SABBAN
nuçta kendisinden İslam'ı benimsernesi istendi. Yahudi hukukunda yer alan hayatın ölüme tercih edilmesi prensibinden
hareketle Sabatay müslüman olmayı kabul etti ve Aziz Mehmed adını aldı. Sorgulama sırasında dışarıda bekleyen büyük taraftar kitlesi, Sabatay'ın padişahı ikna ederek Osmanlı orduları önünde Yahudiliğin
asıl düşmanı Edom'a (Hıristiyanlık) karşı
savaş açacağını düşünürken onu sarıklı bir
müslüman olarak görünce büyük hayal
kırıklığına uğradı. Kalabalığın önemli bir
kısmı Sabatay'ı yalancılıkla itharn edip geri dönerken küçük bir grup yanılmazlığı
kabul edilen mesihi takip ederek müslüman oldu ve daha sonra "dönme cemaati" denilen grubun temelini teşkil etti. Diğer küçük bir grup da Sabatay'ın mesih
olduğuna inanmaya devam ederek yahudi Sabatayistler adını aldı . Vani Mehmed
Efendi'nin gözetiminde sarayda İslami eği
time tabi tutulan Aziz Mehmed Efendi bu
eğitim sırasında hem şeriat hem tarikat
bilgisi aldı ve Edirne'de bulunan Bektaşi
tekkelerini ziyaret etti. Zamanla Kabala
ve SCıfiliğin karışımı olan yeni bir teoloji
oluşturup mesihliğinin yeni bir aşamaya
geldiğine inanmaya başladı. Vani Mehmed Efendi ile padişahın gayri müslimleri
İslamiaştırma politikaları çerçevesinde sinagoglara gönderilen Aziz Mehmed Efendi kısa zamanda pek çok yahudinin müslüman olmasına vesile oldu.

bir müridine, "Artık herkes evine dönsün"
dediği rivayet edilir. Sabatay Sevi 1676 yı
lında öldü. Bazı taraftariarına göre ise deniz kıyısında bir mağaraya girerek gözden
kaybolmuş, bundan dolayı onun ölmediği
ne, Hıristiyanlık'ta veya Şla'da olduğu gibi
misyonunu tamamlamak üzere geri geleceğine inanılmıştır. Mezarının Arnavutluk'taki Berat kasabasında olduğu söylenirse de büyük ihtimalle Ülgün'de 1900'lü yıllara kadar Aziz Mehmed Efendi'ye
nisbet edilen bir türbededir. Diğer bir görüşe göre mezarı doğum yeri olan İzmir'e
nakledilmiştir. Ölümünden sonra Sabatay
Sevi'nin mirası devam etmiş , daha çok Selanik'te toplanan inananları eş i Ayşe'nin
kardeşi Yakub Çelebi etrafında birleşmiş
tir. Ancak daha sonra liderlik kavgası yüzünden önce ikiye, ardından üçe ayrılarak
Ya'kübiler, Karakaşlar ve Kapancılar adını
almışlar ve dönmeler, avdetiler, Selanikliler diye anılagelmişlerdir. XVII. yüzyılın sonlarında yaklaşık 1000 kişi olan cemaat XIX.
yüzyılda 10.000 kişiye ulaşmıştır. Modernleşmenin etkisiyle cemaatin geleneksel dini
yapısı bozulmaya başlamış, 1924 yılında
Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesinde cemaat mensuplarının neredeyse tamamı Türkiye'ye
göç ederek varlığını dini olmaktan ziyade
sosyolojik bir cemaat şeklinde sürdürmeye başlamıştır (bk DÖNME).

1673 yılında Kuruçeşme' de bir evde yaptığı ayin sırasında Aziz Mehmed Efendi'nin bir elinde Kur' an, bir elinde Tevrat olduğu halde görülmesi kendisinin ve taraftarlarının tam müslüman olmadıkları kanaati uyandırdığından Mehmed Efendi bir
defa daha yargılandı ve bugünkü Karadağ
sınırları içinde bulunan Ülgün'e sürgün
edildi. Bu defa da ölüm cezasından kurtulması, Vani Mehmed Efendi ve padişa
hın annesi Turhan Sultan ile olan dostluğuna bağlanmaktadır. Mehmed Efendi'nin taraftarları Selfmik'te toplanarak sürekli onun ziyaretine gittiler. Selanik'te
onun koyduğu prensipler doğrultusunda
bir cemaat oluştu, bu cemaat eski hahamlardan Filozofos etrafında teşkilatlanmaya
başladı. Sabatay dördüncü eşi Sara 1671
yılında ölünce Filozofos'un kızı Ayşe ile evlendi, bu evlilik Filozofos ailesini doğal lider yaptı. Üç yıl sürgünde yaşayan Mehmed Efendi hayatının sonlarına doğru eski dinine daha fazla ilgi göstermeye baş
ladı ve Selanik'e gönderdiği son mektuplarının birinde yahudi dua kitabı istedi.
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Kahire'de doğdu ve öğrenimini burada
yaptı. Çeşitli hocalardan İslami ilimierin
yanı sıra Arap dili ve edebiyatı , astronomi
ve matematik dersleri aldı. Abdülvehhab
el-Afifi'den Şazeli tarikatının esasları ile
zahiri ve batıni ilimleri öğrendi. Bu tarikatın ileri gelenlerinden olan ve kendisine "Ebü'l-irtan" künyesini veren Muhammed Sadat b. Vefa'dan istifade etti. 1170
(1756-57) yılından itibaren vefatma ( I ı 88/
ı 77 4) kadar zamanının çoğunu Hanefi fakihi, astronomi ve hendese alimi Hasan b.
İbrahim el-Ceberti ile geçirdi. Daha sonra
onun oğlu ve 'Acd'ibü'J-dşdr'ın müellifi
Abdurrahman el-Cebert\' ile birlikte oldu.
Bu arada Ebü'l-Envar b. Vefa'ya intisap etti. Özellikle Mısır ve Suriye'de tanınan Sabban çok sayıda öğrenci yetiştirdi. İmam
Şafii Türbesi'nde muvakkitlik yaptıktan
sonra Ebü'z-Zeheb Muhammed Bey, Ezher'in karşısındaki camisini inşa etiirince
burada muvakkit oldu. Tatarzade (Tatarcık)
Abdullah Efendi kadı olarak Kahire'ye geldiğinde şöhretlerini duyduğu Sabban ve
matematik alimi Muhammed b. Musa elCenaci ile yakından ilgilendi. Sabban Kethüda Hasan Paşa'dan da saygı gördü ve
Hasan Paşa vali olunca kendisine maaş
bağlandı. Cemaziyelewel 1206'da (Ocak
ı 792) vebadan öldü ve Sustan M ezarlığı'
na defnedildi.
Eserleri. A) Dil ve Edebiyat. 1. Ijdşiye
'ald ŞerJ:ıi'l-Üşmuni (Menhecü 's-salik ila
Elfiyyeti İbn Malik, Haşiyetü'ş-$abban).
Sabban'a şöhretini sağlayan en hacimli
eseri olup NCıreddin Ali b. Muhammed elÜşmCın\"nin İbn Malik'in Elfiyye'sine yazdığı şerhin haşiyesidir. Değişik ciltler halinde birçok baskısı yapılm ı ştır (Ebü'l-Vefa Nasır ei-Hurlnl"nin tashihi ile, Kahire
1273. ı280, ı288, ı 298, ı305, ı344; Rıdvan
Muhammed Rıdvan ' ın tashihi ile, Kahire
I 93 ı) 2. el-Kdiiyetü'ş-şdfiye (eş-Şa{iye
tü'l-ka{iye) ii 'ilmeyi'l-'aruz ve'l-~iifiye.
Bu manzum risale müellifi tarafından kaleme alınan şerhiyle birlikte basılmıştır (bir
mecmua içinde. Kah i re I 288, I 304, 1306,
ı321, 1323, 1331; Şerf:ıu' l-Ka{iye, Kahire
ı 307). Esere Ahmed b. Abdülker\'m etTirman\'n\' de şerh yazmıştır (Mi{taf:ıu künüzi'l-'afiye, Muhammed b. Suud Üniversitesi Ktp., nr 3853). 3. er-Risdletü'l-be-
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(Risale tt 'ilmi'l-beyan; Kahire
ı 3 ı 5). Eser için Muhammed İliş (Kah i re
ı 28 ı), Mah!Cıf b. Muhammed el-Minyavl
(Kahire ı 285) ve Muhammed b. Muhammed el-Embabi (nşr. MahmQd b. Mustafa, Kah i re ı 3 ı 5) tarafından birer haşiye
kaleme alınmıştır. 4. Risale fi'l-isti'arat
(müellif nüshası için bk. Brockelmann,
GAL, ıı, 372; c. Zeydan, lll, 304). s. Urcu ze ii'I- 'anız. Müellife ait şerhiyle birlikte
basılmıştır (Kahire ı 307). 6. Urcuze ii na~
mi'l-müşelleşat (Müşelleşat fi.'l-luga) . Üç
harekeyle de okunabilen kelimelere dair bir
sözlüktür. 7. Risale ii taJ:ıl).il~i mi'yari'lvezn "mit'al" (Brockelmann, GALSuppl.,
II, 400) . 8. ŞerJ:ı 'ala Tecridi'l-Bennani.
Sa'deddin et-Teftazani'nin Tell].işü'l-Mit
yanıyye

taJ:ı'a yazdığı Mu{ıtaşarü'l-me'ani adlı
şerhe Sabban'ın öğrencisi

Mustafa b. Muhammed el-Bennani tarafından yazılan
Tecrid adlı hEışiyenin şerhidir (Kahire ı 297) .
9 . ljaşiye 'ald Şerl:ıi's - Semerl).andiyye.
Ebü'l-Kasım b. EbQ Bekir el-Leysi es-Semerkandi'nin Fera'idü '1-teva'id (er-Risaletü's-Semerl):andiyye) adıyla tanınan istiare konusundaki risalesine isamüddin elİsferayini'nin yazdığı şerhe haşiyedir (Kahi re 1282, 1286, 1299, 1303)

B) Diğer Eserleri. 1. İs'atü'r-ragıbin ii
sireti (siyeri)'l-Muştata ve feza'ili ali
beytihi't-tahirin (Kahire 1273, 1276, 1281,
1290, 1297, 1302, 1304, 1306, 1307, 1315,
I 3 I 7, 1323; Bombay I 290 ve Mü'min eş
Şeblend'nin NO.rü 'l-ebşar'ı kenarında, Kahire ı 290, ı 298, ı 308, ı 929). 2. İtJ:ıdiü ehli'l-İslam bima yete'allal).u bi'l-Muş
tafa ve ehli beytih (Brockelmann, GAL
Suppl., II, 399; c. Zeydan, lll, 304) 3. Na~
mü esma'i ehli'l-Bedr. Mustafa b. Muhammed el-Bennani tarafından Ravzatü't-talibin adıyla şerhedilmiştir (Brockelmann , GAL, II, 372). 4. Man~ume ii 'ilmi
muştalaJ:ıi'l-J:ıadiş. 600 beyit olup Mecmu' min mühimmati'l-mütUn içinde basılmıştır (Kahire I 280, I 286, I 295; İsken
deriye ı 302, ı 37 1/1952). s. er-Risaletü'lkübra fi'l-besmele ve'l-J:ıamdele (Kahire 1291, 1297, 1301, 1308) Risaleyi Muhammed b. Muhammed es-Sünbavi şerhet
miştir (Brockelmann, GAL Suppl. , II, 399).
6. ljaşiye 'ala mul).addimeti Cem'i'l-cevami' li-Taciddin es-Sübki (Ezher Ktp.,
nr. 1029). 7. Risale ii 'ilmi'l-hey'et (Brockelmann, GAL, II, 372). B.lfaşiye 'ala Şer
J:ıi'l-Mollavi ' ale's-Süllem li'l -A{ıçlari.
Abdurrahman b. Muhammed el-Ahdari'nin mantıka dair es-Süllemü'l-mürevnal).
adlı doksan dört beyitlik urcQzesine Ahmed b. Abdülfettah el-Mollavi'nin yazdığı
şerhin haşiyesidir (Kahire 1285, 1305, 1310,
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1311, 1319, 1321, 1325). 9.lfaşiye 'ala
ŞerJ:ıi Molla ljanefi 'ale'r-Risaleti'l-

'Açludiyye ii adabi'l-baJ:ış ve'l-müna~ara . Adudüddin el- İci'nin istidliH yolu ve
metotlarıyla tartışma usulünün kuralları
nı içeren risalesine Molla Muhammed etTirmizi el-Hanefi'nin yazdığı şerhin (er-Risaletü 'l-Jjane{i.yye) haşiyesidir (Kahire 1303,
1310).
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ZüLFiKAR TüccAR

SABBE
(~Wf)

Hz. Peygamber'in vefatı üzerine
Hz. Ali'ye destek vermemeleri sebebiyle
imarnet kon usunda ashabın
büyük çoğunluğunu kusurlu sayan
Şii gruplarına verilen isim.
_j
L
Sözlükte "dil uzatmak, haysiyet kırıcı
sözler sarfetmek" anlamındaki sebb kökünden türeyen sabbe kelimesi "bir kimseyi veya zümreyi layık olmadığı kötü şey
lerle ananlar" manasma gelir. Sabbe, Şii
fırkalarının sınıflandırılması sırasında Şia

muhalifi gruplar tarafından ashabın çoğunluğu hakkında onur kırıcı eleştirilerde
bulunan imamiyye için kullanılmıştır. İma
miyye Şiası. ResQl-i Ekrem'in vefatından
sonra Hz. Ali'nin imam olmasının gerektiğini söyleyen Ebu Zer el-Gıfari, Arnmar
b. Yasir. Mikdad b. Esved ve Selman-ı Farisi gibi belli sayıda sahabileri (Sa'd b. Abdullah el-Kumml, s. 15; Nevbahtl, s. I 516) gerçek sahabi ve inancında sabit kişiler
olarak kabul etmiş. diğerlerini ve özellikle ilk üç halifeye biat edenleri Ali'nin imarnet hakkına riayet etmemekle itharn etmiştir. Hz. Ali'ye siyasi anlamda muhalefet ederek Cemel ve Sıffin olayiarına katılanları sahabi saymamış, hatta bazıları
nın İslam'a girdikten sonra irtidad ettiği
ni ileri sürmüştür.
Mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin kaleme alınması sırasında müelliflerin çoğu
Şia'yı Zeydiyye, imamiyye. ismailiyye ve Galiyye (Gulat) gibi tırkalara ayırmış, ardın
dan bu ana tırkaların içinde teşekkül eden
tali tırkaları sıralamış . her fırkayı tanıtır-

ken mensuplarının düşüncelerini belirtmiş
tir (mesela bk. Bağdadl, s. 29-72; Şehrista
nl, I, ı 54- ı 98). Bu tür sınıflandırmalarda
daha çok kurucunun isminden hareket
edildiğinden isimden fırkanın düşüncele
rinin anlaşılması mümkün olmamıştır. Buna karşılık bazı müellifler (mesela bk. İz
mirli, I, ı 20- ı 2 ı) Şia tırkalarını düşünce
lerindeki hakim unsurları dikkate alıp sı
nıflandırmış ve hakim unsur olarak Ali'nin
imamlığını kabul etmiştir. Hz. Ali'yi imamete en layık kişi olarak görüp diğer sahabllerden üstün tutmakla birlikte diğerleri
nin sahablliğini reddetmeyen ve ilk üç halifenin imametini meşru sayanlara Mufaddıla denilmiştir. Genellikle Zeydiyye bu
grubu temsil etmektedir. Bunun yanında
Hz. Ali'ye ve kendisinden sonra gelip imam
kabul edilen evlatlarından bir kısmına ilahi özellikler nisbet eden aşırılar ise Müellihe diye isimlendirilmiştir (bk. MÜELLİHE)
ResQlullah'ın vefatının ardından Ali'ye biat etmedikleri için ashabın büyük çoğun
luğunu kötüleyen, layık olmadıkları sıfat
larla nitelendiren ve onlarla ilgilerini kesenler de muhalifleri tarafından Sabbe diye anılmıştır. Bununla birlikte mezhepler
tarihi müelliflerinin çoğunluğu Sa b be yerine imamiyye ve tali tırkalarının isimlerini kullanmıştır.
Kur'an-ı

Kerim'de bütün müminlerin ba-

rış içinde yaşamaları ve ayrılığa çağıran
şeytana uymamaları emredilmiş (el-Ba-

kara 2/208; bk. Elmalılı, I, 735-736), bunun yanında putlara tapan insanlara dil
uzatılınası da (sebbedilmesi) yasaklanmıştır, çünkü bu takdirde onlar da Allah'a
dil uzatma cüretini gösterebilirler (el-En'am 6/108) . Yine Kur'an 'da muhacirin ve
ensarın övülmesinin ardından daha sonra gelecek olan müslümanların şöyle dua
etmeleri istenmiştir: "Rabbimiz! Bizi ve
bizden önce gelip geçmiş mürnin kardeş
lerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma!" (el-Haşr 59/
10). İslamiyet'in bütün diniere hakim olacağını beyan eden ayetin devamında Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu , onu tasdik edenlerin inkarcılara karşı çetin, kendi aralarında merhametli davrandığı belirtilir (el-Feth 48/28-29). Bu ilahi beyanlar
İslam dini mensuplarının ayıncı niteliklerini ve davranış biçimlerini ortaya koymaktadır. On dört asır önce vuku bulmuş bir
olayı İslamiyet'in gelişim ve yayılışı , tarihi
birikimi ve büyük çoğunluğun anlayışıyla
bağdaşmayacak şekilde yorumlamak isabetli görünmemektedir.

