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SU1'Hİ SAATÇi

SAİB b. AKRA'
( t_}YI ı.)! ._,.JWI )

i

es-Saib b. el-Akra' b. Avf es-Sekaf1
(ö. 36/656 'dan sonra [?])
L

Sahabi.

Saib'in daha sonraki hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Muhtemelen
Hz. ömer'in maliye ve hazine nazırlığı görevini yapmış, Hz. Osman devrinde Abdullah b. Büdeyl'den sonra İsfahan valisi olmuştur. İsfahan'da vefat eden Saib'in oğ
lu Fudayl da İsfahan valiliği yapmış ve soyu burada devam etmiştir. Tabiln alimlerinden Mesrük b. Ecda'ın kızıyla evlendiği 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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Annesi Müleyke'nin güzel koku satarak
geçimini sağlayan bir hanım olduğu, Saib
dünyaya gelince onu ResCıl - i Ekrem'e götürdüğü, ResCılullah'ın da Saib'in başını okşayıp ona dua ettiği kaydedilmektedir. İbn
Abbas'ın Araplar arasında ondan daha akıl
lı birinin olamayacağını söylediği Saib gençliğinde parlak zekası ,' ince muhakemesi ve
hesap bilgisiyle dikkati çekti. Bu sebeple
Hz. Ömer onu divan katipliğine getirdi, ardından ganimetieri paylaştırmak üzere Nihavend'e gönderdi; daha sonra kendisine
elçilik ve vergi tahsildarlığı görevlerini verdi. 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
sonra Medain'i fethedince Halife
Ömer, Saib'i oraya am il olarak yolladı ve
ganimet in beşte birini Medine'ye getirmesini söyledi. Kaynaklarda Saib'in Medain'de iken bir hazine bulduğu, bu hazinenin
içindeki pirinç bir heykeli almayı hak ettiğini düşünerek durumu bir mektupla Hz.
Ömer' e sorduğu , halifenin de ona bir devlet memuru olduğunu hatırlatarak heykeli beytülmale vermesi gerektiğini bildirdiği (İbn Ebu Şeybe , VI , 555ı. diğer bir rivayette de hazineyi müslümanlar arasında
payıaştırmasını emrettiği kaydedilmektedir. Hz. ömer, Yezdicerd 'in Nihavend'de
büyük bir ordu hazırladığını öğrenince Küfe'de bulunan Nu'man b . Mukarrin'i ona
karşı yeni bir ordu hazırlamakla görev(ı 5/636 ı

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

SAİB b. OSMAN
(bk . OSMAN b. MAZ'ÜN).
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SAİB-i TEBRiz(
( ı.S)1..r.i ..,..s l.:> )

i

Mirza Muhammed Ali
b. Mirza Abdirrahlm Tebriz! İsfahani
(ö . 1087/ 1676 [?])

L

Daha çok Farsça şiirler söyleyen
Azeri şairi.

_j

Bazı kaynaklarda 1O1O (1601ı veya 1016
( 1607ı yılında dünyaya geldiği belirtilirse
de Kandehar'ın ll. Abbas tarafından zaptı
sırasında (ı 058/ 1648ı altmış yaşında olduğu bilgisinden hareketle Tebriz'de veya
İsfahan'da 999'da (ı 591 ı doğduğu söylenebilir. Babası Mirza Abdürrahim, Tebriz'in
önde gelen tüccarlarındandı. Saib çok kü -

Saib·i Tebrizi

çük

yaşta

iken ailesi Safevi Hükümdan I.

Abbas'ın emriyle Tebriz'den İsfahan'a göç
ettiğinden eğitimi

ve yetişmesi bu şeh ir
hacca gitti, dö nüşte
Osmanlı Devleti'nin bazı şehirlerini dolaşarak İsfahan'a vardı. Ancak kendisini çekemeyen bazı kimselerin Osmanlı sarayı
ile ilişkisi olduğuna dair dedikodular çıkar
dığını haber alınca burada durmayarak Hindistan'a hareket etti (ı 034!1625ı . Yolda
Her at ve Kabil' e uğradı. Kabil'de Newab
Zafer Han diye tanınan Mirza Ahsenullah'tan sayg ı 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 maiyetine aldı. Saib'in babası oğlunu almak üzere
Ekberabad'a (Agraı geldiği sırada Keşmir'e
tayin edilen Zafer Han onu da yanında götürdü. Saib daha sonra babasıyla birlikte
İsfahan'a döndü. Ardından Meşhed, Kum,
Kazvin, ErdebiL Yezd ve Tebriz'de kaldı.
1050 (164oı yılında Tebriz'de olduğu , Evliya Çelebi'nin bu şehirde görüştüğü alimler arasında Saib'i de zikretmesinden anl aşı l maktadır (Seyahatname, ll, 252ı . Şah
ll. Abbas döneminde ( 1 64 2 -1 667ı onun gözdeleri arasına girdi ve " melikü'ş-şuara" unvanını aldı. Ancak Şah Süleyman'ın cülüsu münasebetiyle ( 1667ı yazdığ ı 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, Azerbaycan ve Orta Asya'daki birçok şair üzerinde güçlü etkisi olan Saib şiirlerinde ince
de oldu.

Gençliğinde
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CENGiZ S ADIKOGLU

SAİBE
( ~Wl )
bazı

L

Saib-i Tebrizi
d i vanından

iki sayfa
(Silleymaniye Ktp. ,
H acı Mahmud
Efendi 1

nr. 5048, vr. 1..)

hayalleri, lafız ve mana sanatındaki mahareti, geniş muhayyilesi ve yeni mazmunlar bulması ile önem kazanır.

Eserleri. 1. Divan. Farsça divanındaki
birçok gazel aynı vezin ve kafiyede olup
bunlarda çeşitli beyitler bir kelime deği
şikliğiyle tekrar edilmiştir. Gazelierin özelliklerinden biri de beyitler arasında konu
birliğinin görülmemesi olup hemen her
beyit ayrı bir mana taşır. Senffi, Perldüddin Attar, Kasım-ı Envar, Taki-i Evhadl, Hafız-ı Şlrazi gibi elfiye yakın şaire nazlre olarak yazdığı gazellerinde aşk, tasawuf hikmetle ilgili konuları işlemiştir. Daha hayatta iken divanı hediye olarak hükümdarlara gönderilmiştir. Çok sayıda yazma nüshası bulunan ve farklı sayıda şiir içeren divanı birçok defa Hindistan (Leknev ı 80 ı ,
1875, 191 9; Madras 1265, 1919; Kanpur
187 I; La hor 1903; Bombay I 9 I 2, 19 I 9; n ş r.
Mümtaz Hasa n, Karaçi ı 97 ı) ve İran'da
(nşr. Emir- i FlrQzkQh1', Tahran I 333, 1336
h ş. ) yayımlanmıştır. Muhammed-i Kahraman tarafından Divan-ı Şa 'ib-i Tebrizi
adıyla altı cilt halinde neşredilen divanı
(Tahran 1364- ı 370 h ş.) 73.000 beyit içermektedir. Şiirlerinden yapılan seçmeler
iran'da birçok defa basılmıştır. 2. Kandehdrname. 1058 (1648) yılında ll. Abbas ile
Şah Cihan arasında meydana gelen ve Kandehar'ın ll. Abbas tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlanan savaşa dair 135.000 beyitlik bir mesnevidir. 3. Malpnud u Ayaz.
Daha önce birçok kimse tarafından işlen
miş olan Sultan Mahmud'un sakisi ve ne-
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dimi Ayaz ile olan münasebetlerinden bahseder. 4. Beyaz. 800 kadar şairle kendine ait şiirlerden seçmelerden ibaret olup
25.000 kadar beyit içermektedir. s. Mil'atü 'I-cemal. Güzelierin tarifi ve aşkla ilgili
şiirlerininden oluşmaktadır. 6. Mey{,ıdne.
Saib'in şarap ve içki meclislerini konu edinen şiirlerini toplamıştır. 7. Vacibü'I-]J.ıf+ .
Gazellerinin matla' beyitlerini ihtiva eder.
8. Ardyiş-i Nigar. Kadınların ayna vb. süs
eşyalarına dair şiirlerini içerir. Eserlerini
kapsayan Külliyyat'ı Emir-i FlrGzkühi (Tahran 1345 h ş.) ve Muhammed Abbas! (Külliyyat-ı Şa'ib-i Tebrfzl, Tahran ı 36 1, 1373
h ş . ) tarafından yayımlanmıştır. Türkçe şi
irlerinin Meserret Diriöz (bk. bibl.), Harnit
Araslı (Sa 'ib-i Tebrfzl: Şiirler, Baku ı 946 ) ve
Muhammed-i Kahraman (Divan- ı Şa'ib-i
Tebrfzl, Tahran 1370 h ş . , V, 3425-3445) tarafından üç ayrı neşri yapılmıştır.
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Cahiliye Arapları'nda
dini hüküm ve örflere konu olan
deve veya koyun.
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Sözlükte "akmak; başını alıp istediği yere gitmek" anlamlarındaki seyb (seyeban)
kökünden türeyen saibe "istediği yere gidip dolaşması için salıverilen hayvan" demektir. Cahiliye Arapları hastalıktan şifa
bulmak, uzun bir yolculuktan selametle
dönmek, savaşta galip gelmek amacıyla
veya bir nimete şükretmek niyetiyle adak
adadıkları zaman ilahları ve putları uğru
na bir deve salıverir, buna saibe adını verirlerdi. Bu devenin sağılması , tüyünün kır
kılması, sırtına binilmesi yahut yük yüklenmesi yasaklanır. bu durumdaki hayvanların sütünü yalnızca kendi yavruları veya
yolcular içebilirdi (BuhM, "Mena.l9-b" , 9;
"Tefslr", 5/13). Hayvanları takdis etme anl amına gelen bu adeti ve putlara kurban
adamayı ilk defa Hicaz'da başlatan kişinin
Amr b. Luhay ei-Huzai olduğu rivayet edilmektedir.
Saibe uygulamasının hangi hayvan hakne tür durumlarda gerçekleştirildi
ği hususunda farklı açıklamalar yapılmış
olup bunlardan bazıları şöyledir: 1. Saibe,
ilahlar veya putlar adına salıverilen yahut
ilahların ve putların hizmetçilerine verilen
deve, koyun veya sadece koyun demektir
(Cevad Ali , vı . 205) . 2. Yahya b. Ziyad eiFerra'ya göre saibe, hepsi dişi olmak üzere on batın doğuran ve bu sebeple sahibi
tarafından salıverilen devedir. Bu deveye
binilmez, tüyü kırkılmaz, sütünü sadece
yavrusu veya yolcular içebilir, öldüğü zaman ise herkes onun etinden yiyebilirdi.
Saibe, bahlrenin anası konumunda tutulurdu (Me'ani'l-~ur'an, I, 322 ; bk. BAHiRE).
3. Matüridi'ye göre saibe, hastalıktan şifa
bulan veya uzun yolculuktan dönen kişi
nin adak olarak salıverdiği devedir. 4. Maverdi' nin Şafii'den naklettiğine göre saibe
Cahiliye döneminde hac tavafı yapıldıktan
sonra serbest bırakılan devedir (geniş bilgi i çin bk. Cevherl. 1, 150; Ma'mer b. M ükında

