ve þeref sebebi sayýlmýþtýr (Gazzâlî, III, 344). Cüneyd-i Baðdâdî tevhid ehline göre tevazuun da bir nevi tekebbür olduðunu söyler. Gazzâlî bu
sözle kastedilen hususu þöyle açýklar: Tevazu gösteren kimse kendi benliðini gerçek sayýp onu küçük görüyor demektir;
halbuki tevhid ehli kendini hiç saydýðý için
kibir veya tevazu göstermesi gerekmez
(a.g.e., III, 343).
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Ebû Harb Tevbe b. el-Humeyyir b. Hazm
b. Kâ‘b b. Hafâce el-Ukaylî el-Âmirî
(ö. 55/675 [?] )
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Hicretten bir süre önce doðdu. Kuzey
Araplarý’ndan (Adnânî) Âmir b. Sa‘saa
kabilesinin Ukayl koluna mensup Hafâce
oðullarýndan olup kabilesi Orta Arabistan’ýn Hicr bölgesinde yerleþmiþti. Tevbe
akrabasý Abdullah b. Rehhâl’in kýzý ünlü
þair Leylâ el-Ahyeliyye ile beraber büyüdü; ona âþýk oldu ve onu babasýndan istedi. Ancak babasý, hakkýnda aþk þiirleri
söylediði için kýzýný Tevbe’ye vermedi, Edla‘ oðullarýndan Ýbnü’l-Hayâ Sevvâr b. Evfâ el-Kuþeyrî adlý biriyle evlendirdi. Fakat
Leylâ ile Tevbe’nin aþklarý ömür boyunca
devam etti; aþklarýný þiirleriyle dile getirdiler. Daha kendileri hayatta iken (Leylâ’nýn ölümü: 86/705) onlarla ilgili birçok rivayet nakledildi. Tevbe Leylâ’ya olan aþký
yanýnda savaþçýlýðýyla tanýndý. Evlenmesinden sonra da Leylâ ile görüþmeleri sürdüðünden Leylâ’nýn kocasý Sevvâr (veya erkek kardeþleri) Tevbe’yi öldüreceðini bildirerek valiye þikâyette bulundu; vali de tekrar geldiði takdirde öldürülmesine izin verdi. Kaynaklarda Tevbe’nin ölümüyle ilgili
olarak 55 (675), 80 (699) ve 85 (704) yýllarý verilmektedir. Þiirlerini neþreden Halîl
Ýbrâhim el-Atýyye 55’te (675) öldüðüne dair
görüþü tercih eder. Çölde yaptýðý pek çok
baskýn ve çapul eyleminin birinde düþmaný olan Avf b. Ukayl oðullarýnýn sýkýþtýrmasý sonunda Abdullah b. Sâlim tarafýndan
öldürülen Tevbe’nin (Husrî, I, 394) kan davasýnýn bittiði tarih (56/676) dikkate alýndýðýnda 55 yýlýnda öldürüldüðüne dair rivayetin daha doðru olduðu söylenebilir (Yâkut, I, 498).
Hayatýný çapulculukla geçiren Tevbe b.
Humeyyir þiirlerinde Ýslâm öncesi bedevî
þairlerinin tarzýný yaþatmaya çalýþmýþtýr.
Ayrýca çapulculuk ve cengâverliðin gerektirdiði acýmasýzlýkla Leylâ’ya olan aþkýnýn
verdiði ruh inceliði gibi karþýt nitelikleri
kendinde toplayan bir þairdir. Leylâ, Tevbe’nin ölümünden sonra onun için göz yaþý dökmüþ, mersiyeler yazmýþ, eserlerinin
dörtte birini oluþturan bu þiirlerde Tevbe’nin cengâverliði, iyilik severliði ve vefakârlýðý gibi hasletlerini Câhiliye mersiye
geleneði çerçevesinde dile getirmiþtir. Lafýzlarý fasih, terkipleri yalýn, duygularý in-

ce kuvvetli bir gazel þairi olan Tevbe’den
geriye kalan þiirlerin Niftâveyh tarafýndan
bir divan halinde toplandýðý kaydedilmektedir. Halîl Ýbrâhim el-Atýyye’nin neþrettiði divanda (Baðdat 1388/1968) doksan
iki beyit bulunmakta, bunlar iki, sekiz, on
dört, on dokuz ve kýrk dokuz beyitlik beþ
þiirden oluþmaktadýr. Tevbe’nin þiirlerinin
bir araya getirildiði elektronik ortamda
ise 113 beyit yer almakta, bunlar da on
dört ayrý þiire ayrýlmaktadýr. Atýyye neþrindeki þiirlerden sekizinde tavîl, ikisinde
recez, birinde kâmil bahri kullanýlmýþken
elektronik ortamda derlenen þiirlerde dokuz yerde tavîl, üç yerde vâfir, iki yerde
recez, bir yerde kâmil bahrine yer verilmiþtir. Þiir râvileri Tevbe ile Leylâ’nýn Mecnûn’una ait þiirlerde nisbet hatasýnda bulunmuþtur. Zübeyr b. Bekkâr’ýn (ö. 256/
870) AÅbâru Tevbe ve Leylâ adýyla bir
eser yazdýðý kaydedilirse de (Ýbnü’n-Nedîm, s. 124) bu eser günümüze ulaþmamýþtýr.
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Tamamý Medine’de nâzil olan son sûredir. 113. âyetle son iki âyetin Mekke’de indiði yolundaki rivayet çoðunluðun görüþüyle baðdaþmamaktadýr (Ýbn Âþûr, X, 67). Adýný 117 ve 118. âyetlerde geçen “tevbe” kavramýndan almýþtýr. Bunun yanýnda sûrede müþrik ve münafýklarýn tuttuklarý yanlýþ yoldan dönerek tövbe etmelerinin gerekliliðinden söz edilmesi bu isim585
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le anýlmasýna sebep teþkil etmiþtir. Sûre,
“hiçbir sorumluluk kabul edilmeyeceðine dair bildiri” anlamýna gelen ilk kelimesi
berâetten dolayý Berâe adýyla da anýlmýþ,
muhtevasýnda münafýklardan uzunca bahsedilerek iç yüzlerinin ortaya konulmasý ve
taktiklerinin anlatýlmasýndan dolayý onu
aþkýn baþka isimlerle de adlandýrýlmýþtýr
(Âlûsî, X, 329-330; Ýbn Âþûr, X, 5-6; Elmalýlý, III, 2442). 129 âyet olup fâsýlasý ، ،C ”
“ \ ،# ،G harfleridir; bunlarýn ilk üçü altý
âyetin sonunda yer almýþtýr. Sûrenin baþýnda besmele yer almamaktadýr. Bunun
sebebiyle ilgili, Enfâl sûresinin devamý olup
ikisinin tek sûre sayýldýðý, sûrede daha çok
savaþtan bahsedildiði, besmelenin ise rahmet ve þefkat özelliði taþýdýðý için muhteva ile uyuþmadýðý yönünde bazý açýklamalar yapýlmýþtýr. Ancak Kurtubî’nin de belirttiði gibi (el-Câmi£, VIII, 40-41) bu konuda en isabetli görüþ þu olmalýdýr: Hz. Peygamber yeni nâzil olan âyet ve sûrelerin
hangi âyet ve sûrenin yanýna konulacaðýný belirliyor, bu arada besmeleyi de zikrediyordu. Tevbe sûresinin Enfâl’den sonra
kaydedilmesini emretmiþ, fakat besmele
yazýlmasýndan söz etmemiþtir. Resûlullah
sûrenin nüzûlünden bir yýl sonra vefat etmiþ ve Halife Osman döneminde Kur’an
âyetleri mushaf haline getirilirken de Tevbe sûresinin baþýnda besmele yazýlmamýþtýr (krþ. Tirmizî, “Tefsîr”, 9/1).
Tevbe sûresinin muhtevasýný müslüman
hâkimiyetinin ilân edilmesi, münafýklarýn
ve samimi müminlerin niteliklerinin anlatýlmasý þeklinde üç bölüm halinde ele almak mümkündür. 8 (630) yýlýnda Mekke’nin fethedilmesiyle Arabistan yarýmadasýnda Ýslâm hâkimiyetinin saðlanmasýnda
çok önemli bir merhale katedilmiþse de
yarýmadanýn çeþitli yerlerinde direniþler
devam ediyor, müslümanlarla ayný coðrafyada yaþayan ve kendileriyle antlaþmalar yapýlan bazý müþrik gruplarý da bulunuyordu. Fetihten yaklaþýk on dört ay sonra (Zilkade-Zilhicce / Mart 631) Hz. Ebû
Bekir yönetiminde düzenlenen ilk Ýslâmî
haccýn ifa edilmesi niyetiyle müslümanlarýn Medine’den yola çýkmasýnýn ardýndan
Tevbe sûresi inmiþ, Resûl-i Ekrem sûrenin özellikle müþrikleri ilgilendiren hükümlerinin tebliði için arkadan Hz. Ali’yi göndermiþti. Sûrenin ilk bölümünü oluþturan
âyetler onun bu tebligatý çerçevesine girer. “Allah ve resulünden antlaþma yaptýðýnýz müþriklere açýk bildiri” diye baþlayan
sûrenin bu âyetlerinde müslümanlarla puta tapanlarýn dinî, siyasî ve sosyal konumlarýnýn bundan böyle tamamen birbirinden ayrýlacaðý ifade edilir. Buna göre ara586

larýnda antlaþma bulunan gruplarla antlaþma müddetince, diðer müþriklerle o
günden itibaren dört ay süreyle barýþ hali
devam edecek, antlaþma þartlarýna uyup
düþman saflarýnda yer alan kimselere destek vermemek kaydýyla müþriklere savaþ
açýlmayacaktýr. Bunun yanýnda putperestlikten dönüp iman eden, namaz kýlýp zekât veren herkes dokunulmazlýða sahip
olacak, kendi inancýna baðlý kalmakla birlikte müslümanlarýn ülkesine -seyahat
amacýyla- girmek isteyenlere de güvence
verilecektir (âyet: 1-6). Bu âyetlerin ardýndan müþriklerin müslümanlara karþý samimi davranmadýklarý, ahid ve antlaþma
tanýmadýklarý belirtilir. Bununla birlikte tuttuklarý yoldan vazgeçip iman ettikleri, namaz kýlmayý ve zekât vermeyi kabul ettikleri takdirde (Mâtürîdî, VI, 292-293, 302303) müslümanlarýn din kardeþleri sayýlacak, fakat antlaþmalarý bozup Ýslâmiyet’e
dil uzatanlara savaþ açýlacaktýr. Bu arada
küfür ve inkârda ýsrar eden putperestlerin camilerin ve Mescid-i Harâm’ýn hizmetinde bulunamayacaklarý, bu hakkýn Allah’a ve âhiret gününe iman edip namaz
kýlan, zekât veren ve Allah’tan baþka hiçbir kimseden korkmayanlara ait olduðu
vurgulanýr. Daha sonra Ýslâmiyet’in yayýlýp yerleþmesi ve gönüller üzerinde hâkimiyet kurmasý için elden gelen gayretin
(cihad) sarfedilmesinin önemi üzerinde
durulur, ebedî saadete bu nitelikleri taþýyanlarýn eriþeceði belirtilir. Bu idealin baba, oðul, kardeþ, eþ ve yakýn akraba sevgisinden, servet, ticaret ve konforlu mesken arzusundan üstün tutulmasý gerektiði anlatýlýr (âyet: 7-27). Ardýndan müminlere hitap edilerek mânevî kire bulanmalarý yüzünden müþriklerin bundan
böyle Kâbe’ye yaklaþamayacaðý bildirilir.
Allah’ýn birliðine ve âhiret gününe inanmayan, Allah’ýn ve resulünün haram kýldýðýný haram tanýmamak suretiyle hak dini reddeden, Üzeyir’i ve Îsâ’yý Allah’ýn oðlu diye tanýmlayan yahudi ve hýristiyanlardan oluþan Ehl-i kitap’la da cizye vermeyi
kabul etmelerine kadar savaþýlmasý emredilir. Bu iki zümrenin bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oðlu Îsâ’yý Allah’tan baþka rab edindikleri, böylece þirke düþerek
Allah’ýn nurunu söndürmeye çalýþtýklarý, fakat bunu asla baþaramayacaklarý, Ýslâmiyet’in bütün dinlere hâkim olacaðý ifade
edilir; yahudi ve hýristiyan din adamlarýndan çoðunun haksýz yere insanlarýn mallarýný yedikleri belirtilir. Birinci bölümün
sonunda savaþýn yasaklandýðý haram aylarýn ve dolayýsýyla diðer zaman dilimlerinin takvimdeki yerlerinin deðiþtirilmeme-

sinin gerektiði vurgulanýr (âyet: 28-37). Hz.
Ali’nin Ýslâm tarihinin ilk hacý adaylarýna,
ayrýca son defa müslümanlarla birlikte kendi inançlarýna göre hac yapan müþriklere
teblið ettiði hükümler þunlardýr: a) Cennete sadece hak dine inananlar girecek;
b) Bu hac mevsiminin bitiminden itibaren müslüman olmayan kimseler Mescid-i
Harâm’a yaklaþmayacak; c) Artýk Kâbe
çýplak olarak tavaf edilmeyecek; d) Müslümanlarla antlaþmasý bulunanlara belirlenen sürenin sonuna kadar güvence verilecek, antlaþmasý olmayanlara da dört ay
süre tanýnacaktýr (Müsned, I, 79; Tirmizî,
“Tefsîr”, 9; Ýbn Kayyim el-Cevziyye, III, 519520).
Tevbe sûresinin ikinci bölümü, o zamanki müslüman toplumun iç problemleri ve
bu problemlerin baþýnda yer alan münafýklar hakkýndadýr. 9 (630) yýlýnda 40.000
kiþilik bir Bizans ordusunun müslümanlarý imha etmek amacýyla hazýrlýða baþladýðý yolundaki haberlerin ulaþmasý üzerine Hz. Peygamber askerî harekât hazýrlýklarýna baþladý. Ancak bazý müslümanlar bu zor sefere katýlmakta isteksiz görünüyor ve iþi yavaþtan alýyordu. Bölümün
ilk âyetlerinde sitem, tehdit ve özendirme unsurlarý taþýyan ifadelerle bu probleme temas edildikten sonra (âyet: 3841) önceki yýllardan itibaren müslüman
görünmekle birlikte Ýslâmiyet’i gönülden
benimsememiþ ve müslüman topluma ýsýnamamýþ münafýklarýn Tebük Seferi münasebetiyle sergiledikleri davranýþlar ve onlarýn ruhsal portreleri anlatýlýr. Münafýklarýn Allah’a, resulüne ve âhiret gününe
inanmadýklarý, namaza üþenerek geldikleri, toplum yararýna yapýlmasý gereken
harcamalarý istemeyerek yerine getirdikleri, meþrû mazeretleri bulunmadýðý halde yalan söyleyip sefere katýlmamak için
izin istedikleri, esasen katýlsalar da bozgunculuktan baþka bir þey yapmayacaklarý bildirilir (âyet: 42-54). Münafýklarýn mal
ve evlât sahibi olmalarýna imrenilmemesinin gerektiði, bu dünya imkânlarýnýn onlar için bir sýkýntý sebebi ve küfürle can vermelerine bir vasýta niteliði taþýdýðý ifade
edildikten sonra onlarýn zenginliklerine
raðmen zekâttan pay almak istedikleri,
öte yandan Allah ile, resulü ile ve O’nun
âyetleriyle alay ettikleri halde aksini ileri
sürüp ant içtikleri belirtilir. Burada münafýk erkeklerle münafýk kadýnlarýn ayný
ruhî ve ahlâkî özelliklere sahip olduðu, kötülüðü özendirip iyiliðe engel olmaya çalýþtýklarý, sosyal harcamalarda cimri davrandýklarý, dolayýsýyla Allah’ý unuttuklarý,
bu sebeple ebediyen cehennemde kala-
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caklarý haber verilir (âyet: 55-68). Buna
karþýlýk mümin erkeklerle mümin kadýnlarýn ortak bir ruhsal yapýya sahip bulunduklarý ve iyiliði emredip, kötülükten sakýndýrdýklarý, namaz kýlýp zekât verdikleri,
Allah’a ve resulüne itaat ettikleri, bunun
sonucunda Allah’ýn rahmetine, cennet nimetlerine ve en büyük mutluluk olan Allah rýzasýna kavuþacaklarý anlatýlýr (âyet:
71-72). Hz. Peygamber’e ve müslümanlara kâfirlerle münafýklara karþý cihad etmeleri, bu sýrada onlara sert davranmalarý emredilir; Resûlullah’tan münafýklar
için hiçbir þekilde af dilememesi ve onlar
için dua etmemesi istenir. Hastalýk veya
güçsüzlüklerinden dolayý, ayrýca malî imkânlarý bulunmadýðýndan Tebük Seferi’ne
katýlamayanlarýn vebalinden söz edilemeyeceði belirtilir; Medine’de ve çevresinde
oturanlar arasýndaki münafýklarýn yaný sýra çeþitli bölgelerde bedevî Araplar’dan
da münafýklarýn türediði bildirilir. Ýslâmiyet’i ilk benimseyen muhacirlerin, ensarýn ve bu iki zümreye güzellikle uyan bütün müslümanlarýn büyük nimetlere nâil
kýlýnacaðý beyan edilir (âyet: 100). Bu arada Tebük Seferi’ne tembellikleri yüzünden katýlmayan ve günahlarýný itiraf eden
üç kiþinin affedileceði müjdesi verilir. Nifak ehlinin müslümanlara zarar vermek
gayesiyle Kubâ Mescidi’nin karþýsýnda yaptýrdýklarý mescide temas edilerek Resûlullah’a o mescide hiçbir þekilde girmemesi
emredilir (bk. MESCÝD-i DIRÂR).
Üçüncü bölüm müminlere ve onlarýn vasýflarýna dair olup burada “alýþveriþ” kav-
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ramý kullanýlarak Allah ile müminler arasýnda yapýlan bir anlaþmadan söz edilir.
Buna göre müminler Allah yolunda gerektiðinde öldürme ve öldürülmeyi göze
alarak cihad edecek, Allah da onlarý cennete koyacaktýr. Âyette bu anlaþmanýn
Tevrat’ta, Ýncil’de ve Kur’an’da yer aldýðý
belirtilir ve alýþveriþleri sebebiyle tebrik
edilmeye lâyýk görülen müminlerin nitelikleri þöyle sýralanýr: Ýþledikleri hatalardan dolayý tövbe edenler, ibadetlerini samimiyetle yerine getirenler, Allah’a hamdedip þükürde bulunanlar, Ýslâmiyet’i yaymak için seyahat edenler, rükûa ve secdeye varanlar, iyiliði yaptýrmaya ve kötülükten sakýndýrmaya çalýþanlar, Allah’ýn
koyduðu sýnýrlarý koruyup onlarý aþmayanlar. Küfürle imanýn hem düþünce hem realite bakýmýndan bütün açýklýðýyla birbirinden ayrýlmasýndan sonra ne peygamberin ne de müminlerin puta tapanlar
için af dileyebileceði vurgulanýr. Ardýndan
Hz. Peygamber’in, muhacirlerin ve ensarýn, sýkýntýlý Tebük Seferi’nde Resûlullah’ýn
yanýnda yer alanlarýn ve mazeretsiz sefere katýlmadýklarý halde dürüstlükten ayrýlmayan, müslümanlarýn kendileriyle elli
gün boyunca konuþmadýðý üç sahâbînin
(Buhârî, “Megazî”, 79; Müslim, “Tevbe”,
53; Ýbn Hiþâm, II, 531-537) affedildiði bildirilir. Bu ilâhî beyanýn bir tövbe yenilemesi ve bir veda özelliði taþýdýðýný söylemek
mümkündür; zira Resûl-i Ekrem’in dünya hayatý bir yýl içinde nihayete ermiþtir.
Daha sonra müminlere hitap edilerek Allah’a karþý saygýlý davranmalarý ve sadâkat sahibi kimselerden ayrýlmamalarý istenir. Medine’de ve çevresinde yaþayan müslümanlarýn seferden geri kalýp Resûlullah’ý yalnýz býrakmalarýnýn ve onun yanýnda yer alacaðýna kendi nefislerini düþünmelerinin doðru olmadýðý ifade edilir. Müminlerin Ýslâm’ý yayarken karþýlaþacaklarý
zorluklarýn, çekecekleri zahmetlerin, yapacaklarý malî fedakârlýklarýn Allah nezdinde sâlih amel kabul edileceði belirtilir.
Öte yandan müminlerin tamamýnýn sefere çýkmamasý ve bazý gruplarýn geri kalýp
dinî hükümleri öðrenmesi için kendilerini
ilme adamalarýnýn gerektiði vurgulanýr.
Ardýndan yine münafýklarýn bazý tavýrlarýna iþaret edildikten sonra bütün müslümanlara hitap edilerek kendi içlerinden
kendilerine bir elçinin geldiði, onun müslümanlarýn özellikle ebediyet âleminde sýkýntýya düþmesinden büyük üzüntü duyduðu, herkesin hidayete kavuþmasýný þiddetle arzu ettiði, müminlere karþý çok þefkatli ve çok merhametli olduðu ifade edilir. Son âyette Resûl-i Ekrem’e bunca gay-

retlere raðmen bazý insanlarýn gerçeði benimsemekten yüz çevirmeleri durumunda þöyle demesi emredilir: “Allah bana yeter; O’ndan baþka ilâh yoktur; yalnýz O’na
dayanýp O’na güveniyorum. Yüce arþýn
rabbi ve üstün hâkimiyetin sahibi O’dur”
(âyet: 111-129).
Tevbe sûresinde iman, nifak ve þirkten
doðan davranýþlar anlatýlarak bunlarý benimseyenler psikolojik tahlile tâbi tutulmuþ, her birine ait hükümler belirtilmiþ ve
deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. Sûrede “cihad”, “kýtâl” ve “nefr” kavramlarýyla müslümanlar savaþa teþvik edilmiþtir. Bu da
Ýslâmiyet’in Arabistan yarýmadasýna yayýldýðý o dönemde yarýmadanýn içinde direniþlerin, dýþýnda da müslüman varlýðýna karþý tehditlerin mevcudiyetini gösterir. Nitekim Hz. Peygamber’in son günlerinde bazý hareketler ortaya çýkýp vefatýnýn ardýndan devam etmiþtir. Tevbe sûresinin Hz. Peygamber’e verilen ve Tevrat’ýn
muhtevasýnýn tamamýna denk gelen yedi
sûreden (seb‘-i tývâl) biri olduðu (Müsned,
IV, 107), Hz. Ömer’in erkeklerin Tevbe sûresini öðrenmeleri, kadýnlara da Nûr sûresinin öðretilmesi yönünde tâlimat verdiði (Ýbrâhim Ali, s. 224-225, 244-245) bilinmektedir. Bazý hadis kitaplarýnda yer alan,
“Kur’an bana âyet âyet, harf harf nâzil olmuþtur; ancak Berâe sûresiyle “Kul hüve’llahu ahad” müstesna; bu iki sûre nâzil olurken beraberinde 70.000 saf melek
bulunuyordu” meâlindeki hadis (Zemahþerî, III, 111; Beyzâvî, II, 216) sabit görülmemiþtir (Zemahþerî, I, 684; Ýbrâhim Ali,
s. 462).
Abdullah Muhammed Hüseyin ez-Za‘bî,
£Alâšatü’l-müslimîn bi-³ayrihim kemâ
câßet fî sûreti’t-Tevbe adýyla bir yüksek
lisans çalýþmasý yapmýþtýr (1403, Muhammed b. Suûd Ýslâm Üniversitesi Medine
Ýslâmî Davet Yüksek Enstitüsü). Kâmil Selâme ed-Daks el-£Alâšatü’d-devliyye fi’lÝslâm £alâ Šavßi’l-i£câzi’l-beyânî fî sûreti’t-Tevbe (Cidde 1395/1975) ve Abdurrahman Abdullah el-Muhammedî el-Cihâd fî Šavßi sûreti’t-Tevbe ismiyle birer
eser kaleme almýþlardýr. Uri Rubin, “The
Great Pilgrimage of Muhammad: Some
Notes on Sure IX” adlý makalesinde Tevbe sûresinin 3. âyetinde geçen “el-haccü’lekber” terkibini tahlil etmiþ (JSS, XXVII/2
[1982], s. 241-261), “Bara’a: A Study of Some Quranic Passages” baþlýklý yazýsýnda
da Hz. Peygamber’in çeþitli kabilelerle yaptýðý antlaþmalarý ifade eden âyet ve hadisleri deðerlendirmek suretiyle “berâe”
kelimesinin mânasýný tartýþmýþtýr (Jerusalem Studies in Arabic and Islam, V [1984],
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s. 13-32). Þehîd-i Sânî, Tefsîrü’þ-Þehîdi’¦¡ânî adlý eserinde besmelenin geniþ bir
açýklamasýyla Tevbe sûresinin 100. âyetinin tefsirini yapmýþ (DÝA, XXXVIII, 440),
Ahmed Râfî‘ et-Tahtâvî, Bulû³u’s-sûl fî
tefsîri “le-šad câßeküm resûl” adlý eserinde sûrenin 128. âyetini tefsir etmiþtir
(Kahire 1305).
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