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sABONI, İsmail b. Abdurrahman 
( ~~Lalf .y» }1 ~ .;Y. ~L.ı.....J ) 
Ebu Osman İsmail b. Abdirrahman 

b. Ahmed b. İsmail es-Sabunı en-Nisaburi 
(ö. 449/1057) 

L 
Hadis alimi, hatip ve vaiz. 

_j 

373 (983) yılında Herat bölgesindeki Bı1-
şenc kasabasında dünyaya geldi. Bazı kay
naklarda doğum yerinin Nlşabur olarak 
gösterilmesinin sebebi muhtemelen do
ğumundan hemen sonra babasının oraya 
gitmiş olmasıdır. Tabakat kitaplarında şey
hülislam, muhaddis, müfessir, hatip, vaiz 
olarak nitelendirilir. Sübkl, şeyhülislam la
kabının kendisine Horasan bölgesindeki 
Ehl-i sünnet çevreleri tarafından verildi
ğini ve o yörede şeyhülislam denilince Sa
bunl'nin kastedildiğini belirtir ( Tabal):at, N, 
271 ). Künyesi Ebu Osman olmakla birlikte 
Osman adında bir oğlunun olduğu bilin
memektedir. Sabun! nisbesi, büyük ihti
malle dedelerinden birinin sabunculukla 
uğraşmasına bağlıdır ; zira Nlşabur'da Sa
buniyye diye anılan büyük bir aileden bah
sedilmiştir (Sem'anl. vııı . 5) . Nlşabur'un 

meşhur vaizlerinden olan babası, İsmail 
henüz yedi veya dokuz yaşında iken mez
hepler arasındaki çatışmalarda öldürül
müştür. İsmail'in o yaştan itibaren baba
sının yerine getirildiği yolundaki haberler 
doğru görünmemektedir. Sübkl'nin verdi
ği bilgiye göre İsmail'in yetişmesiyle Ebü't
Tayyib Sehl b. Muhammed es-Su'lukl ilgi
lendi. Ayrıca Ebu İshak el-İsferaylnl ve İbn 
Furek gibi alimler onun vaaz ve sohbet 
meclislerine katkıda bulundu. Sohbetleri
ne katılan alimler Sabunl'nin zekasını, ha
disleri ezberlemesini, Arapça ve Farsça'ya 
olan vukufunu takdirle karşılıyordu (!aba
kat, ıv, 274) 

İsmail es-Sabun! fazlasıyla istifade etti
ği Ebü't -Tayyib es-Su'lukl dışında dedesi 
Ahmed b. İsmail , Hakim en-Nisaburl. Ebu 
Tahir Muhammed b. İshak b. Huzeyme, 
Ebu Muhammed el-Hasen b. Ahmed eş
Şeybani, Ebü'l-Hasen Muhammed el-Ma
sevcisl. Ahmed b. Muhammed el-Herevl 
gibi alimlerden faydalandı. Sem'anl'nin be
lirttiğine göre birçok talebe yetiştirdi. Hint 
kıtası , Cürcan, Taberistan, Harran, Şam, 
Kudüs, Hicaz ve Azerbaycan bölgelerin
de Sabunl'den hadis dersi alanların sayısı 
epeyce kabarıktır ( el-Ensab, V lll , 6) . Taba
kat kitaplarında bunlar arasında Ahmed b. 
Hüseyin el-Beyhaki, Abdürrahlm b. Abdül
kerlm el-Kuşeyrl. Ebü'l-Kasım Ali b. Ebü'l
Ala es-Süleml. Ebu Salih el-Müezzin ve Ebu 
Ali İsmail b. Ahmedel-Beyhaki gibi şahsi
yetler zikredilmektedir ('Akidetü's-selef, s. 
3 ı -3 5) . Hayatının büyük bir kısmı Nlşabur' 

da geçen Sabun! zaman zaman Hicaz, 
Şam, Kudüs, Serahs. Herat. İsfahan. Cür
can ve Kazvin gibi yerlere gidip oradaki 
hadis alimlerinden istifade etti. Tabakat 
kitaplarında onun tefsir ilmine olan vuku
fundan da bahsedilmektedir (SüyGtl. s. 
36; DavGdl. ı. ı 09- ı ı O) Ayrıca şiir yazdığı 

bazı kaynaklarda belirtilmektedir (Yaküt, 
vı ı. 18-1 9; Bedran. lll, 30-34) . Kardeşi Ebu 
Ya'la İshak b. Abdurrahman da hadis ilmin
de yetişmiş bir kişi olup vaaz ve sohbet 
meclislerinde zaman zaman ona vekalet 
etti. Sabunl'nin hacca gittiği ve bu yolcu
luğu esnasında Horasan. Azerbaycan ve 
Irak'taki ulema meclislerinde konuşmalar 
yaptığı, vaazlar verdiği kaydedilmektedir. 
3 Muharrem 449 (12 Mart 1057) tarihinde 
Nlşabur'da vefat eden Sabun!, babasının 
medfun bulunduğu Sikketülharb mevki
indeki medresesinde defnedildi. Sem'ani 
kabrini birkaç defa ziyaret ettiğini söyle
mektedir. Sabunl'nin iki oğlundan Abdul
lah babası hayatta iken hac yolculuğu sıra
sında Azerbaycan'da vefat etti. Talebeleri 
arasında yer alan diğer oğlu Abdurrahman 
hadis alanında meşhur olup Azerbaycan'
da kadılık görevinde bulundu. 

Saygın bir kişiliğe sahip bulunan Sabu
nl'nin akaid konularında ehl-i hadisin gö
rüşlerini benimsediğini bizzat kendisi be
lirtir ('Akidetü 's-selef, s. 160, 3 16). Şafiita

bakat kitaplarında zikredilmesi, eserlerin
de yer verdiği alimierin başında Şafii'yi kay
detmesi ve İbnü'l-imad tarafından Şafii ola
rak belirtilmesi ( Şe?erat, V, 2 ı 3) fıkıh ta Şa

fii mezhebini benimsediğini gösterir. Eser
lerinden anlaşılacağı üzere Sabun! hadis 
ilminde yetişkin bir kimse olup uzun yıllar 
Nlşabur'daki merkez camide ders vermiş, 
ayrıca bölgesinde mutasawıf alim olarak 
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saygı görmüştür. Oldukça iddiasız ve mü
tevazi bir hayat yaşadığı için eserleri fazla 
şöhret bulmamış venüshaları sonraki asır
Iara intikal etmemiştir. Akaid konusunda 
dönemindeki Müşebbihe ve Mücessime 
fırkaları karşısında Sünni akaidin savunu
cusu olmuştur. İbn Teymiyye ondan şey
hülislam diye bahsetmiş, İbn Kayyim el
Cevziyye kendisini dönemindeki hadis, fı
kıh ve tasawuf ehlinin imamı olarak ta
nıtmıştır (ictima'u 'l-cüyuşi 'l-İslamiyye, s. 
227). 

Eserleri. 1. 'A]fidetü 's-sel ef ve aş]fa 

bi'l-]fadiş. Sekiz yazma nüshası tesbit edi
len ('Akidetü's-selef, s. 47-50) eserin adı 
Kitabü'l-Fuşul ii beyani'l-uşul ve es
Sünne ve i'ti]fadü's-selef olarak da kay
dedilmiştir (Kahi re 1325, ı 343; Küveyt 
1397) . Ayrıca basit bir çalışma ile de neş
redilmiş (nşr Bedr el-Bedr. Küveyt 1404). 

ardından Nasır b. Abdurrahman tarafın
dan yüksek lisans tezi olarak hazırlanarak 
yayımlanmıştır (Riyad 1415) . z. el-Vaşiy
ye. Sekiz sayfadan ibaret bir risaledir. Süb
kl, müellifin hacca giderken Dımaşk'ta bı

raktığı (belki de yazdığı) nüshadan vasiyetin 
metnininakletmiştir (Tabai):at, N. 285-292) 

Risalenin bizzat müellif tarafından değil 
imla yoluyla kaleme alındığı anlaşılmakta
dır. 3. el-Erba'un fi'l-]fadiş. Nevevi ese
rinin mukaddimesinde bu kitaptan söz et
miş (Şer/:tu'l-Erba'ine /:tadişen, s. 54). Ka
tib Çelebi ve Bağdatlı İsmail Paşa tarafın
dan da zikredilmiştir (Keşfü ';ç-;çunun, ı , 53 ; 

Hediyyetü'l-'ari{in, ı , 210) . 4. Kitôbü'l-Mi
'eteyn . İbn Hacer 200 hadis, 200 hikaye 
ve 200 şiirden ibaret olduğunu kaydetmiş
tir (e l-Mu'cemü 'l-müfehres, s. 347-348). 

Brockelmann, eserin bir yazma nüshası
nın Medine'deki bir kütüphanede 102 nu
marada kayıtlı olduğuna işaret etmişse de 
yapılan araştırmada böyle bir eserin mev
cudiyet! tesbit edilememiştir ('AI):idetü's
selef, neşredenin giriş i, s. 36; GAL Suppl., 
ı . 6 18). s. Kitôbü'l-İntişar. Müellif tara
fından 'A]fidetü's-selef içinde iki yerde 
"hacimli bir kitap" nitelemesiyle zikredil
miştir (s 210. 264) . 6. Kitabü 'd-Da'avat. 
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, eserin mü
ellif hattı bir nüshasını okuduğunu belirt
miş ve ondan alıntı yapmıştır ( el-Esma' 
ve 'ş-şıfat, II, 200-20 ı) . ömer Rıza Kehhale, 
İsmail es-Sabunl'ye Zemmü'l-kelôm, el
Faru]f ti'ş-şıfat, Kitôbü'l-Erba'in ve Me
nazilü 's-sa'irin adında dört eser daha 
nisbet etmişse de (Mu'cemü 'l-mü'elli{in, 
ı . 368) bu kitaplar ona değil Hace Abdul
lah-ı Herevl-i Ensarl'ye aittir ( DİA, XVII. 226) 

Taceddin es-Sübkl de Herat Mücessime
si'nin Sabunl'nin şeyhülislam lakabı ile yö-
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rede şöhret bulmasından yararlanarak, 
tecs'im ve teşbihe temayül gösteren Ab
dullah-ı Ensar'i'ye aynı unvanı nisbet etti
ğini belirtmiş ve sözü edilen dört eserin 
Ensar'i'ye ait olduğunu kaydetmiştir (Ta

bakat, ı v, 272) 
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SABÜNi, Nilreddin 
( ~~l.aJf u-ı..>J f )~ ) 

Ebu Muhammed Nurudd!n Ahmed 
b. Mahmud b. Ebi Bekr 

es-Sabun! el-Buhan 
(ö. 580/ 1 184) 

Matürldi kelamcısı . 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ta
bakat kitaplarında "İmam, NOreddin, NO
reddin el-İmam. Şeyh el-İmam" lakapla
rıyla zikredilir. Fahreddin er-Razi, Buha
ra'da ona NOr es-Sabun! denildiğini kay
deder. Kendisine "sabun imal eden veya 
satan" anlamındaki SabOn'i nisbesinin (Ku
reşl, ll , 322-32 3) veriliş sebebi bilinmemek
tedir. Buhara'da yetişip orada vefat ettiği 
için Buhar! olarak da anılır. Adının Ahmed, 
oğlununki Muhammed, babasının Mah
mud olması sebebiyle "Ebü'l-Mehamid" di
ye de zikredilmiştir. Kaynaklarda devam
lı şekilde Buhara'ya nisbet edilmesine ve 
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hac dışında başka bir yere gitliğine dair 
kayıt bulunmamasına bakılarak Buhara'
da doğup yetiştiği söylenebilir. Fahreddin 
er-Raz'i'nin Münd~ardt adlı eserinde, Sa
bOn'i'nin hac yolculuğu esnasında Horasan 
ve Irak'taki ulema meclislerinde ilmi ko
nuşmalar yapıp vaazlar verdiği kaydedil
mektedir. Buhara'da ve Maveraünnehir 
ilim çevrelerinde tanınmış bir Hanefi ve 
Matür'id'i alimi olduğu , ayrıca zengin bir 
aileden geldiği belirtilmektedir. 

Bazı kaynaklarda Şemsüleimme el-Ker
der'i'nin Sabun!' nin hacası olduğu ve SabO
n'i'nin kendisinden fıkıh dersleri aldığı zik
redilmektedir (İbn Kutluboğa , s. 10; Teml
m!, ll , 102). Katib Çelebi, bu bilgiye SabO
n'i'nin Sed'idüddin Muhammed ei-Esed'i'
den rivayette bulunduğunu da ilave eder 
(Süllemü'l-vüşül, vr. 38•). En eski kaynak
lardan biri olan el-Cevdhirü'l-muçiıyye'
de ise Şemsüleimme Muhammed ei-Ker
der'i'nin SabOn'i'den fıkıh öğrendiği belir
tilmekte ve Sabun! onun hocaları arasın
da zikredilmektedir (1. 124; II, 82). Bu bil
giler Kefev'i ve Leknev'i tarafından doğru
lanmaktadır (Keta'ibü a'lami'L-af:J.yar, vr. 

138b; el-Feva'idü 'L-behiyye, s. 42). Şemsü

leimme el-Kerder'i ile Şemsüleimme Mu
hammed ei-Kerder'i arasında ilk bakışta 
göze çarpan çelişkiye "tefekkahe aleyhi" 
([falan] kendisinden fıkıh vb. dersler okudu) ve 
"tefekkahe ala" (kendisi [falandan] fıkıh vb. 
dersler okudu) ibareleri arasındaki bir ha
ta sebebiyet vermiş olabilir. Ancak büyük 
bir ihtimalle bu iki zatın birincisi olan Ab
dülgafOr b. Lokman b. Muhammed Şem
süleimme el-Kerder'i (ö. 562/1 167) SabQ
n'i'nin hocası, Muhammed b. Abdüssettar 
b. Muhammed Şemsüleimme Muhammed 
el-Kerder'i ise (ö. 642/ 1244) onun öğrenci
sidir (krş . Ku reşl, I , 322-323 ; ll, 82; Zirikll, 
IV. ı 58). Kaynaklar, SabOn'i'nin 16 Safer 
580 (29 Mayıs 1184) tarihinde vefat ettiği 
ve Buhara'daki Kudatüsseb'a Kabristanı'
na defnedildiği hususunda ittifak etmek
tedir. Bu durumda Bağdatlı İsmail Paşa'
nın verdiği 508 tarihinin yanlış olduğu or
taya çıkmaktadır (lzaf:ıu 'l-meknun, I , 169; 

II , 371). 

NCıreddin es-Sabun! ile Fahreddin er-Ra
zi arasında geçen münazaralar Sabün'i'
nin Matür'id'i mezhebinin samimi bir sa
vunucusu olduğunu belgelemektedir. Bu 
münazaradan biri rü'yetullah ve vücüd de
Iili, diğeri tekv'in ve mükewen, üçüncüsü 
de beka sıfatının bakinin zatı üzerine zait 
bir mana olup olmadığı konularında olmuş
tur. Razi gibi güçlü bir cedelcinin karşısın
da SabOn'i'nin yenilgiye uğrarnaması müm
kün değildi (Müntı?arat, s. 7-14). Onun ha-

yatından bahseden tabakat kitaplarında 
bu münazaraların zikredilmeyişi büyük ih
timalle Hanefılik-Matür'id'ilik gayreti sebe
biyledir. SabOn'i'nin diğer bir münazarası 
ma'dOmun görülebilme niteliği taşıyıp ta
şımadığı hususunda olup Şeyh Reş'idüddin 
ile yapılmıştı r. Bu münazara Farsça'dan 
Arapça'ya çevrilerek Ebü'I-Berekat en-Ne
sefi'nin el-İ'timdd fi'l-i'ti]fad adlı eserin
de nakledilmiştir (vr. 35•-37•). 

Sabun!' nin ilmi şahsiyetinde Matür'idiy
ye doğrultusundaki kelamcılık yönü ağır 
basar. Eserlerinde girift meseleleri ve tar
tışmaları sağlam ve anlaşılır bir dille an
latmış , EbO Mansur el-Matür'id'i ve Ebü'l
Mu'in en-Nesefı'nin görüşlerini genel an
lamda benimseyip temellendirmiş, Ma
tür'idiyye'nin sistemli bir mezhep haline 
gelip yayılmasında önemli hizmetler ifa 
etmiştir. Kelam ilminden başka sahalar
da eser verdiği bilinmemesine rağmen ki
taplarının bir kısmının fazlaca istinsah edil
mesi, bilhassa Teftazan'i. Beyazizade Ah
med Efendi ve Ragıb Paşa (ondan da Ab
bas MahmOd ei-Akkad) gibi alimierin kendi
sinden nakillerde bulunması Sabün'i'nin 
hüsnükabul gördüğüne işaret etmekte
dir. İddiasız ve mütevazi bir hayat yaşadı
ğı için fazla şöhret bulmamış, kaynaklar
da kendisine yeterince yer verilmemiştir. 
SabOn'i'nin, Fahreddin er-Razi ile yaptığı 
münazaraların sonunda Ebü'l-Mu'in en
Nesefı'nin Tebşıratü'l-edille'sinin üstünde 
bir eserin bulunmadığını belirtınesi onun 
düşüncesi üzerinde bu eserin etkisini gös
termektedir. Sağlam ve anlaşılır bir dil kul
lanması yanında tarafların fikirlerini kısa

ca nakletmeyi bilen SabOn'i'nin Arapça ve 
Farsça'dan başka Buhara'da doğup yetiş
tiğine bakılarak Türkçe'yi de bildiği, hat
ta Türk asıllı olduğu söylenebilir. 

Eserleri. 1. el-Kiffiye* fi'l-hiddye. Mü
ellifin el-Biddye adlı eserinin aslını teşkil 
eden el-Kifdye hacim itibariyle onun dört 
katına yakındır, iki eserin ihtiva ettiği ba
hisler ise hemen hemen birbirinin aynıdır. 
Kitap üzerinde Muhammed Aruçi yüksek 
lisans çalışması yapmıştır ( 1406/1986, Ca
miatü'l-Kahire külliyyetü dari'l-ulum) . 2. 
el-Biddye ii uşuli 'd-din . SabOn'i'nin mu
kadd.imede bildirdiğine göre öğretimde ko
laylık sağlamak amacıyla el-Kifdye fi'l-hi
ddye'den ihtisar edilerek meydana getiril
miştir. önce Fethullah Huleyf tarafından 
yayımianmış (İskenderiye 1969) , ardından 

Bekir TopaJoğlu tahkikli neşrini gerçek
leştirmiş (D ı maşk 1399/1979) ve eseri 
Mdtüridiyye Akaidi ismiyle Türkçe'ye çe
virmiştir (Ankara 1979). 3. el-Müntelja* 
min 'işmeti'l-enbiyd'. Kaynaklarda Sa-


