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es-Saib b. el-Akra' b. Avf es-Sekaf1 
(ö. 36/656'dan sonra [?]) 
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Sahabi. 
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Annesi Müleyke'nin güzel koku satarak 
geçimini sağlayan bir hanım olduğu, Saib 
dünyaya gelince onu ResCıl- i Ekrem'e gö
türdüğü, ResCılullah'ın da Saib'in başını ok
şayıp ona dua ettiği kaydedilmektedir. İbn 
Abbas'ın Araplar arasında ondan daha akıl
lı birinin olamayacağını söylediği Saib genç
liğinde parlak zekası ,' ince muhakemesi ve 
hesap bilgisiyle dikkati çekti. Bu sebeple 
Hz. Ömer onu divan katipliğine getirdi, ar
dından ganimetieri paylaştırmak üzere Ni
havend'e gönderdi; daha sonra kendisine 
elçilik ve vergi tahsildarlığı görevlerini ver
di. Muhtemelen ı. Mervan zamanında Sa'd 
b. Ebü Vakkas, Saib'i bir başkasıyla birlikte 
Küfe'nin sınırlarını çizmekle görevlendirdi, 
o da Küfe'de yaşayan kabileterin yerleşe
ceği bölgeleri tesbit etti. 

Sa'd b. Ebü Vakkas, Kadisiye Savaşı'ndan 
(ı 5/636 ı sonra Medain'i fethedince Halife 
Ömer, Saib'i oraya am il olarak yolladı ve 
ganimet in beşte birini Medine'ye getirme
sini söyledi. Kaynaklarda Saib'in Medain'
de iken bir hazine bulduğu, bu hazinenin 
içindeki pirinç bir heykeli almayı hak etti
ğini düşünerek durumu bir mektupla Hz. 
Ömer' e sorduğu , halifenin de ona bir dev
let memuru olduğunu hatırlatarak heyke
li beytülmale vermesi gerektiğini bildirdi
ği (İbn Ebu Şeybe , VI , 555ı. diğer bir riva
yette de hazineyi müslümanlar arasında 
payıaştırmasını emrettiği kaydedilmekte
dir. Hz. ömer, Yezdicerd 'in Nihavend'de 
büyük bir ordu hazırladığını öğrenince Kü
fe'de bulunan Nu'man b . Mukarrin'i ona 
karşı yeni bir ordu hazırlamakla görev-

lendirdi ve bu talimatını İbn Mukarrin'e 
Karlb b. Zafer ve Saib b. Akra' ile gönder
di; Saib'e de zafer kazanıldığı takdirde ga
nimeti askerler arasında adaletli bir şekil
de payıaştırmasını emretti. Saib bu görevi 
yaptıktan sonra ganimetin beşte birini iki 
mücevher sandığıyla birlikte Hz. Ömer'e 
getirdi. 

Saib'in daha sonraki hayatı hakkında ye
terli bilgi bulunmamaktadır. Muhtemelen 
Hz. ömer'in maliye ve hazine nazırlığı gö
revini yapmış, Hz. Osman devrinde Abdul
lah b. Büdeyl'den sonra İsfahan valisi ol
muştur. İsfahan'da vefat eden Saib'in oğ
lu Fudayl da İsfahan valiliği yapmış ve so
yu burada devam etmiştir. Tabiln alimle
rinden Mesrük b. Ecda'ın kızıyla evlendi
ği kaydedilen Saib'in çok az hadis rivayet 
ettiği ve kendisinden Ebü İshak es-Sebü 
ile Abdullah b. Avn'ın rivayette bulunduğu 
belirtilmiştir. 
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Iii TALAT SAKALLl 

SAİB b. OSMAN 
(bk . OSMAN b. MAZ'ÜN). 

SAİB-i TEBRiz( 
( ı.S )1. .r.i ..,..s l.:> ) 

Mirza Muhammed Ali 
b. Mirza Abdirrahlm Tebriz! İsfahani 

(ö . 1087/ 1676 [?]) 

Daha çok Farsça şiirler söyleyen 
Azeri şairi. 

_j 

i 

_j 

Bazı kaynaklarda 1 O 1 O ( 1601 ı veya 1 016 
( 1607ı yılında dünyaya geldiği belirtilirse 
de Kandehar'ın ll. Abbas tarafından zaptı 
sırasında (ı 058/ 1 648ı altmış yaşında ol
duğu bilgisinden hareketle Tebriz'de veya 
İsfahan'da 999'da (ı 591 ı doğduğu söyle
nebilir. Babası Mirza Abdürrahim, Tebriz'in 
önde gelen tüccarlarındandı. Saib çok kü-

sAiB- i TEBRTZT 

Saib·i Tebrizi 

çük yaşta iken ailesi Safevi Hükümdan I. 
Abbas'ın emriyle Tebriz'den İsfahan'a göç 
ettiğinden eğitimi ve yetişmesi bu şehir

de oldu. Gençliğinde hacca gitti, dönüşte 
Osmanlı Devleti 'nin bazı şehirlerini dola
şarak İsfahan'a vardı. Ancak kendisini çe
kemeyen bazı kimselerin Osmanlı sarayı 
ile ilişkisi olduğuna dair dedikodular çıkar
dığını haber alınca burada durmayarak Hin
distan'a hareket etti (ı 034!1625ı . Yolda 
Herat ve Kabil' e uğradı. Kabil'de Newab 
Zafer Han diye tanınan Mirza Ahsenullah'
tan saygı gördü, onu metheden kasideler 
yazdı. Kabil'e Leşker Han yönetici olarak 
tayin edilince Burhanpür'a dönen Zafer 
Han, Saib'i de kendisiyle birlikte götürdü 
ve Şah Cihan'a takdim etti ( 1039/l629-30ı 
Şah Cihan kendisini Müsteid Han unvanıy
la taltif ederek binbaşı rütbesiyle maiyeti
ne aldı. Saib'in babası oğlunu almak üzere 
Ekberabad'a (Agraı geldiği sırada Keşmir'e 
tayin edilen Zafer Han onu da yanında gö
türdü. Saib daha sonra babasıyla birlikte 
İsfahan'a döndü. Ardından Meşhed, Kum, 
Kazvin, ErdebiL Yezd ve Tebriz'de kaldı. 
1050 (164oı yılında Tebriz'de olduğu , Ev
liya Çelebi'nin bu şehirde görüştüğü alim
ler arasında Saib'i de zikretmesinden an
l aşı lmaktadır (Seyahatname, ll, 252ı . Şah 

ll. Abbas döneminde ( 1 642-1 667ı onun göz
deleri arasına girdi ve "melikü'ş-şuara" un
vanını aldı. Ancak Şah Süleyman'ın cülü
su münasebetiyle ( 1667ı yazdığı kasidede 
kullandığı bir ifade yüzünden gözden düş
tü. 1081 (1670-71 ) veya 1087 (1676) yılın
da vefat etti ve İsfahan'da Saib Tekkesi 
adını taşıyan türbesine defnedildi. Safevi 
Devleti'nin en parlak döneminde yetişen 
Saib bir Türk şairi olmasına rağmen Fars 
edebiyatında yeni bir ekol kurmuş ve Hint 
üstübunun (sebk-i Hindiı sayılı temsilcileri 
arasında yer almıştır. İran , Hindistan, Azer
baycan ve Orta Asya'daki birçok şair üze
rinde güçlü etkisi olan Saib şiirlerinde ince 
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