ASHABÜ 's-SEBT
kimliklerine dair Kur'an'da hiçbir bilgi
yoktur. Tefsirlerde kaydedildiğine göre
bu karye Antakya, oraya giden elçiler
Hz. isa'nın havarileridir: dolayısıyla karye halkı da Romalılar ' dır (Elmalılı. VI,
40 15) Bazı kaynaklar gönderilen elçilerin isimlerini Sadık. Sadük ve Salarn olarak kaydetmekte. bazıları da bunların
havarilerden Simun Petrus ve Yuhanna
olduğunu söylemektedir. Rivayetlerde,
bu elçilerin birtakım mücizeler göstererek anadan doğma körü ve abraşı iyi ettikleri. ölüyü dirilttikleri, bunun üzerine
kralın iman edip kavminin iman etmediği ve inkarcıların bir sayha ile mahvedildikleri anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen elçilerin (mürsel). Hz.
isa'nın gönderdiği havariler olması uzak
bir ihtimaldir : çünkü onların Allah tarafından gönderildiği ayette açıkça belirtilmektedir (bk Yasin 36/ 14). Ayrıca
Ah d- i Cedid ·de de böyle bir haber yer
almamaktadır. Bilindiği kadarıyla Hz. isa
peygamberliği süresince Filistin bölgesinin dışına çıkmamış, havarilerin Antakya 'ya gidişleri ise Hz. isa· nın semaya urücundan sonra olmuştur (Resullerin i ş l e ri , ll 1 19-20) Ahd-i Cedid'de oraya gidenlerin Barnabas, Petrus ve Paul
olduğu ve burada bazı peygamberlerin
de bulunduğu kaydedilmektedir (Resullerin i şleri, 11 / 22-27) . Diğer taraftan Havariler Antakya· da herhangi bir mukavemetle karşılaşmamış, bu yerin halkı Hz.
isa'ya inanmakta gecikmemiş ve şehir
bir müddet sonra Hıristiyanlığın belli
başlı merkezlerinden biri olmuştur (Resu llerin i şleri, 14/ 26-28; 15/ 35-36; NDB,
S. 40)
Kur'an -ı Kerim'de, şehrin uzak kesiminden koşup gelerek halka Allah ' ın gönderdiği elçilere inanmalarını tavsiye ettiği belirtilen mürnin kişinin adı. mesleği ve elçilere inandığı için öldürülmesi
sırasında kendisine reva görülen zulüm
ve işkencelerle ilgili birçok rivayet vardır. Ashabü'l-karye kıssasının amacı, Hz.
Muhammed'in peygamberliğini ispat etmek, Allah'ın elçilerine karşı gelenlerin
akıbetini gözler önüne sermektir.
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XXII, 100-104; XXIII, 2-3; a.mlf.. Tarrh (Ebü'IFazl), ll, 18-21 ; Kurtubi. Te{sfr, XV , 14-22; Alüsi,
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ASHABÜ'l -MEYMENE
(bk. ASHABÜ'I-YEMiN ).
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200 ile 1000 arasında
hadis rivayet eden sahabiler için
kullanılan terim.
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Baki b. Mahled'in eJ-Müsned'ine göre
bunlar on bir kişidir: Abdullah b. Mes'üd
(848 had is). Abdullah b. Amr b. As (700
hadis). Ömer b. Hattab (573 hadis). Ali
b. Ebü Talib (536 hadis). ümmü Selerne
(378 hadis). Ebü Müsa el-Eş' ari (360 hadis). Bera b. Azib (305 hadis). Ebü Zer elGıfarf (281 hadis). Sa · d b. Ebü Vakkas
(271 hadis). Ebü ümame el-Bahilf (250
hadi s) ve Huzeyfe b. Yernan (225 hadis)
Ashabü'l-mifn'in rivayet ettiği hadis sayıları hakkında Ebü Bekir el-Berki ve
Ebü Nuaym el-İsfahani gibi alimler değişik rakamlar vermişlerdir.
BİBLİYOGRAFYA :

ibnü'I-Cevzi, Te/kfhu {ühümi eh/i'/-eşer (n şr.
Ali Hasan). Kah ire ı 975, s. 362-364; M. Tayyib
Okiç, Baz ı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkik/er, istanbul 1959, s. 31; Muhammed Zübeyr
Sıddiqi. Hadfs Edebiyatı Tarihi (tre. Yusuf Ziya
Kavakçı). istanbul ı 966, s. 44.
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ASHABÜ'r-RAKİM
(bk. ASHAB-ı KEHF).
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nusunda tefsir kitaplarında birçok rivayet mevcuttur. Buna göre, Arapça· da
"kuyu, örülmemiş kuyu, çukur. maden
ocağı" gibi anlamlara gelen res. Yemame'de Felc de denilen bir kasabanın. bir
vadinin veya bir kuyunun adıdır (Lisanü .,_
'Arab, "ress" md .. VI , 98 ; KurtubT. XII I, 32).
Bir görüşe göre de Ashabü'r-res. Yasin
süresinde sözü edilen Ashabü'l-karye'nin diğer bir ad ıdır. İbn Abbas bunların
Azerbaycan'da yaşamış ve peygamberlerini öldürmüş bir kavim olduklarını belirtmiş, buna karşılık Şuayb'ın kavmi oldukları . peygamberlerini dinlemedikleri
için cezalandırıldıkları da öne sürülmüş
tür (KurtubT. XIII . 32; Al üsT. XIX, 19). Alüsf.
İbn Abbas·a atfedilen ve Ashabü'r-ress'in
Semüd kavmi olduğunu ifade eden baş
ka bir rivayeti. Furkan süresinin 38. ayetinin lafzına uygun bulmamıştır. Ancak
Semüd kavminin devamı veya ashabü' luhdüdla aynı topluluk olabilecekleri de
düşünülmüştür (Ta beri , XIX. ı Ol . Taberf'nin Ashabü'r- res'le ilgili olarak naklettiği uzunca bir hadiste sözü edilen
Ashabü'l-karye'nin bunlarla ilgisi olmaması gerekir. Zira hadiste geçen kişilerin
Ashabü'r-res olduklarına dair bir açıklık
bulunmadığı gibi, söz konusu insanlar
daha sonra peygamberlerine iman etmişlerdir. Halbuki Kur'a n-ı Kerim'de Ashabü 'r-ress'in iman etmemeleri sebebiyle helak edildikleri açıkça bildirilmektedir. Razi'nin de kaydettiği gibi. Ashabü'rress'in kimler olabileceği hususunda ileri sürülen görüş ve rivayetler. Kur'an-ı
Kerim'le ve senedi sağlam bir haberle
desteklenmiş değildir . Bilinebilen tek
şey, küfür ve imansızlı kları sebebiyle Allah ' ın bunları he la k etmiş olmasıdır (Te{sfr, XXIV, 83).
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ASHABÜ'r-RES
( ..r} \ ..,_,b....,\ )
Kur'an-ı Kerim'de
helak edildikleri bildirilen
eski bir kavim.
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Kur'an'da iki ayette (bk. ei-Furkan 25 /
38 ; Kaf 50/ 12) Ashabü'r- ress'in Nüh. Ad
ve Semüd kavimleriyle birlikte peygamberlerini yalanladıkları ve bu yüzden helak edildikleri belirtilmekte. bunun dı
şında bir bilgi verilmemektedir. Bununla birlikte. gerek res kelimesinin manası gerekse Ashabü'r- ress'in kimler olduğu . nerede ve ne zaman yaşadıkları ko-

Wensinck.

"AşJ:ıab aı-Rass" ,
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