
SABiS, Al i ihsan 

1921). Söke'den Mustafa Kemal Paşa'ya 

telgraf çekerek görev isteyince Ankara' 
ya davet edildi. Ali İhsan Paşa, Garp Cep
hesi Komutanlığı emrinde yeni oluşturu

lan Birinci Ordu komutanlığına tayin edildi 
(7 Ekim) Kendisinden kıdemsiz olan İs
met Paşa'nın emrine verilmekten mem
nun olmamakla birlikte görevi kabul etti. 
Sivrihisar'da bulunan Batı Cephesi Komu
tanlığı'na giderek Birinci Ordu karargahı
nın teşkili ve Bolvadin'e sevki işlerini hal
letmeye çalışırken Birinci Ordu'ya verile
cek subaylar konusunda İsmet Paşa ile an
laşmazlığa düştü . Oradan Bolvadin'e geçti 
ve kısa zamanda yeni orduyu kurmayı ba
şardı. Birinci Ordu'yu teftiş eden Mustafa 
Kemal Paşa (28-31 Mart 1922), birliklerin 
altı ayda getirildiği safhadan ve gerçekleş
tirilen diğer faaliyetlerden dolayı memnu
niyetini dile getirdi. Fakat Ali İhsan Paşa 
ile İsmet Paşa arasındaki anlaşmazlık de
vam ediyordu. İsmet Paşa'nın emrinde ça
lışmayı bir türlü hazınedemeyen Ali İhsan 
Paşa'nın askerlikle bağdaşmayan davra
nışlarda bulunması ve Batı Cephesi Komu
tanlığı'ndan ayrı başına buyruk hareketle
re girişmesi , Büyük Taarruz'dan önce İs
met Paşa'nın talebi üzerine Mustafa Ke
mal Paşa tarafından Birinci Ordu kuman
danlığından aziedilmesine yol açtı ve he
nüz kırk bir yaşında iken emekliye sevke
dildi (28 Haziran 1922) . 

Sivil hayata geçtikten sonra bir ara kö
mür ticaretiyle meşgul oldu . Soyadı ka
nunu çıkınca Irak Cephesi'nde İngilizler'e 
karşı kazandığı Sabis muharebelerinden 
dolayı Sabis soyadını aldı. ll. Dünya Savaşı 
yıllarında gazetelerde askerlik konularıyla 
ilgili yazılar yazdı ve İsmet Paşa'nın uygu
lamalarını sert bir dille eleştirdi. Hatta Na
zi ordularının iterteyişi karşısında bunları 
destekler tarzda demeçler verdi. İmzasız 
yazılarta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü 
ve hükümet erkanını eleştirmeye devam 
etti. Suçlamaları cumhurbaşkanlığı maka
mını rencide eder duruma gelince hükü
metin emriyle tutuklandı (24 Şubat 1944) 

ve sıkıyönetim mahkemesinde yargılana
rak on beş ay ağır hapse mahkum edildi. 
Hapishaneden çıktıktan sonra Demokrat 
Parti'ye üye olan Ali İhsan Paşa 1 950 se
çimlerinde Afyonkarahisar milletvekili ola
rak meclise girdi. Bu arada hatıralarını 
Harp H atıralarım isimli beş ciltlik kitap
ta topladı. Eserinin ı. cildini 1 943'te, ll ve 
V. ciltlerini 1951 'de yayımladı; lll ve IV. cilt
leri yayımlayamadan 7 Aralık 1 957'de ve
fat etti ve İstanbul Zincirlikuyu Mezarlı
ğı'na defnedildi. Hatıraları daha sonra ye-
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niden neşredilmiştir (1-Vl, İstanbul 1990-

1993) 
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sABiT 
( ~Wf) 

S a hih hadis anlamında terim. 
_j 

Sözlükte "güvenilir ve sağlam olmak" an
lamındaki sebt kökünden türeyen sabit 
kelimesi daha çok "sahih veya hasen oldu
ğu kanıtlanmış olan hadis", sebt şeklinde 
kullanıldığında ise "adalet ve zabt vasıfla
rını haiz güvenilir ravi" manasma gelmek
tedir. Kur'an-ı Kerim'de "el-kavlü's-sabit" 
(sağlam söz) (İbrahim 14/ 27) şeklinde ge
çen terim, hadisin vasfı olarak ilk dönem
lerden itibaren olumlu ve olumsuz halle
riyle çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. "Sa
bitün" (sabittir) şeklinde müsbet olarak 
kullanıldığında ceyyid , müstaklm, nebll , 
salih ve mahfüz terimleriyle aynı anlam
dadır ve hadisin sahih olduğunu gösterir. 
"La yesbütü", "leyse bi-sabitin" (sabit de
ğildir), "lem yesbüt" (sabit olmadı), "la 
yesbütü fihi şey'ün" (konuya dair hiçbir 
şey sabit olmamıştır), "gayru sabitin" (sa
bit değildir) ve "ademü's-sübüt" ( hadisin 
sahih olmaması) şeklinde olumsuz anlam
da kullanıldığında ise "sahih değildir" (la 
yesıhhu) manasma gelir ve hadisin sahih
ten daha düşük bir mertebede bulundu
ğunu ifade eder. Bu terimlerle değerlen
dirilip sahih olmadığına hükmedilen ha
disle muhaddislerin bir kısmı hasen, bir 

kısmı zayıf, bir kısmı mevzCı hadisi kastet
mişse de zamanla zayıf ve mevzü anla
mındaki kullanım yaygınlaşmış, hasen an
lamındaki kullanım ihmal edilmiştir (Azi
mabadi, S. 157-160). 

Muhammed b. Sir'in'in güvenilir bir ravi 
olan Eyyüb es-Sahtiyanl'yi sebt terimiyle 
değerlendirmesi (İbn EbCı Hatim, ll, 255), 
Katade b. Diame ile İbn Şihab ez-Zührl'nin 
buna ta'dlllafzı olarakyer vermeleri (Müs
lim , s. 178) , terimin ll. (VIII.) yüzyılın baş
larından itibaren ravinin vasfı olarak da 
kullanılmaya başlandığını göstermektedir. 
Yaygın biçimde güvenilir ravilerin ta'dllini 
ifade eden sebt, özellikle ll ve lll. yüzyıl bo
yunca "hadisi yazan kimsenin hadisi sağ 

lam ve hatasız olarak alması" anlamında 
da kullanılmıştır. Yahya b. Said el-Kattan 
güvenilir ravinin özelliğinden bahsederken 
onun "sebtü'l-ahz" (hadisi sağlam ve hata
sız alan) olması gerektiğini söylemiş (İbn 
EbCı Hatim, Il, 34), Ahmed b. Hanbel de 
Yezld b. Zürey' hakkında "kane ye'huzü'l
hadlse bi-sebtin" (hadisi hatasız olarak 
alırdı) ifadesine yer vermiştir (Fesevi, ll , 
140) . Bütün bunlar sebt teriminin zabt ba
kımından sikadan daha üstün olan ravile
re işaret ettiğini ortaya koymaktadır. 

Sebt terimi ve ondan türeyen ta'dll la
fızları kendi içinde mübalağaya delalet 
edenler, anlamı kuwetlendirmek maksa
dıyla tekrar edilenler ve tek başına kulla
nılanlar olmak üzere üç grupta toplanır. 

Mübalağaya delalet edenler "esbetü'n-nas" 
(ravilerin en sağiarnı ve en güveniliridir), 
"ileyhi'l-münteM fi't-tesebbüt" ( sağlamlı
ğın zirvesindedir) ve "la ehade esbetü min
hü" (ondan daha sağiarnı yoktur); tekrar 
edilenler "sebtün sebtün" , "sebtün hafi
zun", "sebtün huccetün", "sikatün sebtün" 
ve "sebtün sikatün"; tek başına kullanıla
nı ise sebt lafzı olup bunlar ta'dllin en üst 
mertebesinde yer alan ravilere işaret eder. 
Bu lafızlardan biriyle adalet sahibi olduğu
na hükmedilen ravi her bakımdan güve
nilir sayılır ve rivayet ettikleri hadisler dini 
konularda delil kabul edilir. Bir hadisin en 
sağlam senedine işaret etmek için kulla
nılan "esbetü'l-esanld" ( senecilerin en sağ
lamı) ile sebtin çoğulu olan "esbat" (güve
nilir raviler) aynı kökten türemiş lafızlar

dır. 
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Iii MEHMET EFENDİOGLU 

sABiT 
(~ü) 

(ö. 1124/1 712) 

Diva n şairi. 
_j 

Bosna 'nın Uziçe kasabasında dünyaya 
geldi. Asıl adı Alaeddin Ali olup "Sabit" 
mahlasıdır. Doğum tarihi bilinmemekle bir
likte hakkında araştırma yapan Rypka onun 
1650 yılı civarında doğmuş olabileceğini söy
ler. İlk eğitimini Müftü Halil Efendi'den 
aldıktan sonra İstanbul'a gitti ve Kaptanı
derya Seydizade Mehmed Paşa'nın hima
yesine girdi. 1089'da ( 1678) paşanın ara
cılığıyla mülazım , aynı yıl La'llzade aile
sine damat oldu. 40 akçe maaşla müder
risliğe başladıktan sonra Çorlu ve Surgaz 
kadılıklarında bulundu. 1 098'de ( 1687) 
Kırım Ham Selim Giray'a bir kaside yaza
rak ondan görev istedi; ardından hana it
haf ettiği "Zafername" adlı manzumesi be
ğenilince saniye rütbesiyle Kefe'ye kadı ta
yin edildi. 

Sabit, 11 03'te ( 1692) Ebusaidzade Fey
zullah Efendi'nin ikinci şeyhülislamlığı dö
neminde günlük SO akçe maaşla Tekfurda
ğı (Tekirdağ) müftülüğüne getirildi ve Rüs
tem Paşa Medresesi'ne hariç itibariyle mü
derris oldu. Sekiz yıl kaldığı bu görevde 
iken Edhem ü Hümô. adlı mesnevisini yaz
maya başladı, divanını tertip etti ve "Şeh
ri" mahlaslı bir de şair yetiştirdi. Musıle-i 
Sahn payesiyle 1112 ( 1700) yılında Saray
bosna mevleviyetine tayin ediidiyse de iki 
yıl sonra görevden alındı. Önceki yıllarda 
oğlu İsmail'i n Tunca nehrinde boğulması 
yüzünden büyük üzüntü yaşadığı şiirlerin
den anlaşılan Sabit bu sırada diğer oğlu İb
rahim'i de kaybetti (1115/ 1703). Rami Meh
med Paşa'ya yazdığı, duygu ve şikayet
lerle yüklü dokuz kıtalık ünlü terdibendi bu 
üzüntülü dönemin ürünüdür. Uzun bir ma
zuliyetin ardından 1117'de ( 1705) Konya 
mevleviyetine gönderilen Sabit kısa bir 
müddet sonra bu görevden ayrılıp İstan
bul'a döndü. Zilkade 1119'da (Şubat 1708) 
Diyarbekir mevleviyetine tayin edildi. Bu 
görevde iki yıl kalıp İstanbul'a dönünce ve
fatına kadar başka görev almadı. 3 Şaban 
1124'te (5 Eylül 1712) vefat etti. Kabri Top-

kapı Maltepe Kabristanı 'nda Meşnevi şa

rihi Sarı Abdullah Efendi'nin ayak ucunda

dır. 

xvııı. yüzyıl başlarında adından sıkça söz 
edilen Sabit'in şiirlerinde yerli ve yeni ol
ma özelliğinin birlikte yürüdüğü, divan şi
irinin geleneksel ve duygusal idealizminin 
kırıldığı, realizm, müstehcenlik ve mizah 
gibi unsurlara yer verildiği görülmektedir. 
Sabit halk ağzındaki kelimeleri atasözleri 
ve deyimlerle harmanlayarak şahsi bir üs
JQp oluşturmuştur. Bundan dolayı manw
melerinde onu çağdaşlarından farklı kılan 
garip bir tarz ve değişik bir haz dünyası 
vardır. Dikkate değer bulduğu ve zevk al
dığı her kelime onun şiirine girmiş. man
zumelerindeki renkli ve canlı mısralar Tan

zimat'ta kendini gösterecek olan yerli, mil

ll bir edebiyatın müjdecisi olmuştur. Şiirle

rinde söz oyunlarıyla birlikte alay ve mad

di hazlar önemli bir yer tutar. Konu ve bi

çim yönünden gelenekleri zorlaması, divan 

şiirinin alışılagelen konuları arasına gün

lük hayatı ve olayları katması bir tür ye

nilik olarak değerlendirilebilir. 

Sabit'in kasidelerinde klasik anlamda 
olgunluk bulunmasa da bunların şekil ve 
muhteva bakımından geleneğe bağlı ol
duğunu söylemek mümkündür. Nadirl'ye 

SABiT 

nazlre olan "Mi'raciyye"si son derece sa
mimi ve şairane olup türün önemli bir ör
neğidir. Didaktik ve realist karakterdeki 
"Ramazaniyye"si bu aydaki sosyal hayatın 
anlatıldığı coşkulu bir manzume olarak dik
kat çeker. Hikeml tarzda yazarken Na bl'
ye yaklaşırsa da bu alandaki başarısı bazı 
mazmunları, atasözlerini, deyimleri ve yer
li malzemeyi kullanınakla sınırlı kalır. La
fızla fazla meşgul olması yüzünden gazel
leri zaman zaman kuru ve donuktur. Sey
yid Vehbi, Nedim, Sünbülzade Vehbi, En
derunlu Fazı!, Sürufı gibi şairleri etkileyen 
Sabit'in birçok şiirine Keçecizade İzzet Mol
la tarafından nazlre yazılmıştır. Bayramiy
ye tarikatına olan ilgisi La'llzade ailesin
den, Mevlevı1ik'le ilgisi de Mevlana Celaled
din-i Rumi'ye duyduğu sevgiden kaynak
lanan şair bunun dışında tasawufa pek 
itibar etmemiş görünmektedir. 

Eserleri. Sabit'in bir divanı ile yarım kal
mış bir mesnevisi yanında bazı küçük ha
cimli mesnevileri vardır. Bütün eserlerinin 
kendi el yazısıyla olan nüshaları Azerbay
can İlimler Akademisi'nde bulunmakta
dır (As iye Mehmedova, Alaeddin Sabit'in 
Otograf Külliyatı, Azerbaycan SSR El Yaz
maları Fondu, Bakü 1961, nr. M-25/9942) . 
1. Divan. Klasik divan tertibinde olup bir 
mi'raciyye, iki na't, otuz dokuz kaside, altı 

Sabit divanının ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Ali Nihat Tarlan, nr. 2) 
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