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bel eş-Şeybfıni. Sahabi ravilerine göre 
tertip edildiği için araştırma yapanların 
kolayca faydalanamadığı el-Müsned'i ko
nularına göre yeniden düzenlemiş, rivayet
lerin senedierini çıkarmış, yalnız merfü ha
dislerin sahabi ravisini, mevkuf ve maktu 
haberlerin ilk ravisini zikretmekle yetin
miştir. Bununla birlikte gerekli gördüğü 
yerlerde diğer ravilere veya senedin tama
mına yer verdiği de olmuştur. Aynı saha
biden gelen mükerrer hadislerin mana ba
kımından en genişini, sened bakımından 
en sağlamını almış. eserine kaydetmediği 
rivayetlerde bazı ziyadeler ve açıklamalar 
bulunuyarsa bunları parantez içinde zik
retmiş, ziyade kısım fazla ise ve manayı 
ihlal ediyorsa onları da hadisi zikrettikten 
sonra göstermiştir. İki tarikten biri anlam 
ve hüküm itibariyle daha geniş, diğeri se
ned bakımından daha sahih ise iki rivaye
ti de kendi lafızlarıyla ayrı ayrı kaydetmiş
tir. Hadis birden fazla sahabiden rivayet 
edilmişse en fazla hüküm içeren ve sene
di en sahih olanı alıp diğerlerine işaret et
mekle yetinmiştir. Saati, bu eserinde Ah
med b. Hanbel'in el-Müsned'inde bulu
nan her rivayete yer verdiğini, bilerek hiç
bir rivayeti dışarıda bırakmadığını belirt
miştir. Birçok hükmü içeren uzun hadis
leri önce uygun gördüğü konuda bütün 
olarak vermiş, ardından diğer konularla il
gili kısmını o bölümlerde zikretmiştir. Kı

sa olduğu halde birkaç hükmü içeren ha
disleri de içerdiği hükümle ilgili yerlerde 
tekrar etmiştir. Kitap başlıca yedi kısma 
ayrılmış olup bunlar tevhid ve usulü' d-din, 
fıkıh , tefsirü'l-Kur'an, tergib ve terhib, ta
rih, ahvalü'l-ahire ve'l-fiten bölümleridir. 
Müellif bu eserini Bülı1gu'l-emôni min 
esrôri'l-Fet]J.i'r-rabbôni adıyla şerhede
rek garib ve müşkil lafızların manalarını 
açıklamış, hadislerin senedierini el-Müs
ned'de olduğu gibi nakletmiş , tahricleri
ni yapmış ve bazı hadislerin hükmünü be
lirtmiştir. Eser şerhiyle birlikte yirmi dört 
cilthalinde yayımlanmıştır (Kah i re ı 353-
13 58). Kitabı Rif at Oral ve Süleyman Sarı 

Türkçe'ye çevirmeye başlamış, bir bölümü
nü beş cilthalinde yayımiarnıştır (Konya 
2003-2004). Z. Bedô'i'u 'l-minen ii cem' 
ve tertibi Müsnedi'ş-Şôfi'i ve's-Sünen. 
Kitapta, İmam Şafii'ye nisbet edilen el
Müsned ve es-Sünen adlı eserler bir ara
ya getirilmiştir. Bunlardan el-Müsned, is
nadında İmam Şafii'nin yer aldığı merfu ve 
mevkuf rivayetleri Ebü'l-Abbas Esamm'ın 
bir araya getirerek oluşturduğu Müsne
dü'ş-Şati'i, es-Sünen ise Ebu Ca'fer et
Tahavi'nin rivayet ettiği Sünenü'ş-Şôfi'f
dir. Saati bu iki eseri mükerrerlerini haz
federek ve hadisleri fıkıh bablarına göre 
düzenleyerek Bedô'i'u'l-minen adıyla bir 
araya getirmiş, daha sonra bu çalışması
na el-Kavlü'l-]J.asen şer]J.u Bedô'i'u'l
minen adını verdiği kısa bir şerh yazmış
tır. Kitap şerhiyle birlikte neşredilmiştir 
(1 - 11, Kah i re ı 950) . 3. Min]J.atü'l-ma'bud 
ii tertibi Müsnedi't-Tayôlisi Ebi Dôvud. 
Saati, Katib Çelebi'nin ilk müsned tasnif 
eden kimse olarak tanıttığı Ebu DavQd et
Tayalisi'nin ( ö 204/819) el-Müsned'inin 
üs!Qbundan ve ali isoadından etkilenerek 
üzerinde çalışmaya başlamış, eserin mat
bu nüshasında eksik olan sekiz sahabi 
müsnedini Ahmed b. Hanbel'in el-Müs
ned'inden tamamlamıştır. Kitabı baştan 

sona okuyarak daha önce musahhihlerin 
yaptığı düzeltmelerle birlikte kendi tashih
lerini de matbu nüshaya işlemiştir. el-Fet
]J.u'r-rabbfıni'de yaptığı gibi eseri fıkıh 
bablarına göre tertip ederek toplam 2767 
hadisi yedi ana bölüm altında düzenlemiş
tir. Bunlar tevhid ve usulü'd-dln, fıkıh, tef
sir, tergib ve terhib, tarih, alamatü's-saa 
ve fiten, kıyamet ve ahvalü'l-ahire bölüm
leridir. Bu bölümlerin altında bablar yer al
mış, bab başlıkları konuyla ilgili hadislerin 
kolayca bulunmasını sağlayacak biçimde 
tertip edilmiştir. Saati gerekli gördüğü yer
leri açıklamak, bazı konulardaki eksikleri 
tamamlamak, okunmasında güçlük bulu
nan kelimeleri harekelemek için et-Ta'li
~u'l-ma]J.mud 'alô Min]J.ati'l-ma'bl.id adı
nı verdiği bir eser daha yazmış ve iki eser 
biraradayayımlanmıştır (HI , 1372-1373/ 
ı 952-1953). 
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Ahmed Fevzi b. Ahmed 
es-Saati ed-Dımaşki 

(ö. 1924) 

Suriyeli din alimi. _j 

Dımaşklı Kürt asıllı bir aileye mensup
tur. Tahsilini Dımaşk'ta tamamladı. Suri
ye topraklarının Osmanlı hakimiyetinden 
çıkmasından sonra ülkenin Posta-Telgraf 
Teşkilatı 'nda umum müdür olarak görev 
yaptı . Hayatının tamamına yakınını Dı

maşk'ta geçiren Saati 1924'te burada ve
fat etti. Ancak bazı kaynaklar onun ölüm 
tarihini 1930 olarak vermektedir (Nüvey
hiz, ı. 55; Zirikll, I. ı 97; İbrah im b. Abdul
lah ei-Haziml. ıı. 582) Saati'nin ilmi şah
siyetinde Selefilik doğrultusundaki tema
yüller ağırlık kazanır. Eserlerinden onun 
Vehhabllik akımına olumlu baktığı anla
şılmaktadır. Temel İslami ilimler yanında 
müsbet bilimiere de ilgi gösterdiği, döne
min materyalist akımiarına ve ülkesindeki 
misyonerlik faaliyetlerine karşı çalışmalar 
yaptığı bilinmektedir. Mütevazi bir hayat 
yaşaması ve yöneticilik görevinin şöhret 
kazanmasına elverişli olmaması sebebiyle 
fazla tanınmamış , bu yüzden kaynaklar
da kendisine yeterince yer verilmemiştir. 
Yaşadığı dönemin diğer Şam uleması gi
bi onun da Osmanlı Türkçesi'ne vakıf ol
duğu kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. Mişkôtü '1- 'ulUm ve '1-be
rôhin ii ibtôli edilleti'l-môddiyyin (Dı
maşk 1338). Müellifin en hacimli çalışma
sı olup eserde dönemin bilimsel gelişme
leri ele alınmakta ve naslar ışığında ma
teryalist görüşler reddedilmektedir. z. 
Nüzhetü't-tullôb ii ta'limi'r-mer'e ve 
ret'i'l-]J.icôb ( Dımaşk 192 1) Müslüman ka
dının eğitim ve öğretimi üzerinde durulan 
risalede, modernleşme sürecinin, İslam 
toplumunda kadının sosyal ve hukuki ko
numunda meydana getireceği değişiklik

lere temas edilmekte, İslam kültürüne bağ
lı kalınarak bu eğitimin nasıl sürdürülebile
ceği tartışılmaktadır. 3. el-Burhôn ii i'cô
zi'l-Kur'ôn (Dımaşk 1924). 4. el-İnşat ii 
da'veti'l-Vehhôbiyye ve l]uşumihim li
ref'i'l-l]ilôf ( Dımaşk 1340) . Selef akımı
nın Arap dünyasında güçlenmesi ve mez
hepler arasındaki ilişkilerin hoşgörü sınır

larını aşması karşısında kaleme alınan ri
salede Vehhabllik hareketine olumlu yak
laşılmakta, mezhepler arasında ortaya çı
kan anlaşmazlıkların giderilme yöntemle
ri konusunda önerilerde bulunulmaktadır 
(Brockelmann , III, 436). S. Kenzü'l-berô-
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hin ( Dımaşk 1340, 194 3). Hıristiyanlığa red
diye türünde bir eser olup hakkında bir ta
nıtım yazısı yayımlanmıştır (Luvls Şeyho, 
"Kitabü Kenzi'l-berahln", el-Meşril)., XXIII! 

ı [Beyrut 19251. s. 554-555; krş. Brockel
mann, lll, 436). 6. Tui}.fetü'r-rfıgıbin ii 
i}.asmi'l-cedel beyne'I-İslam ve'l-mü
beşşirin (Dımaşk, ts.). 7. en-Nehcü'l-1!-a
dim fi'r-red 'ald md cd' e ii risaleteyi'l
J:ıa]f. ve l]itdbiıı kerim (Dımaşk, ts.) . Serk'is 
tarafından tanıtılan bu iki risale de misyo
nerierin faaliyetlerine reddiye olarak ka
leme alınmıştır ı Cami'u't-teşanTfi 'l-/:ıadTşe, 

I, 86, 97) Saatl"nin el-Ma]f.şadü'l-val}.id 
li-i]f.rô.ri'l-l;].asm bi't-tevi}.id adlı bir ese
rinin daha bulunduğu kaydedilmektedir 
(Kehhale, ı. 229; ibrahim b. Abdullah el
Haziml, ll , 582). 
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SA'B b. CESSAME 
·( ;ı.,~ \)! ..,.........,, ) 

es-Sa'b b. Cessame b. Kays 
el-Kinanl el-Leysl 

(ö. 25/646 [?]) 

Sahabi. _j 

Babasının adı bazı kaynaklarda Yeiid ve
ya Ali yahut Vehb (Zeheb) olarak da geçer. 
Annesi EbQ Süfyan'ın kız kardeşi Zeyneb 
veya Fahite olup sahabeden Muhallim b. 
Cessame de kardeşidir. Ficar savaşlarında 
Kureyş'i desteklemek üzere onlarla anlaş
ma yapan ve Ehabiş diye anılan Beni Bekr 
kabileleri arasında onun kabilesi Beni Leys 
de vardı. Hz. Peygamber devrinde önemli 
olaylara katıldı. Mekke'den Medine'ye hic
ret edince ResQI-i Ekrem onu Avf b. Malik'
le kardeş yaptı; bu iki kardeşin birbirini çok 
sevdiği nakledilir (ibn Hacer, el-İşabe, lll, 
427) Avf b. Malik'le Ebü'd-Derda'nın kar
deş yapıldığına dair rivayetler de vardır. 

ResOluilah hac esnasında Medine civarın
daki Ebva veya Veddan'da bulunduğu sı-
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rada Sa'b avladığı vahşi bir eşeği (veya vah
şi eşek etini) ona hediye etmek istedi, fakat 
Hz. Peygamber bunu kabul etmedi, onun 
buna üzüldüğünü görünce de hediyeyi ih
ramlı olduğu için kabul etmediğini söyledi 
(Buh§.r'i', "Ceza"ü'ş-şayd", 6, "Hibe", 6; Müs
lim, "I:Iac", 50-55). ResQI-i Ekrem'in Sa'b'ın 

Huneyn Gazvesi'nde gösterdiği yiğitliği öv
düğü rivayet edilmektedir (a.g.e., ay) 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Ved
dan'a veya Ebva'ya yerleşen Sa'b, İstahr 
(23/644) ve İran fetihlerinde bulundu. Mür
sel bir senedie rivayet edUdiğine göre İs
tahr'ın fethi sırasında biri, "Deccal çıktı!" 
diye bağırmış, Sa'b duruma müdahale ede
rek bunun doğru olmadığını söylemiş ve 
ResQJ-i Ekrem'in, deccalin ancak insanla
rın onun adını artık anmadığı ve minber
Ierde ondan söz edilmediği zaman ortaya 
çıkacağına dair sözlerini bizzat kendisin
den dinlediğini belirtmiştir (Müsned, IV, 
72) . Sa'b'ın Hz. Ebu Bekir devrinde vefat 
ettiği kaydedilmekteyse de bu olay ve Fe
sev! ile İbn Hacer ei-Askalanl'nin açıklama
ları, onun Hz. Ömer döneminin son yılla
rında veya Hz. Osman devrinde muhteme
len ZS yılında ( 646) öldüğünü göstermek
tedir. Sa'b b. Cessame'nin rivayetleri Kü
tüb-i Tis'a'da (Wensinck, VIII, 124) ve di
ğer hadis kitaplarında yer almış olup da
ha çok Abdullah b. Abbas aracılığıyla kay
naklara geçen rivayetleri toplu olarak Ah
med b. Hanbel'in eJ-Müsned'inde bulun
maktadır (IV, 37-38, 71-73). Ondan rivayet
te bulunan Şüreyh b. Ubeyd el-Hadrami'
nin kendisiyle görüşmediği zikredilmiştir. 
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~ MiRzA TOKPlNAR 

SABA 
(~) 

Türk mlısikisinde 
bir birleşik makam. 

-, 

_j 

Seydi'nin eJ-MatJa'ında terkipler arasın
da zikrettiği saba makamı dügah perde
sinde karar eden makamlardan olup seyir 
özelliği çıkıcı veya çıkıcı-inicidir. Saba ma-

karnının dizisi. çargah perdesindeki zir
güleli hicaz dizisine yerinde yani dügah 
perdesindeki saba dörtlüsünün eklenme
sinden meydana gelmiştir. Saba dörtlüsü 
kendi yeri olan dügah perdesinde KSS ara
lıklarıyla sıralanan dügah, segah, çargah 
ve hicaz perdelerinden meydana gelen 18 
koroalık bir "eksik dörtlü" olup saba ma
kamı dügah perdesinde bu dörtlü (çeşni) 
ile karar eder. 

Yerinde 
saba dörtiüsü 

cargahta zirgüleli hicaz dizisi 

cargahta 
hicazbesiisi 

saba 
makamı 

dizileri 

Bu eksik dört! ünün tam dörtlü olma ih
tiyacından dolayı bu dörtlünün 4. sesi 
olan hicazperdesi (bakiye bemollü re) se
yir sırasında 2-Z,S koma kadar daha dik 
(ince) basılır. Rauf Yekta Bey bu konuya 
dikkat çekerek çargah ile bu dikleşmiş 
hicaz perdesinin arasının 12111 oranında 
olması gerektiğini belirtmiştir. Bu oran 
da söz konusu re bemolün 4 değil Z,S 
koroalık bir pestlikle basılması gerekti
ğini göstermektedir. Ancak buna ben
zer bazı makamlardaki ses ihtiyacını pek 
de karşılayamayan Arei-Ezgi nazariyatın
da bu perdeyi gösterecek bir değiştirme 
işareti (bemol) olmadığı için notada baki
ye bemolü ile yazılmasına rağmen icrada 
bu perde ifade edilen oranda daha dikçe 
basılır. Saba makamında benzer bir özel
lik, çargahtaki zirgüleli hicaz dizisinin 6. 
sesi olan şehnaz perdesi (bakiye bemollü la) 
için de söz konusudur. Fakat bu perde se
yir sırasında bazan şehnaz (bakiye bemol
lü) değil dik şehnaz (koma bemollü) olarak 
basılır. Bunun sonucunda çargahtaki zir
güleli hicaz dizisi de değişmiş olur. Bu per
denin bazan bu şekilde dik şehnaz olarak 
basıtmasının üç sebebi olabilir. 

1. Çargah perdesi üzerinde bulunan zir
güleli hicaz dizisi değişip uzzal dizisi hali
ne gelmiş ve bu dizinin bir kısmı, yani dik 
şehnaz perdesine kadar olan kısmı kulla
nılmıştır. "Çargah perdesinde uzzal dizisi
nin bir kısmı" diye belirtilmesinin sebebi ise 
şudur: Böyle bir dizide dik şehnaz perde
sinin arkasından sünbüle (küçük mücenneb 
bemollü si) perdesinin gelmesi gerekir, fa
kat hiçbir saba eserin tiz tarafında bu per-


