SA BÜR
pılmamasını

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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Allah'ın isimlerinden

L

(esma-i hüsna) bir i.
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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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Gazzilli, esrna-i hüsna içinde yer alan isim
ve sıfatiarın çoğunun gerçek anlamda Allah'a ait olup mecazi manada kula nisbet
edildiğini, sabur ve şekCır gibi bazı sıfatıa
rın ise Allah'a mecazen izafe edildiğini söylemek suretiyle iki görüşü telif eder (elMa~şadü'l-esna, s. 84). Alimler, "günahkarları cezalandırmada acele etmeyen"
anlamındaki sabur ile "sabırlı ve temkinli
olup kızgınlıkla muamele etmeyen" anlamındaki halim isminin muhtevalarında yakın bir ilişki görmüştür. Ancak sabur. günahkarın ileride cezalandırılmayacağı hususunu kesinlik derecesinde içermediği
halde halim bu manayı ifade etmektedir
(Hattabl, s. 97-98; ibnü'l-Eslr. en-Nihfiye,
"şbr" md.). Kuşeyrl ve Gazzall gibi mutasavvıf alimler kişinin sabır alıştırmaları yapmak suretiyle halim mertebesine ulaşabi
leceğini söyler. Sabur insanla ilgili kevnl
isim ve sıfat grubunda yer almakta ve halim ismiyle anlam yakınlığı içinde bulunmaktadır (ayrıca bk. HALIM; SABlR).
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sABÜR h. ERDEŞIR
(~~)~.)~L.ı)
Ebu Nasr Bahaüddevle SabO.r b. Erdeşir
(ö. 416/1025)

L

Büveyhi veziri,
Darülilim'in kurucusu.

Bağdat'ta

~

336'da (947-48) Şlraz'da doğdu. Fars Büveyhl Devleti'nde katip olarak göreve baş
ladı. Fars Büveyhl Emlri Şerefüddevle'nin
Irak Büveyhl topraklarını ele geçirmek için
sefere çıktığı yıl vezir naibi tayin edildi (375/
985-86). ardından mvanü'l-hazain başkan
lığına getirildi. Vezir İbn Salihan'ın aziedilmesi üzerine Irak Büveyhl Emlri Bahfıüd
devle tarafından vezirliğe getirildi (380/
990). Ertesi yıl Deylemli askerlerin maaş
larıyla ilgili tepkisi yüzünden aziedilerek
tutuklandı. Bir süre sonra yeni vezir Ebü'lKasım Ali b. Ahmed el-Eberkuhi onu Sakyülfürat bölgesinde müşrif olarak görevlendirdi; çok geçmeden İbn Salihan ile bir-
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likte müşterek vezir tayin edildi (382/992).
Sabur bu dönemde de ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Sarayı maaşlarının gecikmesini bahane eden Deylemli askerler tarafından
yağmalanınca canını kurtarmak için görevini bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Ancak
bir süre sonra Deylemli askerlerle ilişkileri
ni düzeltip görevine döndü (383/993)
Bahfıüddevle tarafından

mali kaynak
için Vasıt'a gönderilen Sabur bu
konuda başarılı olamayacağını söyleyerek
görevinden kendi isteğiyle ayrıldıysa da
ardından yeniden vezirliğe getirildi; üç yıl
sonra tekrar görevinden ayrılmak zorunda kaldı (386/996). Bahfıüddevle'nin Fars'ı
ele geçirip Şlraz'ı devlet merkezi yaptığı
dönemde Irak bölgesine vezir naibi tayin
edildi. Sabur'un yaklaşık dört yıl süren Irak
naibliği de siyasal ve ekonomik sebeplerle
ortaya çıkan istikrarsızlık ve karışıklıklarla
geçti. Bağdat'ta pamuk ve ibrişimden yapılan mamullere onda bir oranında vergi
koyması halkın isyanına sebep oldu ve ortaya çıkan kargaşa güçlükle bastırıldı. Sarayı maaş olarak aldıkları gümüş dirhemlerin saf olmadığını ileri süren Deylemli askerlerin saldırısına uğradı (390/1 000) . Ertesi yıl bu defa Türk askerleri maaşlarına
ilişkin isteklerinin yerine getirilmemesi yüzünden isyana teşebbüs etti. Türk askerlerinin bu tavrı Bağdat'ın Sünni-Şii kesimleri arasında çatışmalara yol açtı. Bağdat'
tan kaçıp Batlha'ya sığınan Sabur, Emir
Bahaüddevle'ye bir mektup yazarak çıkan
olaylardan Hasan b. Yahya ve taraftarları
nın sorumlu olduğunu bildirdi. Ardından
Şlraz'a çağrıldı ve tekrar Irak naibliğine
getirildi; ancak yine başarı sağlayamadı.
Bu başarısızlık Sabur'un Büveyhl hükümdan nezdindeki itibarını tamamen yitirmesine sebep oldu. Rakiplerinin de kışkırt
masıyla görevinden aziedilip tutuklandı. Bir
süre sonra kaçıp Batiha'ya çekildi (392/
1002). Hayatının bundan sonraki dönemi
hakkında bilgi bulunmayan Sabur Bağdat'
ta vefat etti.
bulması

ŞYa'nın Zeydiyye koluna mensup olan Sabur b. Erdeşir'in dürüst, hayırsever, dindar, alim ve şairleri himaye eden bir kişi
olduğu kaydedilmektedir. Ebu Mansur esSealibl, Yetimetü'd-dehr'in ona methiye
yazan şairlere ayırdığı bölümünde (lll. 124131 ) on beş kadar şairin ismini vermektedir. Bunlar arasında Muhammed b. Abdullah es-Selami, Bebbega, İbn Babek,
Muhammed b. Bülbül, Ahmed b. Ali elMüneccim gibi devrin önemli şairleri de
bulunmaktadır.

SabCır'un kültür alanındaki en önemli
hizmeti Bağdat'ın batı yakasında Şiiler'in
yoğun olarak yaşadığı Kerh'te inşa ettiği
Darülilim'dir. 381 (991) veya 383'te (993)
kurulduğu belirtilen bu müesseseden kaynaklarda Hizanetü'l-kütüb, Darü'l-kütüb,
Darü'l-kütübi'l-kadlme şeklinde de bahsedilmektedir. İlml araştırma ve tartışma
ların da yapıldığı bu kurum Sabur tarafın
dan geniş vakıflarla desteklenmiştir. Darülilim'in kütüphanesinin dini ve müsbet
ilimiere dair 10.400 kitap ihtiva ettiği kaydedilmektedir. Bu sayı, muhtemelen Sabur'un Darülilim'e kuruluş aşamasında
vakfettiği kitapları ifade etmektedir. Değişik alanlardaki ilim adamlarınca yönetilen bu müessese kapılarını farklı düşünce
ve mezheplere mensup ilim adamlarına
açık tutmuştur. Şair ve düşün ür Ebü'l-Ala
el-Maarri Darülilim'de çalışmalar yapmış
ve eserlerinde buradan söz etmiştir. Darülilim yetmiş yıla yakın bir zaman hizmet
verdikten sonra 447 (1055) veya 451 (1059)
yılında Sünniler'le Şiiler arasında meydana
gelen çatışmalar sırasında yanmıştır (ayrıca bk. DAAÜLİLİM)
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