
SAiB-i TEBRIZ! 

hayalleri, lafız ve mana sanatındaki maha
reti , geniş muhayyilesi ve yeni mazmun
lar 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 özel
liklerinden biri de beyitler arasında konu 
birliğinin görülmemesi olup hemen her 
beyit ayrı bir mana taşır. Senffi, Perldüd
din Attar, Kasım-ı Envar, Taki-i Evhadl, Ha
fız-ı Şlrazi gibi elfiye yakın şaire nazlre ola
rak yazdığı gazellerinde aşk, tasawuf hik
metle ilgili konuları işlemiştir. Daha hayat
ta iken divanı hediye olarak hükümdarla
ra gönderilmiştir. Çok sayıda yazma nüs
hası bulunan ve farklı sayıda şiir içeren di
vanı 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; nşr. 

Mümtaz Hasan, Kara çi ı 97 ı) ve İran'da 
(nşr. Emir- i FlrQzkQh1', Tahran I 333, 1336 

hş. ) yayımlanmıştır. Muhammed-i Kahra
man tarafından Divan-ı Şa'ib-i Tebrizi 
adıyla altı cilt halinde neşredilen divanı 
(Tahran 1364- ı 370 h ş.) 73.000 beyit içer
mektedir. Şiirlerinden yapılan seçmeler 
iran'da birçok defa basılmıştır. 2. Kande
hdrname. 1058 (1648) yılında ll. Abbas ile 
Şah Cihan arasında meydana gelen ve Kan
dehar'ın ll. Abbas tarafından ele geçiril
mesiyle sonuçlanan savaşa dair 135.000 be
yitlik 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 bah
seder. 4. Beyaz. 800 kadar şairle kendi
ne ait şiirlerden seçmelerden ibaret olup 
25.000 kadar beyit içermektedir. s. Mil'a
tü 'I-cemal. Güzelierin tarifi ve aşkla ilgili 
şiirlerininden oluşmaktadır. 6. Mey{,ıdne. 
Saib'in şarap ve içki meclislerini konu edi
nen 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 (Tah
ran 1345 hş.) ve Muhammed Abbas! (Kül

liyyat-ı Şa'ib-i Tebrfzl, Tahran ı 36 1, 1373 

hş . ) 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) ta
rafından üç ayrı neşri yapılmıştır. 
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M CENGiZ SADIKOGLU 

SAİBE 
( ~Wl ) 

Cahiliye Arapları'nda 
bazı dini hüküm ve örflere konu olan 

L 
deve veya koyun. 

_j 

Sözlükte "akmak; başını alıp istediği ye
re gitmek" anlamlarındaki seyb (seyeban) 
kökünden türeyen saibe "istediği yere gi
dip dolaşması için salıverilen hayvan" de
mektir. 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 ve
rirlerdi. Bu devenin sağılması, tüyünün kır
kılması, sırtına binilmesi yahut yük yük
lenmesi yasaklanır. bu durumdaki hayvan
ların sütünü yalnızca kendi yavruları veya 
yolcular içebilirdi (BuhM, "Mena.l9-b" , 9; 
"Tefslr", 5/13). Hayvanları takdis etme an
lamına gelen bu adeti ve putlara kurban 
adamayı ilk defa Hicaz'da başlatan kişinin 
Amr b. Luhay ei-Huzai olduğu rivayet edil
mektedir. 

Saibe uygulamasının hangi hayvan hak
kında ne 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 ei
Ferra'ya göre saibe, hepsi dişi olmak üze
re on batın doğuran ve bu sebeple sahibi 
tarafından salıverilen devedir. Bu deveye 
binilmez, tüyü kırkılmaz, sütünü sadece 
yavrusu veya yolcular içebilir, öldüğü za
man ise herkes onun etinden yiyebilirdi. 
Saibe, bahlrenin anası konumunda tutu
lurdu (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. Ma
verdi' nin Şafii'den naklettiğine göre saibe 
Cahiliye döneminde hac tavafı yapıldıktan 
sonra serbest bırakılan devedir (geniş bil
gi için bk. Cevherl. 1, 1 50; Ma'mer b. Mü-



sen na, s. ı 80; Ta beri, VII , 56-60; Matürldl, 
N, 357; ibnü' l-Cevzl, ll , 437-438; İbn Keslr, 
Il, 665) . 

Kurban kesme ibadetinin hemen bütün 
dinlerde bulunduğu bilinmektedir. İslam 
dini açısından kurban kişinin kendi mül
künde bulunan bir hayvanı Allah yolunda 
feda etmesi, bunun yanında kendince ca
zip olan beşeri-nefsani arzularından uzak
Iaşması , ayrıca kesilen kurban sayesinde 
fakirierin beslenmesine katkıda bulunma
sıdır. Cahiliye döneminde bir yönüyle kur
bana benzeyen gelenekte ise bazı hayvan
lar bahlre, saibe, vaslle, hami adıyla yara
tılış amacına aykırı tarzda, bir nevi takdis 
edilerek veya putlara adanarak bir süs 
hayvanı gibi serbest bırakılmaktadır. Tev
hid ilkesini esas alan İslam dini , Cahiliye 
Arapları'nın bu geleneğine benzeyen bü
tün uygulamaları yasaklamış, metafizik 
gerçekliği bulunmayan ve topluma fay
dası olmayan telakkileri reddetmiştir (el
Maide 5/ 103; el-En 'am 6/ ı36 , 138-ı39 , 

ı42-143 ) 
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SAID 
(~1) 

İman edip 
iyi arneller işlemesi sayesinde 

ahirette mutluluğa erecek 
mürnin anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "mutlu ve bahtiyar olmak" an
lamındaki sa'd kökünden türeyen said ke
limesi "mutlu ve bahtiyar kişi" demektir. 
Karşıtı olan şaki ise "bahtsız ve mutsuz" 
manasma gelir. Saadet ve şekavet de (mut
luluk ve bedbahtlık) bunlarla irtibatlıdır. 

Ragıb el-İsfahanl saadeti "hayra ermesi 

için insana ilahiyardımın ulaştırılması", şe
kaveti de "insanın , hayra ermesini sağla

yacak olan ilahi yardımdan mahrum bıra

kılması" diye tanımlar (ei-Mü{redat, "sa'd" 
md .). Terim olarak said "iman etmesi ve 

iyi arneller işlemesi sayesinde ahiret mut

luluğuna erip cennete girecek mümin", şa
kl de "inkar etmesi ve kötü arneller işle

mesi yüzünden ahirette bedbaht olup ce
henneme girecek ki'ıfir veya fasık" anla

mına gelir. 

Kur'an'da ahiretle ilgili olarak said ve şa

kl kelimeleri bir yerde geçer. Ahirette in
sanlar said ve şakl olmak üzere ikiye ayrı

lır. Said olanlar cennete, şakl olanlar cehen

neme girecektir (H Cı d ı ı;ı 05- ı 08) . Şekavet 
kavramı "dünyadaki bedbahtlık ve meşak

kat" manasma da kullanılmış, şakl ayrıca 
"en bedbaht ve en kötü" anlamına gelen eş

ka şeklinde Kur'an'da yer almıştır (el-A'Ia 
87/ıı) Bu ayette en kötülerin en büyük 

ateşe atılacağı haber verilmiştir. Hadisler
de de saadet ve şekavet kavramları bir

likte zikredilir. Bazı hadislerde said yerine 
"ehlü's-saade" ve "ehlü'l-cenne" tabirleri 

kullanılmıştır (Acurrl. s. ı73-ı74) . Hadis ri
vayetlerinde belirtildiğine göre Cenab-ı Hak 

insanı ana rahminde yaratırken bir melek 
gönderir, ona çocuğun cinsiyeti, ömrü, rız

kı ve arnellerinin yanı sıra said veya şakl 
olacağını yazdırır; bundan sonra kalemler 

kurur, defterler dürülüp kaldırılır (Müsned, 

ı . 375, 383, 4ı4 ; Buhar!, "Bed,ü'Hı.al]5", 6. 
"!:\ader", ı ; Müslim, "!:\ader", ı) . Ahirette 
insanların bir kısmının said, bir kısmının 

şakl olacağını bildiren ayet indirilince Hz. 
Ömer, "Ey Allah'ın elçisi! O zaman neye 

göre amel edeceğiz, yazılıp bitirilene göre 

mi yoksa henüz yazılıp bitirilmeyene göre 
mi?" diye sormuş. Hz. Peygamber de şu 
cevabı vermiştir: "Ey Ömer! Yazılıp bitiril

miş olana göre; kalemler onu yazıp kuru
muş, kaderler bitmiştir, fakat herkese ya

ratılışına uygun olan işler kolaylaştırılmış

tır" (Müslim, "!:\ader" , 6-8). Diğer bir riva
yete göre Resul-i Ekrem, Allah'ın her in

sanın cennette veya cehennemdeki yeri
nin yanı sıra said veya şakl olacağını ön
ceden bilip yazdığım anlatınca bu durum

da gayret sarfetmeyi bırakmak gerekti
ğini söyleyen bazı sahabilere, "Hayır, öyle 

değil; siz amel etmeye devam edin, her
kese yaratılışına uygun işler kolaylaştırılır" 

demiş ve ardından da: "Allah yolunda har
cama yapan, O'na saygılı olan ve en güzeli 

tasdik eden kimseye cennetin yolunu ko
laylaştırırız . Cimrilik edip kendini Allah'tan 

müstağni sayan ve en güzeli -cenneti- ya-
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lanlayana da en zoru -cehennemin yolunu
kolaylaştırırız" mealindeki ayeti (el-Leyl 92/ 
5- ıo ı okumuştur (Buhar!, "!:\ader" , 4; Müs

lim, "~der", 7) . 

Alimierin said ve şakl hakkındaki tanım
ları birbirine yakındır. Matüıidi'ye göre sa
Id işlediği hayırlı arneller sayesinde cenne

te, şakl de işlediği kötü arneller yüzünden 

cehenneme girecek kişidir (Te' u Wl. tü 'i
Kuran, VII. 238) Zemahşerl desaidi "iyi

liğinden dolayı cennet kendisine vacip 
olan kimse", şaklyi de "kötülüğü yüzünden 

cehennem kendisine vacip olan kimse" 

diye tanımlar ( ei-Keşşaf, ll, 293) Alimierin 
büyük çoğunluğu hadislerde said ve şaki 
hakkında yapılan açıklamaları Allah'ın il

mi, iradesi ve insanın özgürlüğüyle iliş

kisi yani kader açısından değerlendirmiş
tir. Bu sebeple muhaddisler ilgili hadisleri 

eserlerinin kader bölümünde zikretmiştir. 
Ebü Hanife, kıyamete kadar vuku bulacak 

bütün olayların ilahi ilme göre kayıt altına 
alındığını söylemiş ve bu görüşüne insan

ların yaptığı her şeyin defterlerde yazılı ol
duğunu bildiren ayetle (el-Kamer 54/52-53) 
kaleme dair hadisleri (EbCı DavCıd , "Sün
net", 16; Tirmizi, "~der", ı7) delil getir

miştir (EbCı Hanife, ei-Vaşıyye, s. 90) An
cak Ebü Hanife, Allah'ın levh-i mahfüzdaki 

yazısının verilmiş bir hüküm değil bir ni
teleme olduğunu belirtmiştir ( ei-Fı/;:.hü 'i

ekber, s. 72) . Eş'ari de insanın ana rahmin

de said veya şakl olarak yazılmasını ilahi 
ilmin kesinliği ve kaderin mevcudiyeti bağ

lamında değerlendirmiştir. Ona göre Al
lah'ın hadislerde zikredilen hususları me

leğe yazdırması O'nun mutlak ilminin ol

muş veya olacak bütün nesne ve olayları 

kapsadığını kanıtlar. Bu sebeple Allah var 
olacakları olacağı şekilde bilir ve yazar (ei

İbane, S. 202-204) . Bazı alimler her çocu
ğun fıtrat üzere doğduğunu bildiren ha
dislerle (BuhM, "Cena,iz", 80, 93; Müslim, 

"!\ader", 6) çocuğun ana rahminde iken 
said veya şakl olduğunun kaydedildiğini 
açıklayan hadisleri birlikte değerlendirmiş 

ve insanların daha yaratılışın başlangıcında 
( bezm-i elest) saadet veya şekavet, iman 

veya inkar üzere yaratıldığını ileri sürmüş
tür. Buna göre şaki bezm-i elestte insanlar

dan söz alındığı günden beri iman etme
yen, said ise iman eden kişidir (a.g.e., s. 
207-208; Pezdevl, s. 1 77; Kurtubl, XIV, 25) 
Cebriyye'ye mensup olanlar hariç alimie
rin büyük çoğunluğu insanoğlunun bezm-i 

elestte veya ana rahminde iken said yahut 
şakl olacağının bilinip yazılmasını onun ira

de hürriyetini yok etmediği kanaatindedir. 
Zira Allah, kulun neler yapacağını zaman-
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