sABI, Ebu ishak
nimetlerden mahrum kalınması halinde
(e?-Zerl'a, s. 326-32 7).
Ragıb el- İsfahani'nin bu açıklamaları Gazzali tarafından İl).ya 'ü 'ulı1mi'd-din'de
hemen hemen aynen tekrar edilmiştir. Ancak Gazzali, başta tasawuf olmak üzere
döneminin zengin kültüründen yararlanarak ahiakın diğer konularında olduğu gibi sabır konusunda da geniş bilgi vermiş,
ince tahliller yapmıştır.

sABI,

sabırlı davranmaktır

Kaynaklarda sabırla diğer faziletler araüzerinde de durulmuştur. Allah ' ın isimlerinden birinin sabGr olduğu
ve sabırlahilim (temkinli ve ağ ı r baş lı olma)
arasında anlam yakınlığı bulunduğu belirtilir. Ancak hilimde sabırdan daha ileri
bir tahammül ve hoşgörü manası vardır.
Hilim kavramının hoşgörü , af, sabır ve
akıldan oluşan dört er demi i çerdiği belirtilir. Gazzali'nin bildirdiğine göre Süfyan
es-Sevri, EbG Huzeyme el-YerbGi ve Fudayl b. İyaz, bütün arnelierin en faziletlisinin öfkelendiğinde hilim göstermek ve
sıkıntılar karşısında sabırlı davranmak olduğunu söylemiştir (İf)_ya', lll , 176 ) İbn
Hazm'a göre hadislerde övülen "müdara"
hilim ve sabırdan oluşur ( el-Af.Jla ~ v e's-siy er, s. 59; ayrı ca bk. s. 17) . Sabırla ilgisi bulunan diğe r bir kavram rızadır. Gazzali'ye
göre meşakkatlere tahammül ün farklı dereceleri vardır. Katianmanın zor olduğu
başlangıç derecesine tesabbur, katlanmanın kolaylaştığı orta derecesine sabır, nefsani arzuların tam olarak baskı altına alın 
dığı en yüksek derecesine rıza denir. Sabrın fazilet bakımından en alt derecesi, içinde bulunduğu güç durumdan memnun olmasa da şikayet etmemek, bundan daha
faziletiisi içinde bulunduğu duruma razı
olmak, ondan da faziletiisi belaya şükret
mektir (İhya', IV, 68-69, 141)
sındaki ilişki
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Ebu İshak İbrahim b. Hilal b. İbrahim
b. ZehrOn es-Sabl el-Harran!
(ö. 384/ 994)

Sabii inancına mensup
katip, risale yazarı, şair ve t arihçi.
_1
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S Ramazan 313 (24 Kasım 925) tarihinde Bağdat'ta doğdu . Ailesi aslen Harranlı olup babası başarılı bir tabipti. Tıp, matematik, geometri ve astronomiyle uğra 
şan ailenin diğer fertleri gibi İbrahim de
başlangıçta tabip olmak üzere yetiştirildi
ve Bağdat Hastahanesi'nde tabiplik yaptı
(Yaküt, ı ı , 55) . Tı bbın yanında özellikle geometri ve astronomide geniş bilgi sahibi
olmasına rağmen daha sonra edebiyata
yöneldi. Okuduğu kitaplar sayesinde dili
kullanma becerisini geliştirdi. Büveyhi Hükümdarı Muizzüddevle'nin veziri Mühellebi tarafından divan katipliğine getirildi
ve ardından başkatipliğe yükseltildi. Muizzüddevle'nin oğlu İzzüddevle Bahtiyar
döneminde de makamını korudu. Ancak
Bahtiyar ile Adudüddevle arasındaki taht
mücadelesi sırasında yazışmaları kaleme
alan başkatip olması Sabi'nin hayatını olumsuz yönde etkiledi. Adudüddevle, yazışma
larda Bahtiyar' ı öven ve kendisini ondan
daha aşağı seviyede göst eren ifadeler kull anması sebebiyle Sabi'ye kin bağlamış
tı . Adudüddevle, 367'de (978) Bahtiyar'ın
mağlGp edilerek öldürülmesinden sonra
Bağdat'ı ele geçirince Sabi'yi hapsetti ve
fillerin ayakları altına atılarak öldürülmesine karar verdi. Ancak bazı kişilerin ricas ı üzerine bu kararından vazgeçti ve Büveyhi hanedanının tarihini yazmasını emretti. Sabi, Adudüddevle'nin "tacü'l-mille"
olan yeni lakabına nisbette Kitabü't-Ta ci
adını verdiği eserini yazmaya başladı. Yazılan bölüm leri Adudüddevle bizzat okuyar, bazı eklem e ve çıkarmalar yapılmasını
istiyordu. Cem.3ziyelewel 371 'de ( Kas ım
98 1) serbest bırakılan Sa bi bundan sonraki hayatını da sıkıntılar içinde inzivada
geçirdi ve 12 Şewal 384 ( 19 Kas ım 994)
tarihinde Bağdat'ta öldü (Yaküt . Il , 20) .
Çağdaşı İbnü'n-Nedim , Sabi'nin 380'den
(990) önce öldüğünü kaydeder (el-Fihris t,
S.

193 )

Sabi atalarından intikal eden inanca sım
sıkı bağlıydı . Hizmetinde çalıştığı devlet
adamları cazip tekliflerde bulunarak onu
islam'ı kabule teşvik etmişse de bu t eklifleri geri çevirmiştir. izzüddevle Bahtiyar
müslüman olması karşılığında ona vezirlik

teklif etmişti. Adudüddevle ilk Bağdat gezisi sırasında (364/975) Sabi'yi İran'a davet etmiş, Sabi bu daveti kabul ettiği halde yokluğunda aile fertlerinin müslüman
olacağı endişesiyle daha sonra vazgeçmiş
tir. Buna rağmen Sabi'nin ramazanda oruç
tuttuğu, Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiği ve
risalelerini ayetlerle bezediği bilinmektedir (EbO MansOr es-Sea libl, ll , 242 ; Yaküt,
ll. 28 ). Ölümü üzerine bir mersiye söyleyen Şerif er-Radi bundan dolayı eleştiril
miştir. Radi her ne kadar mersiyeyi onun
bilgisi ve erdemi için kaleme aldığın ı söylemişse de (a.g.e. , Il, 26; İbn Hallikan. ı. 53)
biyografi yazarları bu durumu hilatette
gözü olması sebebiyle en büyük destekçisinin Sabi olmasına bağlamaktadır (mersiyenin metni için bk. Şe rif er-Radi, I, 38;
EbG Ma nsur es-Sealibl, II. 307- 31 ı) . Sabi ,
Şerif er-Radi ve Büveyhi Veziri Sahib b.
Abbad gibi dönemin ünlü edip ve şairle
riyle dostluk kurmuştur. Sahib b. Abbad
ona ilgi göstermiş, özellikle son yıllarında
sıkıntı içindeyken maddi yardımda bulunmuştur.

Sahib b. Abbad tarafından Arap edebien büyük dört risale yazarından biri olarak kabul edilen (Eb OMansOr es-Seali bl, II , 246 ; Yakut , II , 51 ı ve Ebü'l-Fazl
İ bnü'l-Amid mektebinin önde gelen temsilcisi olan Sabl'nin risaleleri edebi olduğu
kadar tarih açısından da büyük değer taşır. Sabi şair olarak da ünlüdür. Dönemin
Muizzüddevle, İzzüddevle, Adudüddevle,
Mühellebi, Sahib b . Abbad gibi hükümdar ve vezirleri için söylediği methiyelerin
yanı sıra " ihvaniyyat" ı da şiirleri arasında
önemli bir yer tutar. Adudüddevle zamanında hapiste kalması, daha önce Mühellebi'nin Arnman seferindeyken ölümünün
ardından tutuklanarı adamları arasında bulunması (EbO MansOr es-Sealibl, ll, 244)
Sabi'nin merhamet dilerne (isti'taf) türünde pek çok şiir yazmasın a yol açmıştır ; ayrıca gazelde de başarılı örnekler vermiştir.

yatının

Eserleri. 1. Kitdbü Devl eti Beni Büveyh ve al].bô.ri'd-Deylem ve'btida'i emrihim. Kita bü't-Tfıci olarak bilinen eserin
sadece yirmi iki varaklık bir bölümü zamanımıza ulaşmış olup Muhammed Hüseyin ez-Zübeydi tarafından el-M ünteza'
min Kitdbi't-Taci li-Ebi İsl).d]f es-Şabi'
adıyla yayımlanmıştır ( Bağdat 1397/ 1977) .

Muhammed Sabir Han, San'a'daki Mütevekkiliyye Kütüphanesi'nde kayıtlı nüshaya dayanarak eseri el-Münteza' mine'l cüz'i'l- evvel min Ki tabi't-Taci ismiyle
neşretmiştir (Karaçi 1415/ 1995) . Eser üzerinde aynı naşir ("A Manuscript of an Epi-
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tome of al-Şabi's K. al-TagC", Arabica, XII
ıLeiden 1965]. s. 27-44; "Studies in the K.
al-Tagl Epitome of al-Şabf'", a.g.e., XVII
ı 1970]. S. 15 1-160; XVIII ı 1971 L s. 194-201;
"The Contents of the K. at-Tajl: Manuscript
of aş-Şabf", Islamic Studies, Vlll/3 ı islamabad 1969]. S. 247-252); w. Madelung
("Furter Notes on al-Şabi's K. al-Tagl", a.g.e.,
ıx;ı [islamabad 1970]. s. 8ı-88; "Abii isl)a~ al-Şabi on the Alids of Tabaristan and
GUan", Journal of Near Eastern Studies,
XXVl [Chicago ı967]. s. 17-57) ve Abdurrahman b . Hüseyin ei-Azzavl (bk bibl)
inceleme ve değerlendirme yazıları yazmıştır. Kitabın bazı kısımlarının İbn Miskeveyh'in Tecdribü'l-ümem'i ve Utbl'nin
TdriJ]u'l-Yemeni'si ile Sealibl'nin Yetimetü'd-dehr'inin içinde yer aldığı iddia edilmişse de (Margoliouth, s. ı34) bunun gerçeği yansıtmadığı belirtilmiştir. 2. Resa'ilü'ş-Şdbi' . Yaklaşık 1000 varak hacmindeki risaleler koleksiyonu konularına göre
müraselat, muatebat, şefaat, uküd, tekalld gibi bölümlere ayrılmıştır. Eserden bazı seçmelerin yazma nüshaları kütüphanelerde el-MuJJ_tdr(at) min Resd'ili'ş-Şd
bi' adıyla kayıtlıdır (Süleymaniye Ktp., Aşir
Efendi , nr. 3 ı 7, Relsülküttab Mustafa Efendi, nr. 90ı; Rag ıb Pa şa Ktp., nr. ı52ı ; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. ı603 ; TSMK,
Reva n Köşkü, nr. ı 59). Risalelerin bir kıs
mını Emir Şeklb Arslan el-MuJ]tdr min
Resa'ili'ş-Şdbi' adıyla yayımlamış (Beabda ı 316/ı898), bir kısmının ilmi neşrini Muhammed Yunus Abdülal Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde doktora tezi
olarak gerçekleştirmiş (ı 397/ ı 977). Muhammed Mahmud es-Sa'davl de Ebu İs
J:ıdl:r es-Sdbi' ve resd'ilüh adıyla yüksek
lisans tezi hazırlamıştır ( 1955 , Kah i re Üniversitesi Edebiyat Fakültesi). Emir Şeklb
Arslan neşrinde yer alan risalelerin çoğu
İzzüddevle, Adudüddevle, Muizzüddevle,
Tai'-Lillah, Muti'-Lillah adına yazılan resml mektuplardan oluşmaktadır. M. Sharon, bir risalesini "Une epltre d'ai-Sabi' sur
les genres litteraires" adıyla yayımiarnıştır
(Studies in Islamic History and Ciuilisation, Jerusalem ı986 , s. 473-505) . Ziyad ezZu'bl de bir başka risalesini Risdletü'ş-Şa
bi' ti'l-far]f beyne'l-müteressil ve'ş-şd'ir
ismiyle neşretmiştir (Mecelletü Eb/:t[işi'l
Yermuk, XIII [Yermük 1993[, s. 129-ı35) .
J. L. Berggren, Sabl'nin Ebu Sehl ei-Kuhl
ile matematik ve geometri üzerine mektuplaşmalarını "The Correspondence of
Abü Sahl ei-Kühi and Abü lsl)a)5 al -Şabi"
adlı makalesinde incelemiştir (Mecelletü
Tarli]i 'l-' u/Umi '1-'Arabiyye, VII/ ı- 2 ı H alep
1983]. s. 39- 124) Risdle fiistiJ]rdci misd-
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J:ıati'l-]fıta'ı'l-mükdfi adlı bir risalesi de

Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır
(Ayasofya, nr. 4832/25, vr. 77-79) . 3. Kitdbü Mürdseleti'ş-Şerif er-Raçli. Muhammed Yusuf Necm tarafından Resd'ilü'ş
Şdbi' ve'ş-Şerit er-Raçli adıyla yayımlan
mıştır (Küveyt 1381/1961 ) AbdüssabGr Seyyid Gandur, eş-Şerit er-Raçli ve EbU İs
Mlf eş-Şdbi': Şada]fatühümd ve terdsülühümd adıyla bir eser kaleme almıştır
(Kahire ı986). 4. Münşe'atü'ş-Şabi'. Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de 454 sayfa tutarın
da bir nüshasının bulunduğu kaydedilmektedir (C. Zeydan, ıı . 583). Sabl'nin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlar
dır: Divdnü'ş-Şdbi', Kitdbü AJ]bdri ehlihi ve veledi ibnihi (eblhi), Kitdbü İJ]
tiydri şi'ri'l-Müliellebi (İbnü'n-Ned1'm , s.
ı 94; Yaküt, ıı . 94) . Van Damme, "Les sources ecrites cancemant I'oeuvre d'as-Sabi"' adıyla bir makale yazmıştır (Actes du
premier congres, Algi ers 1974, s. ı 75- 1 8 1) .
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Ebü 'I-Hasen (Hüseyn) Hila l
b. el-Muhassin b. İbrahim
b. Hilal es-Sabi el-Harran!
(ö . 448/ 1056)
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Büveymler dönemi tarihçisi.
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15 Şewal359'da (21 Ağustos 970) Bağ 
dat'ta doğdu. Harranlı Sabiller'in Beni Zehrun koluna mensup bir ailenin çocuğudur.
Bu aileden tıp, astronomi, matematik, edebiyat ve tarih alanlarında önemli şahsiyet-

ler yetişmiştir. Dedesi Ebu İshak es-Sabl
katip, şair ve tarihçi; dayısı Sabit b. Sinan tarihçi, hekim ve matematikçi
idi. Ebu Ali el-Farisl, Ali b. lsa er-Rummanl ve Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed elHarraz gibi alimlerden ders alan Hilal esSabl, Bağdat'ta Divan-ı İnşa reisliği yapan
dedesi Ebu İshak es-Saöı'nin yanında yetişti. Büveyhl Hükümdan Samsamüddevle döneminden itibaren daha küçük yaşta
divanda dedesinin yanında çalışmaya baş
ladı. Bahaüddevle'nin hükümdarlığı döneminde Vezir Fahrülmülk Ebu Galib Muhammed tarafından Divan-ı İnşa'nın başına getirildi. Vezirin 407 (1016-17) yılın
da Sultanüddevle tarafından öldürülmesine kadar onun himayesinde müreffeh bir
hayat sürdü. Fahrülmülk kendisine 30.000
dinarlık bir servet bıraktı.
edebiyatçı.

Sabi ailesinden İslam'ı kabul etmiş ilk
olan Hilal b . Muhassin'den nakledildiğine göre 399'da (ı 008- ı 009) rüyasında
gördüğü Hz. Peygamber'in daveti üzerine müslüman olmuş, fakat Müslümanlı
ğını bir süre gizlemiş, 403 (1012) yılında
Resul-i Ekrem'i üçüncü defa rüyasında görünce onun isteğiyle müslüman olduğunu
açıklamıştır (İbnü ' l-Cevzl , VIII, 177- ı 79).
Vezir Fahrülmülk, İslamiyet'i kabul ettiği
için kendisine kıymetli elbise ve 200 dinar
gönderdi. Ancak o, Müslümanlığı için dünyevl bir karşılık beklemediğini söyleyerek
bunları reddetti. Yaşadığı döneme dair bilgi ve gözlemlerini kaydeden dikkatli bir tarihçi, Arap dili ve edebiyatında mahir, belagat sahibi ve usta bir katip olan Hilal b.
Muhassin 17 Ramazan 448'de (28 Kasım
ıo56) vefat etti. Hatlb el-Bağdadl kendisinden hadis yazdığım ve onun saduk bir
ravi olduğunu kaydeder ( Tarli]u Bagdad,
XIV, 76) Sabl, Şii alimi Şerif el-Murtaza ile
yakın dostluk kurmuş, onun vefatından
sonra bir mersiye yazmıştır. Bağdatlı hı
ristiyan hekim İbn Butlan ile de dost olmuş, İbn Butlan, Bağdat- Kahire seyahatine dair izienimlerini onun isteğiyle kaleme alarak kendisine göndermiştir. Tarihçi
ve edebiyatçı Garsünni'me, Hilal es-Sabi'nin oğludur.
kişi

Eserleri. 1. Kitdbü'l-Vüzerd' (Ai]bfirü'luüzera', Tuf:ıfetü'l-ümera' If tiirii)i'l-uüzera').
Abbasl vezirlerinden İbnü'I-Furat el-Aküli ve İbnü'l-Cerrah Ali b. lsa başta olmak
üzere Ebu Ali Muhammed b. Ubeydullah
b. Yahya b. Hakan, Hamid b. Abbas ve İbn
Mukle gibi vezirlerden bahseden eser, Cehşiyarl ve Ebu Bekir es-SGII'nin aynı konudaki kitaplarının bir devamı olarak telif
edilmiştir. Kitapta Mu'tazıd-Billah, Müktefi-Billah ve Muktedir-Billah yanında dö-

