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İtalya 'da çalışmalarını sürdüren As-

semani ile tanıştı; devri n ileri gelen kül tür ve ilim adamları ile temaslarını arttırdı. 1748 yılında İspanya · da Escurial
Sarayı 'nda bulunan Arapça yazma eserlerin katalogunu hazırlamakla görevlendirildi; 1763'te de bu ünlü saray- manastırın kütüphane müdürlüğüne getirildi
ve ölünceye kadar bu görevde kaldı. Casiri. İspanya Kralı ll. Felipe'nin (1556ı 598) Madrid yakınlarındaki San Lorenzo del Escurial'de yaptırdığı bu sarayın
yine onun döneminde kurulmasına baş
lanan kütüphanesinde ömrünü geçirmiş
ve bir asır önce büyük bir yangında çoğu yanmış olan Arapça yazmalardan geriye kalan 1851 tanesini. 1760-1770 yıl
larında Madrid'de basılan ve iki cilt tutan

Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis adlı katalogunda tarif ve tahlil ederek alıntı yaptığı seçme parçalarla ilim alemine tanıtmıştır. Birinci ciltte
filoloji. lugat, edebiyat. siyaset. tıp, matematik ve ilahiyat ikinci ciltte coğrafya
ve tarih konuları üzerinde kaleme alın
mış eserler yer alır.
Bu katalog, İspanya'daki Arap - İslam
medeniyeti üzerine XIX. yüzyılda meydana getirilen bütün çalışmaların adeta
çekirdeğini oluşturur. Casiri'nin özellikle alıntılar yaparak haklarında geniş bilgi verdiği yazmalar bu alanda yapılan
ilmi çalışmalara ışı k tutmuş ve hızlan
malarına yol açmıştır. Eserin yayımlan
masından bir asır sonra şarkiyatçı Hartwig Derenbourg (ö ı 908) geniş ölçüde
bu çalışmadan faydalanmak suretiyle
Escurial'deki yazmaları tekrar ele almış
ve daha sistemli biçimde hazırladığı. fakat bitiremediği katalogunu Les manuscrits arabes de l'Escorial adıyla yayımlamıştır (Paris ı884)

:

G. Gabrieli. Manuale di bibliogra{ia musulmana, Roma ı9ı6 , s. 221-222; J. Fück. Die
Arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955,
s. 125- ı 26; Necfb ei-Akiki. el-Müsteşrikün, Ka·
hi re ı 980, lll, 328; Bedevi, Meusü 'atü '1-müs teşri~in, s. 260-270; P. Massad. "Casiri y uno
de sus estudios ineditos", Bol/etin Royal Academia Historica, sy. ı 44 ( 1959ı. s. 15·47; Paz

Fernandez. "Arabismo espaii.ol del siglo XVIII,
origen de una quimera" (Felix Maria Pareja,
Cuadernos de la Biblioteca lslamidı içinde).
Madrid ı991 , s. 5-12,32, 51-52 ; Gr. E, IX, 670;
Enciclopedia Universal 1/ustrada EuropeoAmericano, XII, ı 53; TA, IX, 459.
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Mekke devrinde muhtemelen Duhiln
süresinden sonra ve Ahkaf süresinden
önce nazil olmuştur. "Ha-mim " ile baş
layan ve Mushafta ardarda gelen yedi
sürenin altıncısıdır. Küfeliler'in sayımına
göre otuz yedi, diğerlerine göre otuz altı ayettir. Bu fark. süre başındaki "ha mim" harflerinin müstakil bir ayet sayı 
lıp sayılmamasından ileri gelmektedir.
Fasıla* sı (.:ı • ~ ) harfleridir. Adını. yirmi sekizinci ayette geçen ve "diz çökmüş" veya "bir araya gelmiş" anlamları 
na gelen casiye kelimesinden alır. Ayrı
ca on sekizinci ayetteki şeriat ve yirmi
dördüncü ayetteki dehr kelimelerinden
dolayı bu süreye Şeriat süresi ve Dehr
süresi de denilmiştir.
Kaynaklarda nüzül sebebi hakkında
herhangi bir olaydan söz edilmemektedir. Diğer Mekki sürelerde olduğu gibi bunda da iman ve itikad konuları ele
alınmakta. özellikle ahirete iman meselesi üzerinde durulmaktadır. Süre birbi riyle bağlantılı olan üç ana bölümden

casiye
süresinin

muhakkak
hattıyla

vazilm ıs
ilk avetleri

meydana gelmektedir. Birinci bölümde
(ayet ı- ı ı) vahyin önemine ve buna inanmanın gereğine dikkat çekilmektedir.
Çünkü vahiy yegane galip ve hakim olan
Allah tarafından indirilmiştir. Vahiy haberlerinin doğruluğunu ve Allah'ın üstün kudretini gösteren deliller o kadar
çoktur ki yaratılış ve hayat olaylarından
ibret alanlar için buna inanmak güç değildir. Yeniden dirilişi inkar edenler, kuruyup ölmüş olan yerin gökten yağan
yağmur sayesinde yeniden canlandığını
görmezler mi? Aslında Kur'an bir hidayettir. Fakat kiltirler kibirleri ve günaha
olan meyilleri yüzünden iman etmeye
yanaşmazlar; ayrıca ayetleri hafife alır.
onlarla alay ederler. Birinci bölüm. söz
konusu inkarcılara maddi ve manevi etkisi büyük bir azabın uygu l anacağını bildiren ayetle son bulur. İkinci bölümde
(ayet ı 2-21 ı ilahi vahyin doğruluğunu ispat eden akli ve nakli deliller sıralanır.
Göklerde, yerde ve denizlerde Allah· ın
kudretini gösteren olaylara dikkat çekildikten sonra vaktiyle İsrailoğulları'na da
kitap, nübüwet ve hikmet verilmiş olduğu hatırlatılır ve Allah'ın peygamber
göndermesinin yadırganacak bir şey olmadığı anlatılır. Zalimler birbirinin yardımcısıdır ; ancak onların çabalarının peygamberi görevinden vazgeçirmeye yetmeyeceği , çünkü Allah'ın iyilerin dostu
ve yardımcısı olduğu bildirilir. İkinci bölüm. Kur'an'ın basiret ve rahmet vesilesi olduğunu, hiçbir zaman inananlarla
inanmayanların aynı değerde olmadığı

nı bildiren ayetle son bulur. Üçüncü bölüm (ayet 22- 37). ahirete ve hesap gününe inanmayanların düşünce tarzına ve
zihniyetierine yer verir. bu zihniyetin ne
kadar temelsiz ve tutarsız olduğunu açık
lar. Nefsani düşünce ve arzularını putIaştıranlar. "Bize göre hayat bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. bizi
ancak zamanın akışı (dehr) he la k eder"
derler. Bir de, "Madem ki öldükten sonra yeniden dirilmek varmış, öyleyse haydi bize ölmüş atalarımızı diriltip getirin"
gibi sözler sarfederler. "Ahiret hakkın
da bir şey bilmiyoruz. fakat öyle bir şey
olacağını da sanmıyo ruz" diyerek zan
üzerine hüküm yürütürler. Halbuki AIIah 'ın sözü haktır ve kıyamet mutlaka
kopacaktır. İnsanların bütün fiilieri kayda geçmiş olup o gün bu fiilierinin karşılığını göreceklerdir. İman edip iyi işler
yapanlar ilahi rahmete ve büyük mükafata nail olacaklardır. Kibir ve inatları
yüzünden Allah'ın ayetlerini alaya alan-

161

CASiYE SÜRESi
lar ve dünya hayatına aldanıp inkara sapanlar ise cehenneme atılacaklardır. Onlar cehennemde adeta unutulacaklar.
kendilerine ne ilgi gösterilecek ne de
özürleri dinlenecektir. Süre, bütün alemlerin rabbi olan. göklerde ve yerde kendisinden başka azarnet (kibriya) sahibi
bulunmayan Allah'a hamd ve tazimle
son bulur.
Casiye süresini okumanın faziletine
dair Übey b. Ka'b'dan nakledilen ve bazı
tefsir kitaplarında yer alan (ZemahşerT,
IV, 232), "Ha -mim-Casiye süresini okuyan kimsenin günahlarını kıyamet gününde Allah bağışlar ve heyecanını teskin eder" anlamındaki hadisin ve benzerlerinin mevzü olduğu kabul edilmiş
tir (ZerkeşT, 1, 432).
BİBLİYOGRAFYA:
Ragıb el-isfahani, el·Mü(redat, "csv" md.;
Lisanü '/- 'Arab, "csv" md. ; Bu harf. "Tefsir", 45 1
1; Zemahşeri. e/-Keşşa( (Beyru t), IV, 224-232;
Kurtubi, el-Cami', XVI, 156-178 ; Zerkeşf. elBurhan, 1, 432; Ayni, 'Umdetü ' /-~ari, Beyrut
1972, XVI, 8-10 ; Alüsi. Rühu'l-me'ani, VIII ,
58-74; Elmalılı. Ha k Dini, V, 4305-4326; Ömer
Rıza Doğru! . Tanrı Buyruğu, istanbul 1947, ll,
772-776; Muhammed et- Tahir b. Aş ür. Te(sfrü't-tahrfr ue't-tenu fr, Tunus 1984, XXV, 323ı:;;;:ı
378.
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zunda dinler tarihi sahasında hazırladı
ğı tezle doktor oldu. Aynı yıl, daha önce
hizmetine girdiği Alman diplomat ve arkeologu Max Freiherr von Oppenheim'ın
araştırma seferlerinin neticelerini ilmi
bakımdan değerlendirmeye başladı. 1928
yılında Berlin Üniversitesi'nde doçent oldu ve 1930'da Greifswald Üniversitesi'nde doçent kadrosuna tayin edildi. Ancak
1933 yılında Naziler'in iktidara gelmesiyle profesörlüğe yükselmesi imkansız
laştığı gibi 1938'de doçentlikten de azledildi. ll. Dünya Savaşı sırasında Von Oppenheim Vakfı'nda çalıştı. Daha sonra
savaşta dağılan ve büyük kısmı tahrip
edilen vakfın mal varlığı onun şahsi çabasıyla toparianarak Köln'de yeni kurulan vakfa dahil edildi. 1946'da Berlin
Humboldt Üniversitesi'nde profesör oldu. 1948'de Köln Üniversitesi'nde yeni
kurulan Şark Filolojisi Kürsüsü'ne getirildi. 1964'te emekliye ayrıldı. 28 Ocak
1970 tarihinde öldü.
Caskel, ünlü Arabiyatçı August Fischer'in talebesi olarak onun ekolünü devam
ettirmiştir. Kendisinin 70. doğum yıl dönüm ünde ( 1966) çıkarılan armağanda

S Mart 1896 tarihinde Danzig şehrin
de doğdu. 1914'te Tübingen Üniversitesi'nde ilahiyat ve Farsça okumaya başla
dı. Aynı yılın sonlarına doğru Berlin'e gidip tahsiline orada devam etti ve meş
hur Delitzsch'ten Kur'an üzerine dersler
aldı. ı. Dünya Savaşı'nda Anadolu. Filistin, Suriye ve Mezopotamya'daki askeri
hizmetleri sırasında Türkçe öğrendi. Savaşın ardından Berlin'de öğrenimine devam etti. Daha sonra Leipzig'e gidip özellikle A. Fischer ve R. Hartmann'ın reh-

yazdığı

hatıratında

Alman şarkiyatçılı
ğının 1939' a kadarki tarihçesi yer alır.
Eserlerinin başlıcaları Das Schicksal in
der altarabischen Poesie (doktora tezi ,
Leipzig 1926) ve Aijam al- 'Arab (doçentlik tezi, lslamica, IV 11 931 1, s. 1-99) ile
iki ciltlik Gamharat an-nasab, die Genealogie des Ibn al-Kalbi'dir (Leiden
1966; bu eseri G. Strenzick ile birlikte neş
retmiştir) Son eserde Caskel, kendisine
ait olan "islam'dan önceki Arabistan tarihi destanlardan ibarettir" hipotezine
göre tarihi gerçekleri ortaya koyarken
eski Arap şiirinden hareket edip şiiri tarihi kaynak olarak değerlendirir. Ayrıca
Von Oppenheim 'ın araştırmalarını bir
araya toplayan dört ciltlik büyük eserin
(Die Beduinen, 1-111 , Leipzig 1939: 1952; IV,
Wiesbaden 1968) 1 ve ll. ciltlerini Braunlich 'le birlikte, lll ve IV. ciltlerini ise tek
başına derlemiştir.
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Necib ei-Aklkl, el-Müsteşril).ün, Kahire 1980,
ll, 465·466; Bed evi. Me usa 'atü '/-müsteşrikin,
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Cambridgeshire East Hatley'de varbir ailenin oğlu olarak doğdu. 1621 'de Doğu dilleri tahsili için Cambridge'de Emmanuel College'e girdi ve 1625 yı
lında buradan mezun oldu. 1628'de mastırını, 1635 'te bakaloryasını tamamlayan
Castell. B. Walton'un Biblia Polyglotta'sının (Kitab- ı Mukaddes'in çok dilde tercümesi) hazırlanması ça lışmalarına birinci
derecede yardımda bulundu. Walton'un
kendisinin de itiraf ettiği gibi. Londra'da 1654-1657 yılları arasında altı cilt
halinde yayımlanan Biblia Polyglotta'nın Samirice, Süryanice, Arapça ve Habeşçe tercümelerinin sorumluluğu tamamen Castell'e aitti. Ancak Walton, Casteli'in bu sorumluluğuna, çok yoğun ve
titiz bir şekilde çalışmasına , hatta yayım
masrafları için kendi bütçesinden 1000
sterlin harcama fedakarlığında bulunmuş olmasına rağmen onun esere yaptığı büyük katkıyı aynı ölçüde takdir etlıklı

memiştir.

1660 yılında ll. Charles'ın tahta çıkışını
kutlamak amacıyla ibrani, Keldani, Süryani, Samiri. Habeş, Arap, Fars ve Yunan
dillerinde yazdığı şiirleri Sol Angliae oriens auspiciis Caroli II regum gloriosissimi (London 1650) adı altında bastırarak
krala takdim etti ve nail olduğu bir miktar ihsanla bozulmuş olan mali durumunu düzene koymaya çalıştı. 1661 'de doktorasını bitirdikten sonra büyük bir kütüphanesi bulunduğu için Saint John's
College'e geçti ve Biblia Polyglotta'nın
hazırlanmasında sarfettiği mesainin ilhamıyla 1651 yılından beri üzerinde çalıştığı Lexicon Heptaglotton, Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, Samaritanum, Ethiopicum, Arabicum et Persicum (yedi dilde sözlük: ibranice. Keldanice. Süryanice. Samirice. Hab eşçe. Arapça ve
Farsça) adlı eserinin telifinde buranın kütüphanesinden çok faydalandı. 1666'da
saray papazlığına. 1667'de Canterbury
Katedrali'nde özel bir göreve tayin edildi; fakat sağlık sebeplerinden ve üniversitedeki Arapça hocalığından dolayı kilisedeki görevinden muaf tutuldu. 1674'te Royal Society üyeliğine seçildi. Yıllar
ca çalışmaktan yıpranmış durumda iken
Essex'teki Hatfield Peverell bölgesi pa-

