SABONT. ismail b. Abdurra hman
rede şöhret bulmasından yararlanarak,
tecs'im ve teşbihe temayül gösteren Abdullah-ı Ensar'i'ye aynı unvanı nisbet ettiğini belirtmiş ve sözü edilen dört eserin
Ensar'i'ye ait olduğunu kaydetmiştir (Taba k at,

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)

L

Matürldi

kelamcısı .

_j

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Tabakat kitaplarında "İmam, NOreddin, NOreddin el-İmam. Şeyh el-İmam " lakaplarıyla zikredilir. Fahreddin er-Razi, Buhara'da ona NOr es-Sabun! denildiğini kaydeder. Kendisine "sabun imal eden veya
satan" anlamındaki SabOn'i nisbesinin (Kureşl, ll , 322-32 3) veriliş sebebi bilinmemektedir. Buhara'da yetişip orada vefat ettiği
için Buhar! olarak da anılır. Adının Ahmed,
oğlununki Muhammed, babasının Mahmud olması sebebiyle "Ebü'l-Mehamid" diye de zikredilmiştir. Kaynaklarda devamlı şekilde Buhara'ya nisbet edilmesine ve
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hac

dışında başka

bir yere

gitliğine

dair
Buhara'da doğup yetiştiği söylenebilir. Fahreddin
er-Raz'i'nin Münd~ardt adlı eserinde, SabOn'i'nin hac yolculuğu esnasında Horasan
ve Irak'taki ulema meclislerinde ilmi konuşmalar yapıp vaazlar verdiği kaydedilmektedir. Buhara'da ve Maveraünnehir
ilim çevrelerinde tanınmış bir Hanefi ve
Matür'id'i alimi olduğu , ayrıca zengin bir
aileden geldiği belirtilmektedir.
kayıt bulunmamasına bakılarak

Bazı

kaynaklarda Şemsüleimme el-Kerder'i'nin Sabun!'nin hacası olduğu ve SabOn'i'nin kendisinden fıkıh dersleri aldığı zikredilmektedir (İbn Kutluboğa , s. 10; Temlm!, ll , 102). Katib Çelebi, bu bilgiye SabOn'i'nin Sed'idüddin Muhammed ei-Esed'i'den rivayette bulunduğunu da ilave eder
(Süllemü'l-vüşül, vr. 38•). En eski kaynaklardan biri olan el-Cevdhirü'l-muçiıyye'
de ise Şemsüleimme Muhammed ei-Kerder'i'nin SabOn'i'den fıkıh öğrendiği belirtilmekte ve Sabun! onun hocaları arasın
da zikredilmektedir (1. 124; II, 82). Bu bilgiler 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 Muhammed 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 hata sebebiyet vermiş olabilir. Ancak büyük
bir ihtimalle bu iki zatın birincisi olan AbdülgafOr b. Lokman b. Muhammed Şem
süleimme el-Kerder'i (ö. 562/1 167) SabQn'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 etmektedir. Bu durumda Bağdatlı İsmail Paşa'
nın verdiği 508 tarihinin yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır (lzaf:ıu 'l-meknun, I , 169;
II, 371).
NCıreddin es-Sabun! ile Fahreddin er-Razi arasında geçen münazaralar Sabün'i'nin Matür'id'i mezhebinin samimi bir savunucusu olduğunu belgelemektedir. Bu
münazaradan biri rü'yetullah ve vücüd deIili, 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 mümkün değildi (Müntı?arat, s. 7-14). Onun ha-

yatından

bahseden tabakat kitaplarında
bu münazaraların zikredilmeyişi büyük ihtimalle Hanefılik-Matür'id'ilik gayreti sebebiyledir. SabOn'i'nin diğer bir münazarası
ma'dOmun görülebilme niteliği taşıyıp taşımadığı hususunda olup Şeyh Reş'idüddin
ile yapılmışt ı r. Bu münazara Farsça'dan
Arapça'ya çevrilerek Ebü'I-Berekat en-Nesefi'nin el-İ'timdd fi'l-i'ti]fad adlı eserinde nakledilmiştir (vr. 35•-3 7•).

Sabun!' nin ilmi şahsiyetinde Matür'idiyye doğrultusundaki kelamcılık yönü ağır
basar. Eserlerinde girift meseleleri ve tartışmaları sağlam ve anlaşılır bir dille anlatmış , EbO Mansur el-Matür'id'i ve Ebü'lMu'in en-Nesefı' nin görüşlerini genel anlamda benimseyip temellendirmiş , Matür'idiyye'nin sistemli bir mezhep haline
gelip yayılmasında önemli hizmetler ifa
etmiştir. Kelam ilminden başka sahalarda eser verdiği bilinmemesine rağmen kitaplarının bir kısmının fazlaca istinsah edilmesi, bilhassa Teftazan'i. Beyazizade Ahmed Efendi ve Ragıb Paşa (ondan da Abbas MahmOd ei-Akkad) gibi alimierin kendisinden nakillerde bulunması Sabün'i'nin
hüsnükabul gördüğüne işaret etmektedir. İddiasız ve mütevazi bir hayat yaşadı
ğı için fazla şöhret bulmamış, kaynaklarda kendisine yeterince yer verilmemiştir.
SabOn'i'nin , Fahreddin er-Razi ile yaptığı
münazaraların sonunda Ebü'l-Mu'in enNesefı'nin Tebşıratü'l-edille'sinin üstünde
bir eserin bulunmadığını belirtınesi onun
düşüncesi üzerinde bu eserin etkisini göstermektedir. Sağlam ve anlaşılır bir dil kullanması 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, hatta Türk asıllı olduğu söylenebilir.

Eserleri. 1. el-Kiffiye* fi'l-hiddye . Müellifin el-Biddye adlı eserinin aslını teşkil
eden el-Kifdye hacim itibariyle onun dört
katına yakındır, iki eserin ihtiva ettiği bahisler ise hemen hemen birbirinin aynıdır.
Kitap üzerinde Muhammed Aruçi yüksek
lisans çalışması yapmıştır ( 1406/1986, Camiatü'l-Kahire külliyyetü dari'l-ulum) . 2.
el-Biddye ii uşuli 'd-din . SabOn'i'nin mukadd.imede bildirdiğine göre öğretimde kolaylık sağlamak amacıyla el-Kifdye fi'l-hiddye'den ihtisar edilerek meydana getirilmiştir. önce Fethullah Huleyf tarafından
yayımianmış (İskenderiye 1969) , ardından
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1399/1979) ve eseri

Mdtüridiyye Akaidi ismiyle Türkçe'ye çe(Ankara 1979). 3. el-Müntelja*
min 'işmeti'l - enbiyd' . Kaynaklarda Savirmiştir
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istediklerinden uzak durmak
için nefsi kontrol altında tutma" diye açık
lanmıştır. SabCır Allah 'a nisbet edildiğin
de "günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lutfuyla muamele eden"
manasma gelir (Ragıb e l-İ sfa han!. el-Müfredat, "şbr" md .; Lisanü 'l-'Arab, "şbr" md .;
Kamus Tercümesi, "şbr" md .).

NO reddin
es-sabuni'nin
ei-Müntel!:a
adlı

eserinden
iki sayfa

(Süleymaniye Ktp .•
Laleli, nr. 2425,
vr. 2', 112')

bGnl'ye nisbet edilmernekle beraber müellifin kendisi el-Kifaye'nin nübüwet bahsinde bu eseri zikretmiştir (Süleymaniye
Ktp., Laleli , nr. 2271, vr. 45b) Ebü'I-Hüseyin Muhammed b. Yahya el-Beşagarl'ye
ait Keştü'l-gavamiz ii aJ:ıvali 'l- enbiya'
adlı kitabın muhtasarı olan eseri Mehmet
Bulut Pey gamberlerin lsmeti ve " elMünteka min 'ısmeti'l-enbiya" adıyla
yayımiarnıştır (İzmir 2000-200 ı) .

Kaynaklarda Sabani'ye iki eser daha nisbet edilmektedir. Bunlardan biri İbn Kutluboğa tarafından usGlü'd-dlne ait bir çalışma olarak zikredilen el-Mugni'dir (Tacü't-teracim, s. 10) . Buna istinaden eser
diğer kaynaklarda da zikredilmektedir (Tem\'m\', ll , 102; Keş{ü '?-?Unün, I, 1751 ; Katib
Çelebi , Süllemü 'l-vüşül, vr. 38•; Hediyyetü 'l-'arif[n, 1, 87 ). Ancak C. Brockelmann'da ve kütüphane fihristierinde SabGnl'ye
ait böyle bir eser kaydedilmemiş. araştır
macılar da böyle bir kitaba ulaşamamış 
tır. Adı geçen eserin NCıreddin es-SabGnl'ye nisbeti, Kureşi'den kaynaklanan yanlış
bir tesbitin (ei-Cevahirü '1-muçtıyye, ı. 398;
ll , 322-323) diğer kaynaklarda devam ettirilmesinden dolayıdır (Matürfdiyye Akaidi, s. 25-27) SabGnl'ye atfedilen bir baş
ka eser de el-Hidaye olup Katib Çelebi
(Keşfü'?-?Unün, II , 2040). ondan naklen
Leknevl ve Bağdatlı İsmail Paşa tarafın
dan zikredilmiştir (ei-Feva'idü'l-behiyye, s.
42; lzaf:ıu'l-meknün, I, 169; II, 371 ; Hediyyetü '1-'arif[n, I, 87) Kati b Çelebi el-Hidaye'nin kelama dair bir eser olduğunu, müellifin bu eseri ihtisar ederek el-Bidaye'yi meydana getirdiğini belirtir; aynı eseri
el-Kifaye fi'l-keldm ve el-Kifaye ti'l-hidaye isimleriyle de kaydeder (krş. Keşfü '?
?Unün, ll , I 499-1500, 2040) . Bu şekilde
başlayan hata kitabın tam ismine dikkat
edilmeden sürdürülmüştür.
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Sözlükte "tahammül etmek, kendini tutmak, sızlanmamak" anlamındaki sabr kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olan
sabur "çok sabırlı " demektir. Sabır terim
olarak "aklın ve dinin yapılmasını gerekli
gördüğü şeyleri yerine getirebilmek, ya-

Sabır kavramı Kur'an-ı Kerim'de sık sık
geçer. İbnü'l-Cevzl, Kur'an'da yer alan sabır
kavramının anlamlarını üç noktada özetlemiştir. Birincisi ve en çok kullanılanı "kendini tutma"dır. İkincisi , "Sabır ve namazla
Allah'tan yardım isteyin" mealindeki ayette olduğu gibi (el-Bakara 2/45) "oruç", üçüncüsü de, "Onlar cehennem ateşine karşı
ne kadar sabırlıdır!" (el- Bakara 2/ 175) ayetinde yorumlandığı üzere "cüret"tir (Nüzhetü'l-a'yün, s. 387- 388 ). Kur'an 'da sabır
başta ResGlullah olmak üzere peygamberlere ve insanlara nisbet edilmiş, erdemli
bir davranış olarak emredilmiş. çeşitli mükafatlar, dünyaya ve ahirete yönelik iyi sonuçlar sabra bağlanmıştır (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, "şbr" md .), ancak Allah'a
izafe edilmemiştir. Bununla birlikte çeşitli
ayetlerde başta zalimler olmak üzere kötü insanların davranışlarından Allah'ın asla gafil olmadığı (İbrahim 14/42). bozguncuların fiilierine hemen mukabelede bulunmayı murat etseydi yeryüzünde bir tek
canlı bile bırakmayacağı, ancak onları belli bir zamana kadar ertelediği belirtilmekte, böylece sabır kavramının içeriği dalaylı olarak Allah'a nisbet edilmektedir (enNahl 16/61; el-Kehf 18/ 58; Fatır 35/45) .
SabGr, Ebu Hüreyre'den nakledilen esrna-i
hüsna listesinde sadece Tirmizi tarafın
dan zikredilmiştir ("Da'avat", 82). Ebu MGsa el-Eş'arl'den rivayet edilen bir hadiste
Hz. Peygamber şöyle demektedir; " Başka
larından duyduğu eziyete Allah'tan daha
çok sabreden bir kimse yoktur. İnsanlar
Allah'a ortak koşup denginin ve çocuğu
nun bulunduğunu söyledikleri halde O yine de insanları rızıklandırmakta, kendilerine sıhhat ve afiyet vermektedir" (Müsned, IV, 395; Buhar\', "Edeb", 71, " TevJ.:ıld",
3; Müslim , "Münafı~n", 49-50).

Kadi Abdülcebbik, sabır kavramında "bela ve meşakkatlere göğüs germe" gibi beşer! manalar bulunduğu gerekçesiyle sabOr isminin Allah'a nisbet edilmesini doğ
ru bulmaz (el-Mugnf, XX/2, s. 224). Abdülkahir el-Bağdadl ise Mu'tezile'nin bu titizliğine değindikten sonra İslam alimlerinin
çoğunun yukarıda sözü edilen hadisiere
dayanarak sabCıru ilahi isimlerden saydı
ğını belirtir (el-Esma' ve'ş-şıfat, vr. I28b).
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