
SABBAN 

yanıyye (Risale tt 'ilmi'l-beyan; Kahire 
ı 3 ı 5). Eser için Muhammed İliş (Kah i re 
ı 28 ı), Mah!Cıf b. Muhammed el-Minyavl 
(Kahire ı 285) ve Muhammed b. Muham
med el-Embabi (nşr. MahmQd b. Musta
fa, Kah i re ı 3 ı 5) tarafından birer haşiye 
kaleme alınmıştır. 4. Risale fi'l-isti'arat 
(müellif nüshası için bk. Brockelmann, 
GAL, ıı, 372; c. Zeydan, lll, 304). s. Urcu
ze ii' I-'anız. Müellife ait şerhiyle birlikte 
basılmıştır (Kahire ı 307). 6. Urcuze ii na~
mi'l-müşelleşat (Müşelleşat fi.'l-luga) . Üç 
harekeyle de okunabilen kelimelere dair bir 
sözlüktür. 7. Risale ii taJ:ıl).il~i mi'yari 'l
vezn "mit'al" (Brockelmann, GALSuppl., 
II, 400) . 8. ŞerJ:ı 'ala Tecridi'l-Bennani. 
Sa'deddin et-Teftazani'nin Tell].işü'l-Mit
taJ:ı'a yazdığı Mu{ıtaşarü'l-me'ani adlı 

şerhe Sabban'ın öğrencisi Mustafa b. Mu
hammed el-Bennani tarafından yazılan 
Tecrid adlı hEışiyenin şerhidir (Kahire ı 297) . 
9. ljaşiye 'ald Şerl:ıi's-Semerl).andiyye. 

Ebü'l-Kasım b. EbQ Bekir el-Leysi es-Se
merkandi'nin Fera'idü '1-teva'id ( er-Risa
letü's-Semerl):andiyye) adıyla tanınan isti
are konusundaki risalesine isamüddin el
İsferayini'nin yazdığı şerhe haşiyedir (Ka
hi re 1282, 1286, 1299, 1303) 

B) Diğer Eserleri. 1. İs'atü'r-ragıbin ii 
sireti (siyeri)'l-Muştata ve feza'ili ali 
beytihi't-tahirin (Kahire 1273, 1276, 1281, 
1290, 1297, 1302, 1304, 1306, 1307, 1315, 
I 3 I 7, 1323; Bombay I 290 ve Mü'min eş
Şeblend'nin NO.rü 'l-ebşar'ı kenarında, Ka
hire ı 290, ı 298, ı 308, ı 929). 2. İtJ:ıdiü eh
li'l-İslam bima yete'allal).u bi'l-Muş
tafa ve ehli beytih (Brockelmann, GAL 
Suppl., II, 399; c. Zeydan, lll, 304) 3. Na~
mü esma'i ehli'l-Bedr. Mustafa b. Mu
hammed el-Bennani tarafından Ravza
tü't-talibin adıyla şerhedilmiştir (Brockel
mann, GAL, II, 372). 4. Man~ume ii 'ilmi 
muştalaJ:ıi'l-J:ıadiş. 600 beyit olup Mec
mu' min mühimmati'l-mütUn içinde ba
sılmıştır (Kahire I 280, I 286, I 295; İsken
deriye ı 302, ı 37 1/1952). s. er-Risaletü'l
kübra fi'l-besmele ve'l-J:ıamdele (Kahi
re 1291, 1297, 1301, 1308) Risaleyi Muham
med b. Muhammed es-Sünbavi şerhet
miştir (Brockelmann, GAL Suppl. , II, 399). 
6. ljaşiye 'ala mul).addimeti Cem'i'l-ce
vami' li-Taciddin es-Sübki (Ezher Ktp., 
nr. 1029). 7. Risale ii 'ilmi'l-hey'et (Broc
kelmann, GAL, II, 372). B.lfaşiye 'ala Şer

J:ıi'l-Mollavi ' ale's-Süllem li'l -A{ıçlari. 
Abdurrahman b. Muhammed el-Ahdari'
nin mantıka dair es-Süllemü'l-mürevnal). 
adlı doksan dört beyitlik urcQzesine Ah
med b. Abdülfettah el-Mollavi'nin yazdığı 
şerhin haşiyesidir (Kahire 1285, 1305, 1310, 
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1311, 1319, 1321, 1325). 9.lfaşiye 'ala 
ŞerJ:ıi Molla ljanefi 'ale'r-Risaleti'l
'Açludiyye ii adabi'l-baJ:ış ve'l-müna
~ara . Adudüddin el-İci'nin istidliH yolu ve 
metotlarıyla tartışma usulünün kuralları
nı içeren risalesine Molla Muhammed et
Tirmizi el-Hanefi'nin yazdığı şerhin (er-Ri
saletü 'l-Jjane{i.yye) haşiyesidir (Kahire 1303, 
1310). 
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li] ZüLFiKAR TüccAR 

S ABBE 
(~Wf) 

Hz. Peygamber'in vefatı üzerine 
Hz. Ali 'ye destek vermemeleri sebebiyle 

imarnet konusunda ashabın 
büyük çoğunluğunu kusurlu sayan 

Şii gruplarına verilen isim. 
L _j 

Sözlükte "dil uzatmak, haysiyet kırıcı 
sözler sarfetmek" anlamındaki sebb kö
künden türeyen sabbe kelimesi "bir kim

seyi veya zümreyi layık olmadığı kötü şey
lerle ananlar" manasma gelir. Sabbe, Şii 
fırkalarının sınıflandırılması sırasında Şia 

muhalifi gruplar tarafından ashabın ço
ğunluğu hakkında onur kırıcı eleştirilerde 
bulunan imamiyye için kullanılmıştır. İma
miyye Şiası. ResQl-i Ekrem'in vefatından 
sonra Hz. Ali'nin imam olmasının gerek
tiğini söyleyen Ebu Zer el-Gıfari, Arnmar 
b. Yasir. Mikdad b. Esved ve Selman-ı Fa

risi gibi belli sayıda sahabileri (Sa'd b. Ab
dullah el-Kumml, s. 15; Nevbahtl, s. I 5-
16) gerçek sahabi ve inancında sabit kişiler 
olarak kabul etmiş. diğerlerini ve özellik
le ilk üç halifeye biat edenleri Ali'nin ima
rnet hakkına riayet etmemekle itharn et
miştir. Hz. Ali'ye siyasi anlamda muhale
fet ederek Cemel ve Sıffin olayiarına ka
tılanları sahabi saymamış, hatta bazıları
nın İslam'a girdikten sonra irtidad ettiği
ni ileri sürmüştür. 

Mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin kale

me alınması sırasında müelliflerin çoğu 
Şia'yı Zeydiyye, imamiyye. ismailiyye ve Ga
liyye (Gulat) gibi tırkalara ayırmış, ardın
dan bu ana tırkaların içinde teşekkül eden 
tali tırkaları sıralamış . her fırkayı tanıtır-

ken mensuplarının düşüncelerini belirtmiş

tir (mesela bk. Bağdadl, s. 29-72; Şehrista

nl, I, ı 54- ı 98). Bu tür sınıflandırmalarda 
daha çok kurucunun isminden hareket 

edildiğinden isimden fırkanın düşüncele

rinin anlaşılması mümkün olmamıştır. Bu

na karşılık bazı müellifler (mesela bk. İz

mirli, I, ı 20- ı 2 ı) Şia tırkalarını düşünce

lerindeki hakim unsurları dikkate alıp sı

nıflandırmış ve hakim unsur olarak Ali'nin 
imamlığını kabul etmiştir. Hz. Ali'yi ima

mete en layık kişi olarak görüp diğer saha

bllerden üstün tutmakla birlikte diğerleri

nin sahablliğini reddetmeyen ve ilk üç ha
lifenin imametini meşru sayanlara Mu

faddıla denilmiştir. Genellikle Zeydiyye bu 

grubu temsil etmektedir. Bunun yanında 

Hz. Ali'ye ve kendisinden sonra gelip imam 

kabul edilen evlatlarından bir kısmına ila

hi özellikler nisbet eden aşırılar ise Müel

lihe diye isimlendirilmiştir (bk. MÜELLİHE) 
ResQlullah'ın vefatının ardından Ali'ye bi

at etmedikleri için ashabın büyük çoğun
luğunu kötüleyen, layık olmadıkları sıfat

larla nitelendiren ve onlarla ilgilerini ke

senler de muhalifleri tarafından Sabbe di

ye anılmıştır. Bununla birlikte mezhepler 

tarihi müelliflerinin çoğunluğu Sa b be ye

rine imamiyye ve tali tırkalarının isimleri

ni kullanmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de bütün müminlerin ba
rış içinde yaşamaları ve ayrılığa çağıran 
şeytana uymamaları emredilmiş (el-Ba
kara 2/208; bk. Elmalılı, I, 735-736), bu
nun yanında putlara tapan insanlara dil 
uzatılınası da (sebbedilmesi) yasaklan
mıştır, çünkü bu takdirde onlar da Allah'a 
dil uzatma cüretini gösterebilirler (el-En
'am 6/108) . Yine Kur'an 'da muhacirin ve 
ensarın övülmesinin ardından daha son
ra gelecek olan müslümanların şöyle dua 
etmeleri istenmiştir: "Rabbimiz! Bizi ve 
bizden önce gelip geçmiş mürnin kardeş

lerimizi bağışla; kalplerimizde iman eden
lere karşı hiçbir kin bırakma!" (el-Haşr 59/ 
10). İslamiyet'in bütün diniere hakim ola
cağını beyan eden ayetin devamında Mu
hammed'in Allah'ın elçisi olduğu , onu tas
dik edenlerin inkarcılara karşı çetin, ken
di aralarında merhametli davrandığı be
lirtilir (el-Feth 48/28-29). Bu ilahi beyanlar 
İslam dini mensuplarının ayıncı nitelikleri
ni ve davranış biçimlerini ortaya koymak
tadır. On dört asır önce vuku bulmuş bir 
olayı İslamiyet'in gelişim ve yayılışı , tarihi 
birikimi ve büyük çoğunluğun anlayışıyla 
bağdaşmayacak şekilde yorumlamak isa
betli görünmemektedir. 
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J!litl MusTAFA Öz 

SABIK ve IAHİK 
( J>WI ~ .j.!WI ) 

Aynı muhaddisten hadis rivayet eden 
iki ravinin ölüm tarihleri arasında 

uzun bir zaman diliminin 
L bulunmasını ifade eden hadis terimi. _j 

Sözlükte sabık "öne geçen. önce olan. 
önde giden". lahik "sonradan gelip önde 
gidene yetişen" demektir. Bu iki kelime ilk 
defa Hatlb el-Bağdadl tarafından bir ha
dis terimi olarak "aynı tabakadan olmadık
ları halde aynı kişiden hadis nakleden iki 
ravi" anlamında kullanılmıştır. Bu iki ravi
den önce ölene sabık. sonra ölene lahik 
denir. Sabık ve lahikın esaslarını belirle
yen Hatlb el-Bağdadl iki ravinin vefat ta
rihleri arasında en az altmış yıllık bir za
man farkının bulunması gerektiğini söyle
miş, bunu da insanoğlunun ortalama öm
rünün altmış yıl olduğu (Müsned, II, 320, 
405; Tirmizi, "Zühd", 23) anlayışına dayan
dırmıştır. Sabık ve lahik durumunun ger
çekieşebilmesi için sabık olan ravinin ri
vayette bulunduğu hocadan büyük olma
sı, o hocanın da rivayet tarihinden sonra 
uzun bir süre daha yaşaması. bu süre zar
fında ve özellikle hayatının sonlarına doğ
ru kendisinden başka ravilerin rivayette 
bulunması, bunların da oldukça uzun bir 
süre yaşamış olması gerekir. 

Kaynaklarda sabık ve lahikın birçok ör
neği zikredilmiştir. İbn Şihab ez-Zührl ile 
(ö. 124/742) Ahmed b. İsmail es-Sehml'
nin (ö 259/872) Malik b. Enes'ten (ö. 179/ 
795) rivayeti bunlardan biridir. Zührl ile 
Sehml'nin vefat tarihleri arasında 135 yıl
lık bir zaman dilimi mevcuttur. Aynı şekil

de Velid b. Müslim ile (ö 195/8 10) Ahmed 
b. Süleyman el-Kindl (ö. 335/946) Hişam 
b. Arnmar'dan (ö 245/859) rivayette bu
lundukları halde bu iki muhaddisin vefat 
tarihleri arasında 140 yıllık bir zaman far
kı bulunmaktadır. Buhar! ile (ö 256/870) 
Ahmed b. Muhammed el-Haffaf'ın (ö 393/ 
ı 002) Muhammed b. İshak es-Serrac'dan 
( ö 3 ı 3/9 2 5) rivayetleri de böyledir. Bu iki 
talebenin vefat tarihleri arasındaki zaman 
da 137 yıldır. Sabık ve lahiki bilmenin ha
dis ilmi açısından önemli faydaları vardır. 

Ravilerin hayatı. yaşadıkları dönem ve ho
calan gibi hususların tesbitinde yardımcı 
olması yanında sabıka göre çok daha son
raki bir tarihte rivayette bulunan lahikın 
senedinde inkıta bulunacağına dair kuş
kuları gidermesi, all ve nazil isnadı bilmeye 
yardımcı olması . hocanın ilk ravisiyle son 
ravisinin bilinmesini sağlaması bu fayda
lardan bazılarıdır. 

Hatlb el-Bağdadl'nin bu konuya dair ilk 
eser olan es-Sdbı~ ve'l-ld]J.~ ii tebd'u
di md beyne vefdti rdviyeyn 'an şey}]in 
vd]J.id adlı çalışmasının İrlanda'da mev
cut tek yazma nüshası (Chester Beatty 
Library, nr. 3508) Arthur J. Arberry tara
fından "Al-Khatib on Traditionists" baş
lıklı makalede tanıtılmış (/Q, XlVII 119701. 
s. 19-21), Muhammed b. Matar ez-Zeh
ranl eseri yüksek lisans tezi olarak tahkik 
edip yayımiarnıştır (Riyad 1402/1982). Ken
disinden rivayette bulunulan muhaddisler 
esas alınarak telif edilen eserde 230 mu
haddis alfabetik biçimde sıralanmış olup 
bunlardan rivayette bulunan sabık ve la
hik örneklerine genişçe yer verilmiştir. 561 
rivayetin yer aldığı eserde 1352 ravi ince
lenmiş, sabık ve lahik ravilerden araların
da altmış yıl fark bulunanlar için sadece 
bir örnek verilmiş, altmış-yetmiş yıl arası 
için otuz sekiz, seksen-doksan arası için 
159. 90-100 arası için 105, 100 yıldan çok 
fark bulunanlar için 170 örnek zikredil
miştir. Sabık ve lahik ravilerin vefat tarih
leri arasında görülebilen en uzun zaman 
dilimi 152 yıldır. Eser zayıf ravilere yer ver
mesi, ayrıca mevzu rivayetlerden örnek
ler içermesi sebebiyle eleştirilmiştir. Zehe
bl'nin et-Telvi]J. bi-men sebe~a ve la]J.i
~a adlı eserinin ise günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmemektedir. 
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[il S. KEMAL SANDlKÇI 

L 

SABlR 
( .r.""'' ) 

SABlR 

_j 

Sözlükte "engellemek. hapsetmek; güç
lü ve dirençli olmak" anlamlarındaki sabr 
kelimesinin ahlak terimi olarak "üzüntü, 
başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında di
renç gösterme; olumsuzlukları olumlu kıl
mak için gösterilen metanet" gibi mana
lara geldiği, karşıtının ceza' (telaş, kaygı, 
yakınma) olduğu belirtilmektedir. Kur'an-ı 

Kerim'de bu kelimeler karşıt kavramlar 
şeklinde geçmektedir (İbrahim 14/21) Sa
bır akıl ve zekanın. ceza' acizliğ in bir ifa
desi sayılmıştır. Buna göre, düşünen bir 
kimse haramlardan sakinma konusunda 
gösterilen sabrın Allah'ın azabına sabret
mekten daha kolay olduğunu bilir. Sabır 
"nefsi telaştan, dili şikayetten, organları 
çirkin davranışlardan koruma. nimet ha
liyle mihnet hali arasında fark gözetme
yip her iki durumda sükunetini muhafaza 
etme, Allah'tan başkasına şikayette bu
lunmama" şeklinde de tarif edilmiştir. Gaz
zall sabrı "din duygusunun nefsani arzu ve 
tutkuların baskısına karşı direnç gösterme
si" diye tanımlar (İ/:ı.ya', IV, 63) Bu tanım 
sonraki kaynaklarda da tekrar edilmiştir 
(mesela bk. İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 16) 

Sabır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de beş 
ayette geçer, ayrıca 1 00' e yakın ayette aynı 
kökten çeşitli isim ve fiiller yer alır (M. F. 
Abdülbaki, el-Mu'cem, "şbr" md.) Bu ayet
lerde genellikle sabrın önemi üzerinde du
rulmakta, sabırlı davrananlar yüceltilmek
te ve onlara verilecek mükafatlar anlatıl
maktadır. Kur'an'da bildirildiğine göre Al
lah insanları korku, açlık, yoksulluk, yakın
ların ölümü, ürün kaybı gibi musibetlerle 
imtihan eder. Bu musibetleri sabırla kar
şılayanların ve Allah'a teslimiyet gösteren
Ierin rablerinin lutfuna, rahmetine ve ebe
dl kurtuluşa erecekleri müjdelenir (el-Sa
kara 2/155- ı 57; ayrıca bk. Al-i imran 3/142; 
Muhammed 47/31). Sabretmek bu erde
me sahip olanlar için çok hayırlı bir davra
nıştır (en-Nahll6/ 126) Sabır dini tebliğ
de azim ve sebat gösteren peygamberle
rin niteliklerindendir (el-Ahkaf 46/35). Bir 
kimsenin kendisine kötülük edenleri adil 
bir şekilde cezalan dırması haktır, ancak sa
bır göstermesi daha hayırlıdır. Sabretmek 
gerekir, bu da ancak Allah'ın ihsanı saye
sinde olur ( en-Nahl ı 6/126- ı 27). Allah, put
perest düşmanlarının aşağılayıcı davranış
Iarına katianan müslümanları sabretme
lerinin mükafatı olarak ebedl kurtuluşa 
ulaştıracağını bildirmiştir ( ei-Mü'minun 23/ 
110- ı ll). Kendilerine kötülükyapanlara sa
bırla muamele edip kötülüğe kötülükle kar-
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