
SABiT b. HAZM 

Sabit'in kendisinden daha bilgili olduğu, 
teklif edilen Sarakusta kadılığını kabul et
mediği, bu görevi kabul etmesi yönünde 
babası ısrar edince kendisine üç gün izin 
verilmesini istediği, daha sonra da vefat 
ettiği (ö 302/914-15) kaydedilmektedir. Oğ

lunun kabul etmediği görevi Sabit b. Hazm 
kabul etti ve bu görevde iken Ramazan 
313'te (Kasım-Aralık 925) Endülüs'te ve
fat etti. Bu tarih 314 (926) olarak da zik
redilmiştir. 

ed-Deld'il tl garibi'l-f:ıadiş'i (ed-Defa' il 
fi te{siri müşkili'l-ef:ıadfşi'n-nebeviyye, ed
Dela'il 'ala me'ani'l-/:ıadiş bi'ş-şahidi ve'l
meşel) önce Kasım b. Sabit kaleme alma
ya başlamış. ancak çalışmasını bitirerne
den vefat edince eseri babası tamamla
mıştır. ed-Deld'il'in mukaddimesi ve baş 
tarafı kayıptır. Esere önce garlb kelimeler 
ihtiva eden merfQ hadisler, ardından sa
habe ve tabiln sözleri senedieriyle birlikte 
alınmış. gar!b kelimelerin açıklanmasında 
Kur'an. hadis ve Arap şiiriyle istişhadda 
bulunulmuştur. ed-Deld'il, daha önce te
lif edilen Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam ve 
İ bn Kuteybe'nin Garibü'l-J:ıadiş'lerinde 
zikredilmeyen bilgileri ihtiva ettiği , onla
rın bir tür zeyli kabul edildiği için ed-De
Id'il ii şerf:ıi md agfelehu Ebu 'Ubeyd 
ve'bni Kuteybe tl Garibi'l-f:ıadiş adıyla 
da anılmıştır (Sezgin, VllJ/2, s. 485) . Ebu 
Ali ei-Kall, Endülüs'te ed-Deld'il'e benzer 
bir eser ortaya konulmadığını söylemiş, İb
nü'I-Farad! de sadece Endülüs'te değil Do
ğu'da da bu eserin bir benzerinin meyda
na getirilemediğini kaydetmiştir. ed-De
Id'il ve nüshaları hakkında Şakir ei-Feh
ham geniş bir araştırma yapmış (b k. bibl.) , 
daha sonra eseri Muhammed b. Abdul
lah ei-Kannas yayımiarnıştır (I-III, Riyad 
1422/2001) . 
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sABiT b. KAYS b. HATIM 
( ~~ i,)-! ~ i,)-! .:....ıli ) 

EbCı Ömer (EbCı MCısa) Sabit b . Kays 
b. ei-Hatim ei-Ensari ez-Zaferi: 

Sahabi. 
..J 

Evs kabilesinin Ben! Zafer koluna men
suptur. Babası, Cahiliye devrinin ileri ge
len şairlerinden olup İslamiyet'in ilk yılla
rında Mekke'ye geldiğinde ResOluilah onu 
dine davet etmiş, müslüman olan eşi Hav
va bint Yez!d b. Seken'den uzak durmasını 
ve ona iyi davranmasını istemişti. Bu konu
da ResOl-i Ekrem'e söz veren Kays müs
lüman olmak için süre isteyerek Medine'
ye döndü; fakat müslüman olamadan Evs 
ile Hazrec arasındaki savaşlarda öldü. Sa
bit'in annesi Hz. Peygamber'e biat eden
lerdendi. Sabit b. Kays'ın sahabllerden Ce
mlle bint Sabit b. Ebü'I-Aklah ile evlendi
ği, ancak daha sonra onu boşadığı kayde
dilmektedir. 

U hud Gazvesi'nde büyük kahramanlık
lar gösteren Sabit b. Kays bu savaşta on 
iki yerinden yaralandı. Bundan dolayı Re
sOl-i Ekrem ona "hfısir" (cesur savaşçı) di
ye seslenerek iltifat etti (İbn Hacer, el-İşa
be, I, 394) . ResOiullah'ın bu gazvede ken
disine "hasir" diye hitap ettiği sahabinin 
Sabit'in kardeşi Yez!d b. Kays olduğu da 
rivayet edilmiştir (a.g.e., VI , 670) Sabit b. 

~ Kays daha sonra birçok savaşa katıldı. Hz. 
Osman 'ın hilafet yıllarında KOf e Valisi Said 
b. As halife ile görüşmek için Medine'ye 
giderken Sabit'i yerine vekil bıraktı. Ce
mel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarında Hz. 
Ali'nin yanında yer aldı; Hz. Ali de onu Me
dain'e vali tayin etti. Muaviye b. Ebu Süf
yan'ın Küfe valisi olan Mugire b. Şu 'be, Hz. 
Ali taraftarı olması sebebiyle halifenin Sa
bit'ten hoşlanmadığını bildiği için onu Me
dain valiliğinden azletti. Sabit'in bu göre
vinden aziinde Muaviye'ye ağır bir dilleyaz
dığı mektubun da etkisi olmalıdır. Bu mek
tubunda Muaviye'ye halka zulmettiğini, hu
kuka saygı göstermediğini bildirmişti. Sa
bit b. Kays'ın Muaviye'nin hilafet yıllarında 
vefat ettiği kaydedilmekle birlikte ölüm 
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Yev
mü'I-Cisr'de ölen kardeşi Yez!d ile karıştı

rıldığı da olmuştur. Sabit'in üç oğlu Ömer, 
Muhammed ve Yez!d Harre Savaşı'nda öl
müştür (63/683). Ad! b. Sabit diye kendi
sine nisbet edilen ve kızından torun u olan 
tabiln muhaddislerinden Ad! b. Eban b. 
Sabit sika bir ravi olarak nitelendirilmek
tedir (Zeheb!, I, 314) 
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il MusTAFA KARATAŞ 

SABiT b. KAYS b. ŞEMMAS 
( U"l.ii..;) i,)-! ~i,)-! .:....ıli) 

EbCı Abdirrahman (EbCı Muhammed) Sabit 
b . Kays b. Şemmas ei-Hazreci 

(ö . 12/633) 

L Hat ip ve şair sahabi. ..J 

Babası hicretten önce Medine'de Evs ve 
Hazrec kabileleri arasındaki savaşta öldü. 
Annesinin Hz. Peygamber' e biat edenler
den Kebşe bint Vakıd olduğu zikredilmiş
tir (İbn Sa'd, VIII, 363; İbn Hacer, el-İşabe, 
VIII , 93) . Buna göre Sabit, Abdullah b. Re
vaha ile anne bir kardeştir. Sabit hicret
ten önce müslüman oldu. Hicrette ResOl-i 
Ekrem'in Medine'ye gelişi sırasında onu 
karşılarken, "Kendimizin ve çocuklarımızın 
başına gelmesini istemediğimiz kötülük
lerden seni koruyacağımıza söz veriyoruz, 
buna karşılık bize ne var?" diye sorunca 
ResQiullah, "Cennet var" buyurmuştur. "Ha
t!bü'l-ensar" diye bilinen Sabit daha son
ra bazı heyetiere Hz. Peygamber adına hi
tap edince "hatlbü'n-nebl" olarak da anıl
dı. ResOJ-i Ekrem onu muhacirlerden Amir 
b. Ebü'I-Bükeyr ile kardeş yaptı. Cemlle 
bint Übey b. SeiOI ile evliyken Cemlle'nin 
eşiyle imtizaç edemediğini ResQiullah'a bil
dirmesi üzerine ResOiullah'ın mehir ola
rak aldığı bahçeyi eşine geri vermesi şar
tıyla onları ayırdığı rivayet edilmiştir (bk. 
CEMILE hint ÜBEY b. SELÜL) . Sabit'in bo
şandığı eşinin Hab!be bint Sehl b. Sa'lebe 
olduğu da kaydedilmiştir. 

Tem!moğulları eşrafından aralarında Uta
rid b. Hacib ve Akra' b. Habis'in de bulun
duğu bir heyet esir edilen yakınlarını ge
ri almak için Medine'ye geldiğinde heyet 
mensupları evinde istirahat etmekte olan 
Hz. Peygamber' e kaba bir şekilde seslen
miş , hatip ve şairlerini konuşturarak ar
zularını dile getirmiş, onların ResOiullah 'ın 

hatip ve şairleriyle yarışmasını istediklerini 
söylemişlerdi. Bunun üzerine Hz. Peygam
ber müslümanlar adına Sabit b. Kays'ın 
konuşmasını ve Hassan b. Sabit'in onla
rın şairlerine cevap vermesini emretti. Sa
bit, İslamiyet'in yüceliğini ve müslüman-


