
SA BÜR 

Gazzilli, esrna-i hüsna içinde yer alan isim 
ve sıfatiarın çoğunun gerçek anlamda Al
lah'a ait olup mecazi manada kula nisbet 
edildiğini, sabur ve şekCır gibi bazı sıfatıa
rın ise Allah'a mecazen izafe edildiğini söy
lemek suretiyle iki görüşü telif eder (el

Ma~şadü'l-esna, s. 84). Alimler, "günah
karları cezalandırmada acele etmeyen" 
anlamındaki sabur ile "sabırlı ve temkinli 
olup kızgınlıkla muamele etmeyen" anla
mındaki halim isminin muhtevalarında ya
kın bir ilişki görmüştür. Ancak sabur. gü
nahkarın ileride cezalandırılmayacağı hu
susunu kesinlik derecesinde içermediği 
halde halim bu manayı ifade etmektedir 
(Hattabl, s. 97-98; ibnü'l-Eslr. en-Nihfiye, 
"şbr" md.). Kuşeyrl ve Gazzall gibi muta
savvıf alimler kişinin sabır alıştırmaları yap
mak suretiyle halim mertebesine ulaşabi
leceğini söyler. Sabur insanla ilgili kevnl 
isim ve sıfat grubunda yer almakta ve ha
lim ismiyle anlam yakınlığı içinde bulun
maktadır (ayrıca bk. HALIM; SABlR). 
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sABÜR h. ERDEŞIR 
(~~)~.)~L.ı) 

Ebu Nasr Bahaüddevle SabO.r b. Erdeşir 
(ö. 416/1025) 

Büveyhi veziri, 
Bağdat'ta Darülilim'in kurucusu. 
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336'da (947-48) Şlraz'da doğdu. Fars Bü
veyhl 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 aziedil

mesi 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'l

Kasım Ali b. Ahmed el-Eberkuhi onu Sak
yülfürat bölgesinde müşrif olarak görev
lendirdi; çok geçmeden İbn Salihan ile bir-
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likte müşterek vezir tayin edildi (382/992). 

Sabur bu dönemde de ciddi sıkıntılarla kar

şılaştı. Sarayı maaşlarının gecikmesini ba
hane eden Deylemli askerler tarafından 
yağmalanınca canını kurtarmak için göre
vini bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Ancak 
bir süre sonra Deylemli askerlerle ilişkileri
ni düzeltip görevine döndü (383/993) 

Bahfıüddevle tarafından mali kaynak 

bulması 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 zorun
da 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 ya

pılan mamullere onda bir oranında vergi 

koyması halkın isyanına sebep oldu ve or
taya çıkan kargaşa güçlükle bastırıldı. Sa

rayı maaş olarak aldıkları gümüş dirhem
lerin saf olmadığını ileri süren Deylemli as

kerlerin saldırısına uğradı (390/1 000) . Er
tesi yıl bu defa Türk askerleri maaşlarına 

ilişkin isteklerinin yerine getirilmemesi yü
zünden isyana teşebbüs etti. Türk asker
lerinin bu tavrı Bağdat'ın Sünni-Şii kesim

leri 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 hüküm
dan nezdindeki itibarını tamamen yitir

mesine 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. 

ŞYa'nın Zeydiyye koluna mensup olan Sa
bur b. Erdeşir'in dürüst, hayırsever, din
dar, alim ve şairleri himaye eden bir kişi 
olduğu kaydedilmektedir. Ebu Mansur es
Sealibl, Yetimetü'd-dehr'in ona methiye 
yazan şairlere ayırdığı bölümünde (lll. 124-

1 31 ) on beş kadar şairin ismini vermekte
dir. Bunlar arasında Muhammed b. Ab
dullah es-Selami, Bebbega, İbn Babek, 
Muhammed b. Bülbül, Ahmed b. Ali el
Müneccim 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 kay
naklarda Hizanetü'l-kütüb, Darü'l-kütüb, 
Darü'l-kütübi'l-kadlme şeklinde de bahse
dilmektedir. İlml araştırma ve tartışma
ların da yapıldığı bu kurum Sabur tarafın
dan geniş vakıflarla desteklenmiştir. Da
rülilim'in kütüphanesinin dini ve müsbet 
ilimiere dair 1 0.400 kitap ihtiva ettiği kay
dedilmektedir. Bu sayı, muhtemelen Sa
bur'un Darülilim'e kuruluş aşamasında 
vakfettiği kitapları ifade etmektedir. De
ğişik alanlardaki ilim adamlarınca yöneti
len 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. Da
rülilim yetmiş yıla yakın bir zaman hizmet 
verdikten sonra 447 (1055) veya 451 (1059) 
yılında Sünniler'le Şiiler arasında meydana 
gelen çatışmalar sırasında yanmıştır (ay
rıca bk. DAAÜLİLİM) 
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