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SABIK ve IAHİK
( J>W I ~ .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 hadis terimi olarak "aynı tabakadan olmadık
ları halde aynı kişiden hadis nakleden iki
ravi" anlamında kullanılmıştır. Bu iki raviden önce ölene sabık. sonra ölene lahik
denir. Sabık ve lahikın esaslarını belirleyen Hatlb el-Bağdadl iki ravinin vefat tarihleri arasında en az altmış yıllık bir zaman farkının bulunması gerektiğini söylemiş, bunu da insanoğlunun ortalama ömrünün altmış yıl olduğu (Müsned, II, 320 ,
405; Tirmizi, "Zühd" , 23) anlayışına dayandırmıştır. Sabık ve lahik durumunun gerçekieşebilmesi için sabık olan ravinin rivayette bulunduğu hocadan büyük olması, o hocanın da rivayet tarihinden sonra
uzun bir süre daha yaşaması. bu süre zarfında 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 örneği 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 bulundukları halde bu iki muhaddisin vefat
tarihleri arasında 140 yıllık bir zaman farkı 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 25) rivayetleri de böyledir. Bu iki
talebenin vefat tarihleri arasındaki zaman
da 137 yıldır. Sabık ve lahiki bilmenin hadis ilmi açısından önemli faydaları vardır.

Ravilerin hayatı. yaşadıkları dönem ve hocalan gibi hususların tesbitinde yardımcı
olması yanında sabıka göre çok daha sonraki 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 faydalardan bazılarıdır.
Hatlb el-Bağdadl'nin bu konuya dair ilk
eser olan es-Sdbı~ ve'l-ld]J.~ ii tebd'udi md beyne vefdti rdviyeyn 'an şey}]in
vd]J.id adlı çalışmasının İrlanda'da mevcut tek yazma nüshası (Chester Beatty
Library, nr. 3508) Arthur J. Arberry tarafından "Al-Khatib on Traditionists" baş
lıklı makalede tanıtılmış (/Q, XlVII 119701.
s. 19-21), Muhammed b. Matar ez-Zehranl eseri yüksek lisans tezi olarak tahkik
edip yayımiarnıştır (Riyad 1402/1982). Kendisinden rivayette bulunulan muhaddisler
esas alınarak telif edilen eserde 230 muhaddis alfabetik biçimde sıralanmış olup
bunlardan rivayette bulunan sabık ve lahik örneklerine genişçe yer verilmiştir. 561
rivayetin yer aldığı eserde 1352 ravi incelenmiş, sabık ve lahik ravilerden araların
da altmış yıl fark bulunanlar için sadece
bir örnek verilmiş, altmış-yetmiş yıl arası
için otuz sekiz, seksen-doksan aras ı için
159. 90-100 arası için 105, 100 yıldan çok
fark bulunanlar için 170 örnek zikredilmiştir. Sabık ve lahik ravilerin vefat tarihleri arasında görülebilen en uzun zaman
dilimi 152 yıldır. Eser zayıf ravilere yer vermesi, ayrıca mevzu rivayetlerden örnekler içermesi sebebiyle eleştirilmiştir. Zehebl'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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Sözlükte "engellemek. hapsetmek; güçlü ve dirençli olmak" anlamlarındaki sabr
kelimesinin ahlak terimi olarak "üzüntü,
başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç gösterme; olumsuzlukları olumlu kıl
mak için gösterilen metanet" gibi manalara geldiği, karşıtının ceza' (telaş, kaygı,
ya kınma) olduğu belirtilmektedir. Kur'an-ı
Kerim'de bu kelimeler karşıt kavramlar
şeklinde geçmektedir (İbrahim 14/21) Sabır akıl ve zekanın. ceza' acizliğ i n bir ifadesi sayılmıştır. Buna göre, düşünen bir
kimse haramlardan sakinma konusunda
gösterilen sabrın Allah ' ın azabına sabretmekten daha kolay olduğunu bilir. Sabır
"nefsi telaştan, dili şikayetten, organları
çirkin davranışlardan koruma. nimet haliyle mihnet hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda sükunetini muhafaza
etme, Allah'tan başkasına şikayette bulunmama" şeklinde de tarif edilmiştir. Gazzall sabrı "din duygusunun nefsani arzu ve
tutkuların baskısına karşı direnç göstermesi" 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 100' e yakın ayette aynı
kökten çeşitli isim ve fiiller yer alır (M. F.
Abdülbaki, el-Mu'cem, "şbr" md.) Bu ayetlerde genellikle sabrın önemi üzerinde durulmakta, sabırlı davrananlar yüceltilmekte ve onlara verilecek mükafatlar anlatıl
maktadır. Kur'an'da bildirildiğine göre Allah insanları korku, açlık, yoksulluk, yakın
ların ölümü, ürün kaybı gibi musibetlerle
imtihan eder. Bu musibetleri sabırla karşılayanların ve Allah'a teslimiyet gösterenIerin rablerinin lutfuna, rahmetine ve ebedl kurtuluşa erecekleri müjdelenir (el-Sakara 2/155- ı 57; ayrıca bk. Al-i imran 3/142;
Muhammed 47/31). Sabretmek bu erdeme sahip olanlar için çok hayırlı bir davranıştır (en-Nahll6/ 126) Sabır dini tebliğ
de azim ve sebat gösteren peygamberlerin niteliklerindendir (el-Ahkaf 46/35). Bir
kimsenin kendisine kötülük edenleri adil
bir şekilde cezalan dırması haktır, ancak sabır göstermesi daha hayırlıdır. Sabretmek
gerekir, bu da ancak Allah'ın ihsanı sayesinde olur (en-Nahl ı 6/126- ı 27). Allah, putperest düşmanlarının aşağılayıcı davranış
Iarına katianan müslümanları sabretmelerinin mükafatı olarak ebedl kurtuluşa
ulaştıracağını bildirmiştir (ei-Mü'minun 23/
110- ı ll). Kendilerine kötülükyapanlara sabırla muamele edip kötülüğe kötülükle kar-
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şılık

vermeyeniere

düşmanlarının

hile ve

tuzakları asla zarar vermeyecektir (Al-i imran 3/120). Özellikle savaş durumunda sabır

gösterip disiplinli davranan müslümanAllah melekleriyle destekleyeceğini vaad etmiştir (Al-i İmran 3/125) . İyilikyolu
nu seçip kötülükleri güzellikle karşılama
ya çalışanlar, böylece düşmanlıkları dostluğa çevirenler, bunu ancak sabırlı davranışları ve erdemlerde büyük pay sahibi olmalarıyla başarabilir (Fuss ı l et 41 /3 4-35) .
Hz. Lokman 'ın oğluna verdiği öğütlerden
biri de şudur: " Namazı özenle kıl, iyi olanı em ret. kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. işte bunlar kararlılık gerektiren işlerdir " (Lokman 31/17) . Kur'an hayatta insanın başına gelen musibetlerin
bir imtihan olduğunu , bu imtihanı sabırlı
olanların kazanacağını bildirir (el-Furkan
25/20). Bu sebeple müslümanlar Allah'tan
sabır dilemeli (el-Bakara 2/ 250; el-A'raf 7/
126) ve kendileri sabırlı davrandığı gibi birbirlerine de sabrı tavsiye etmelidir (el-Beled 90/ 17; el-Asr ı 03/3). Kur'an-ı Kerim'de
Allah'ın sabredenlerle beraber olduğu (elBaka ra 2/ 153, 249; el-Enfal 8/46, 66), onları sevdiği (Al-i İmra n 3/146), sabır ve takvalarıyla güzel davranışlarda bulunanların
ecirlerinin asla zayi edilmeyeceği (HOd l ll
115; YOsuf 12/90) . onlara kat kat mükafat
verileceği (en-Nahl 16/96; ayrıca bk. enNisa 4/ 25). sırf Allah rızası için sabredenleri meleklerin tebrik edeceği (er-Ra'd 13/
20-24) ifade edilmektedir.
ları

Sabır

konusu hadislerde de geniş olarak
(bk. Wensinck. el-Mu'cem,
"şbr" md.). Bir hadiste sabrın kişiyi telaş
tan ve yanlış işler yapmaktan koruyucu
özelliği , "Sabır ışıktır" sözüyle ifade edilmiş
tir (M üslim. "Taharet", 1; Tirmizi. "Da'ava.t", 86) . Hz. Peygamber, kendisinden sürekli yardım isteyenlere yardım ettikten
sonra yine de istemeleri üzerine onlara
afif olmalarını , müstağni davranmalarını
ve sabırlı olmak için çaba göstermelerini
öğütlemiş ; böyle yapmaları halinde Allah'ın
kendilerine yardım edip ihtiyaçtan kurtaracağını bildirmiş , "Hiç kimseye sabırdan
daha hayırlı ve geniş bir nimet verilmedi"
buyurmuştur (Buhar!. "Zekat", 50 ; "Ri15a~" . 20; Müslim. "Zekat", 124) . İbn Kayyim ei-Cevziyye, ResOl-i Ekrem'in bu sözü
ile, "AIIahım ! Eğer seni gücendirmemiş
sem sıkıntı çekmem önemli değil ; ancak
afiyet vermen beni daha çok rahatlatır"
anlamındaki sözünü (İbn Hiş a m . 11. 420)
zikrettikten sonra bu ikisi arasında bir çelişki bu l unmadığını belirtir. Zira sıkıntısız
bir hayat güzeldir; fakat sıkıntı baş gösterdiğinde sabırlı ve güçlü olmak kişiyi bayer

almaktadır

şarıya kavuşturarak rahatlatır ('Uddetü 'ş-
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s. 15). Çocuğunu kaybetmenin acı
bir kadına ResQiullah'ın, "AIIah'tan kork, sabırlı ol!" sözüne karşılık,
"Benim derdirnden sen ne anlarsın! " şek
linde tepki gösteren kadın , daha sonra
kendisine nasihat edenin ResUluilah olduğunu öğrenince ondan özür dilemiş, bunun üzerine Hz. Peygamber, "Sabır ilk sarsıntı sırasında göster ilen metanettir" buyurmuştur (Buhar!. "Cena,iz", 32, 42; Müslim . " Cena,iz", 14, 15) Diğer bir hadiste
ResOl-i Ekrem sıkıntıya uğramanın istenen bir durum olmamakla birlikte böyle
durumlar başa geldiğinde sabırlı olmayı
öğütlemiştir (BuhM, "Cihad" , 112; Müslim, "Cihad", 20) . Hz. Ali'nin, "AIIahım! Senden sabır diliyorum" dediğini duyan ResQlullah, "Bu sözünle Allah'tan ağır bir imtihan istemiş oldun; O'ndan afiyet dile!" buyurmuştur (Müsned, V. 231, 235; Tirmizi .
"Da'avat", 93).
Belaya sabretmenin mi yoksa nimete
şükretmenin mi daha faziletli olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.
Genellikle ulema şükrün sabırdan daha
faziletli olduğunu kabul ederken mutasavvıfların çoğunluğu sabrı daha üstün görmüştür. Hücvlrfnin kaydettiğine göre (Keş
fü 'l-maJ:ıcüb, ı . 235 ) tasavvufun dayandığı
sekiz temelden birinin sabır olduğunu söyleyen Cüneyd-i Bağdad'i her temel için bir
peygamberi örnek gösterirken sabı r için
Hz. EyyOb'u zikreder. EbQ Ali ed-Dekkak'a
göre sabır ilahi takdire itiraz etmemektir;
şikayet etmemek şartıyla başa gelen s ı 
kıntı ve üzüntüleri anlatmak sabra aykırı
olmaz. Nitekim EyyOb peygamber derdini
antatmakla yetinmiş (Sad 38/41 -44) , fakat
şikayet etmemiştir ( Ku şeyrl, ıı. 461). Sabrın hakikati kişinin -Hz. EyyOb gibi- belaya
nasıl girmişse öylece çıkmasıdır. EyyOb sı
kıntıya düştüğünde, "Başıma bir dert geldi,
ama sen merhametiiierin en üstünüsün"
demiş (el-Enbiya 21/83), "Bana merhamet
et" dememiştir ; böylece Allah'a yakarır
ken edebini korumuştur (a.g.e., Il, 462 ).
sıyla ağlayan

Bazı

alimler sabırla şükrün eşit değer
ileri sürmüştür. Bu hususu
geniş biçimde ele alan Gazzall (İ/:ıya', IV.
135-141 ), "Şükür mü sabır mı daha faziletlidir?" sor usunu, "Su mu ekmek mi daha
değerlidir?" sorusuna benzetir ve suya ihtiyacı olan için suyun, ekmeğe ihtiyacı olan
için ekmeğin daha değerli olduğunu ifade
eder. Bu soruya karşı lık Cüneyd-i Bağ
dad'i. "Zenginin övülmesi varlıktan, fakirin
övülmesi yokluktan dolayı değildir ; her ikisinde de övgüye layık olan varlığın ve yokluğun hakkını verebilmeleridir" dem i ştir
(a.g.e., IV. 138) . " Sabır imanın yarısıdır"
mealindeki hadisten hareketle (Hakim , ll,
de

olduğunu

446) imanın bu iki faziletten oluştuğu belirtilmiştir. Nitekim Abdullah b. Mes'Qd,
imanın iki kısımdan oluştuğunu , yarısının
sabır, yarısının şükür olduğunu söylemiş

tir (Gazzall. IV. 66; İbn Kayyim el-Cevziyye, s. ı ı O). Ancak cana yahut mala gelen
zarar karşısında tepkisiz kalmak doğru bir
davranış değildir. Buna göre sabrın dini
hükmü, yani fazilet sayı lıp sayılmaması
katlanılan sıkıntının mahiyetine göre değişir. Mesela haramlardan uzak durmada
ve dini görevlerin ifasında tahammül gösterme şekli ndeki sabır farz ; dinen rnekruh olandan uzak d ur ma şeklindeki sabır
mendup; can, mal ve namusunun saldırı
ya uğraması karşısında, ayrıca gereksiz yere açlığa, susuzluğa katianma anlamında
ki sabır haram; bedenine zarar verecek
derecedeki acılara kattanma şeklindeki sabır mekruh; dinen yapılmasında bir sakın
ca olmayan konularda sabır göster mek de
mubahtı r (Gazzall, IV, 69; ibn Kayyim elCevziyye, s. 30-3 1).
İbn Miskeveyh sıkıntılar karşısında sab ırlı olmayı

bir yiğitlik olarak kabul eder
(Teh?fbü'l-af].la~. s. 106). İ bn Hazm. özellikle başkalarının yol açtığı sıkıntı ve üzüntüleri önemsemeyip kişinin kendi kusurlarını düzeltmekle meşgul olmasın ın gerekli olduğunu söylemekte, bu sıkıntılar
karşısında gösterilecek üç farklı sabırdan
bahsetmektedir. İ lki güçlü olanlardan,
ikincisi zayıf olan kimselerden, üçüncüsü
güçte eşit düzeydekilerden gelebilecek sı
kıntılara karşı gösterilen sabırdır. Bunlardan ilkine sabretmek fazilet değil zavallı
lıktır; ikincisine sabretmek iyilik ve fazilettir. Üçüncüsüne gelince, eğer köt ülük yapan kişi bunu bilmeden yapmışsa ona sabretmek bir olgunluk belirtisidir, eğer bilerek eziyet etmişse buna katlanmak bayağılıktır (el-Af].la~ ve's-siyer, s. 26-27) Üzücü olaylar karşısında telaşa kapılı p anormal davranışlarda bulunmakdinin de ahtakın da yerdiği bir tutumdur. Zira sabır
kendini kontrol etme, faydas ız telaştan
kurtulma ve sıkintıyı aşmanın yolunu bulma imkanı verir (a.g.e. , s. 86-87) .
Ragıb el-İsfahanl sabrın biri cisman'i. diğeri

ruhani olmak üzere iki çeşidinden söz
eder; bunların her birini adlandırmada ayrı kavramlar kullanır. Cisman'i sabır bedenin maruz kaldığı zahmetli i şlere ve acı
lara katianmaktır ki bu tam olarak fazilet
sayılmaz. Asıl fazilet ruhi sabır olup iki şe
kilde tezahür eder. İffet adı verilen birincisi insana zevk veren şeylerden yararlanmada aşırılıktan sakınmak suretiyle göster ilen sabırdır. İkincisi , istenmeyen durumların başa gelmesi veya hoşa giden

sABI, Ebu ishak
nimetlerden mahrum kalınması halinde
(e?-Zerl'a, s. 326-32 7).
Ragıb el- İsfahani'nin bu açıklamaları Gazzali tarafından İl).ya 'ü 'ulı1mi'd-din'de
hemen hemen aynen tekrar edilmiştir. Ancak Gazzali, başta tasawuf olmak üzere
döneminin zengin kültüründen yararlanarak ahiakın diğer konularında olduğu gibi sabır konusunda da geniş bilgi vermiş,
ince tahliller yapmıştır.

sABI,

sabırlı davranmaktır

Kaynaklarda sabırla diğer faziletler araüzerinde de durulmuştur. Allah ' ın isimlerinden birinin sabGr olduğu
ve sabırlahilim (temkinli ve ağ ı r baş lı olma)
arasında anlam yakınlığı bulunduğu belirtilir. Ancak hilimde sabırdan daha ileri
bir tahammül ve hoşgörü manası vardır.
Hilim kavramının hoşgörü , af, sabır ve
akıldan oluşan dört er demi i çerdiği belirtilir. Gazzali'nin bildirdiğine göre Süfyan
es-Sevri, EbG Huzeyme el-YerbGi ve Fudayl b. İyaz, bütün arnelierin en faziletlisinin öfkelendiğinde hilim göstermek ve
sıkıntılar karşısında sabırlı davranmak olduğunu söylemiştir (İf)_ya', lll , 176 ) İbn
Hazm'a göre hadislerde övülen "müdara"
hilim ve sabırdan oluşur ( el-Af.Jla ~ v e's-siy er, s. 59; ayrı ca bk. s. 17) . Sabırla ilgisi bulunan diğe r bir kavram rızadır. Gazzali'ye
göre meşakkatlere tahammül ün farklı dereceleri vardır. Katianmanın zor olduğu
başlangıç derecesine tesabbur, katlanmanın kolaylaştığı orta derecesine sabır, nefsani arzuların tam olarak baskı altına alın 
dığı en yüksek derecesine rıza denir. Sabrın fazilet bakımından en alt derecesi, içinde bulunduğu güç durumdan memnun olmasa da şikayet etmemek, bundan daha
faziletiisi içinde bulunduğu duruma razı
olmak, ondan da faziletiisi belaya şükret
mektir (İhya', IV, 68-69, 141)
sındaki ilişki
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Ebu İshak İbrahim b. Hilal b. İbrahim
b. ZehrOn es-Sabl el-Harran!
(ö. 384/ 994)

Sabii inancına mensup
katip, risale yazarı, şair ve t arihçi.
_1

L

S Ramazan 313 (24 Kasım 925) tarihinde Bağdat'ta doğdu . Ailesi aslen Harranlı olup babası başarılı bir tabipti. Tıp, matematik, geometri ve astronomiyle uğra 
şan ailenin diğer fertleri gibi İbrahim de
başlangıçta tabip olmak üzere yetiştirildi
ve Bağdat Hastahanesi'nde tabiplik yaptı
(Yaküt, ı ı , 55) . Tı bbın yanında özellikle geometri ve astronomide geniş bilgi sahibi
olmasına rağmen daha sonra edebiyata
yöneldi. Okuduğu kitaplar sayesinde dili
kullanma becerisini geliştirdi. Büveyhi Hükümdarı Muizzüddevle'nin veziri Mühellebi tarafından divan katipliğine getirildi
ve ardından başkatipliğe yükseltildi. Muizzüddevle'nin oğlu İzzüddevle Bahtiyar
döneminde de makamını korudu. Ancak
Bahtiyar ile Adudüddevle arasındaki taht
mücadelesi sırasında yazışmaları kaleme
alan başkatip olması Sabi'nin hayatını olumsuz yönde etkiledi. Adudüddevle, yazışma
larda Bahtiyar' ı öven ve kendisini ondan
daha aşağı seviyede göst eren ifadeler kull anması sebebiyle Sabi'ye kin bağlamış
tı . Adudüddevle, 367'de (978) Bahtiyar'ın
mağlGp edilerek öldürülmesinden sonra
Bağdat'ı ele geçirince Sabi'yi hapsetti ve
fillerin ayakları altına atılarak öldürülmesine karar verdi. Ancak bazı kişilerin ricas ı üzerine bu kararından vazgeçti ve Büveyhi hanedanının tarihini yazmasını emretti. Sabi, Adudüddevle'nin "tacü'l-mille"
olan yeni lakabına nisbette Kitabü't-Ta ci
adını verdiği eserini yazmaya başladı. Yazılan bölüm leri Adudüddevle bizzat okuyar, bazı eklem e ve çıkarmalar yapılmasını
istiyordu. Cem.3ziyelewel 371 'de ( Kas ım
98 1) serbest bırakılan Sa bi bundan sonraki hayatını da sıkıntılar içinde inzivada
geçirdi ve 12 Şewal 384 ( 19 Kas ım 994)
tarihinde Bağdat'ta öldü (Yaküt . Il , 20) .
Çağdaşı İbnü'n-Nedim , Sabi'nin 380'den
(990) önce öldüğünü kaydeder (el-Fihris t,
S.

193 )

Sabi atalarından intikal eden inanca sım
sıkı bağlıydı . Hizmetinde çalıştığı devlet
adamları cazip tekliflerde bulunarak onu
islam'ı kabule teşvik etmişse de bu t eklifleri geri çevirmiştir. izzüddevle Bahtiyar
müslüman olması karşılığında ona vezirlik

teklif etmişti. Adudüddevle ilk Bağdat gezisi sırasında (364/975) Sabi'yi İran'a davet etmiş, Sabi bu daveti kabul ettiği halde yokluğunda aile fertlerinin müslüman
olacağı endişesiyle daha sonra vazgeçmiş
tir. Buna rağmen Sabi'nin ramazanda oruç
tuttuğu, Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiği ve
risalelerini ayetlerle bezediği bilinmektedir (EbO MansOr es-Sea libl, ll , 242 ; Yaküt,
ll. 28 ). Ölümü üzerine bir mersiye söyleyen Şerif er-Radi bundan dolayı eleştiril
miştir. Radi her ne kadar mersiyeyi onun
bilgisi ve erdemi için kaleme aldığın ı söylemişse de (a.g.e. , Il, 26; İbn Hallikan. ı. 53)
biyografi yazarları bu durumu hilatette
gözü olması sebebiyle en büyük destekçisinin Sabi olmasına bağlamaktadır (mersiyenin metni için bk. Şe rif er-Radi, I, 38;
EbG Ma nsur es-Sealibl, II. 307- 31 ı) . Sabi ,
Şerif er-Radi ve Büveyhi Veziri Sahib b.
Abbad gibi dönemin ünlü edip ve şairle
riyle dostluk kurmuştur. Sahib b. Abbad
ona ilgi göstermiş, özellikle son yıllarında
sıkıntı içindeyken maddi yardımda bulunmuştur.

Sahib b. Abbad tarafından Arap edebien büyük dört risale yazarından biri olarak kabul edilen (Eb OMansOr es-Seali bl, II , 246 ; Yakut , II , 51 ı ve Ebü'l-Fazl
İ bnü'l-Amid mektebinin önde gelen temsilcisi olan Sabl'nin risaleleri edebi olduğu
kadar tarih açısından da büyük değer taşır. Sabi şair olarak da ünlüdür. Dönemin
Muizzüddevle, İzzüddevle, Adudüddevle,
Mühellebi, Sahib b . Abbad gibi hükümdar ve vezirleri için söylediği methiyelerin
yanı sıra " ihvaniyyat" ı da şiirleri arasında
önemli bir yer tutar. Adudüddevle zamanında hapiste kalması, daha önce Mühellebi'nin Arnman seferindeyken ölümünün
ardından tutuklanarı adamları arasında bulunması (EbO MansOr es-Sealibl, ll, 244)
Sabi'nin merhamet dilerne (isti'taf) türünde pek çok şiir yazmasın a yol açmıştır ; ayrıca gazelde de başarılı örnekler vermiştir.

yatının

Eserleri. 1. Kitdbü Devl eti Beni Büveyh ve al].bô.ri'd-Deylem ve'btida'i emrihim. Kita bü't-Tfıci olarak bilinen eserin
sadece yirmi iki varaklık bir bölümü zamanımıza ulaşmış olup Muhammed Hüseyin ez-Zübeydi tarafından el-M ünteza'
min Kitdbi't-Taci li-Ebi İsl).d]f es-Şabi'
adıyla yayımlanmıştır ( Bağdat 1397/ 1977) .

Muhammed Sabir Han, San'a'daki Mütevekkiliyye Kütüphanesi'nde kayıtlı nüshaya dayanarak eseri el-Münteza' mine'l cüz'i'l- evvel min Ki tabi't-Taci ismiyle
neşretmiştir (Karaçi 1415/ 1995) . Eser üzerinde aynı naşir ("A Manuscript of an Epi-
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