SAHBAN ei-VAiU
rakalar daha sonra tekrar yerlerine konmuştur.

SAHAFLAR

1950'de geçirdiği yanbelediye tarafından tamamen yıktırılıp betonarme olarak yeniden
inşa ettirilmiştir. Yangından önce çarşıda
sahafların yanı sıra saatçi, çorapçı. kolonyacı, tesbihçi ve berber dükkfmları mevcuttu. Hayat Tarih Mecmuası'nda yayımlanan. ressam Münif Fehim tarafından
yapılmış büyük resim Sahaflar Çarşısı'nın
yangından önceki durumunu göstermektedir. Resmin ön planında fikir hayatının
tanınmış isimleri mevcuttur. 1952'de yaptırılan yeni çarşıda belediye sadece kitap
satılmasını şart koşmuştur. Beyazıt Camii
ile imareti arasındaki alanda yer alan çarşının biri meydana, diğeri Çadırcılar sakağına açılan basık kemerli iki girişi bulunmaktadır. Ayrıca çarşıdan Beyazıt Camii'nin doğu yönündeki girişiyle güney yönündeki hazireye bağlantı sağlayan geçişler
vardır. Önceleri on ikisi çift katlı yirmi üç
dükkan, kahve ocağı ile mezat ve sergi salonun dan oluşan çarşıda birkaç defa yapılan sergi ve mezat sonrasında salon ve
kahvehane de dükkana dönüştürülmüştür.
1977'de belediye, Beyazıt Meydanı'nda yoğunlaşan seyyar kitapçıları önlemek için
Sahaflar Çarşısı'nda onlara geçici olarak
yer göstermiş, sergiciler bu yerleri zamanla kalıcı dükkanlar haline getirmiştir. 1981'de belediye, çarşının Beyazıt Meydanı tarafındaki girişine taşbaskı malzemelerin
sergilendiği bir vitrin yaptırmış ve çarşının
ortasında yer alan çiçekliğe ilk Türk matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika'nın büstünü diktirmiştir. Çiçekliğin içinde
ayrıca, yıkılan Laleli'deki Çoban Çavuş Camii'nin haziresinden getirilen Sahhaf Kı
rımlı Hasan Efendi'ye ait bir mezar taşı bulunmaktadır. Çarşıda biri meydan girişi tarafında, diğeri Çadırcılar sakağına uzanan
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kısmında olmak üzere iki çeşme vardır.
Sahaflar Çarşısı günümüzde kültür merkezi olma özelliğini kısmen yitirmiş olsa
da kitap meraklıları tarafından hala ziyaret edilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :

Evliya Çelebi, Seyahatname, I, 525; Ömer Faruk Yılmaz, Tarih Boyunca Sahha{lık ve İstan
bul Sahhaflar Çarşısı, istanbul 2005; Arslan Kaynardağ, "Çeşitli Yönleriyle İstanbul Sahhaflar Çarşısı",

Tarihte Doğu-Batı Çatışması: Semavi Eyice'ye Saygı (haz. Ertan Eğri bel- Ufuk özcan). is-

tanbul 2005, s. 603-608; a.mlf.. "Sahaflar Çarşı
sı", DBİst.A, VI, 406-408; Şevket Rada, "Yeni Sahaflar Çarşısı", TTOK Belleteni, sy. 130 ( 1952). s.
14-15; Ertan Ünal, "İstanbul'daki Kapalı Çarşı
lar", Hayat Tarih Mecmuası, sy. 21 (9). İstanbul
1966, s. 37-44; Hikmet Münir Ebcioğlu, "Günümüzde Sahaflar Çarşısı", Tarih ve Edebiyat Mecmuası, sy. 10, istanbul1978, s. 25-30; Kamil Şa
hin. "Sahhaflık", MK, sy. 60 ( 1988). s. 30-33; Alpay Kabacalı, "Sahaflar Çarşısının Thrihçesi", Milliyet Sanat Dergisi, sy. 271, İstanbul 1991, s. 7;
Afif Yesari, "Sahaflar Çarşısı", Müteferrika, sy. 1,
İstanbul 1993, s . 123-125; İlhan Akbulut, "İstan
bul'da Bir Kültür Merkezi, Sahaflar Çarşısı", Tombak, sy. 32, İstanbul 2000, s. 76- 79; Yahya Erdem, "Sahaflar ve Seyyahlar: Osmanlı'da Kitapçılık", Müteferrika, sy. 20 (2001), s. 3-18.

Iii

ü. MELDA ERMiş

Günümüzdeki
Sahaflar
Çarşısı'ndan

bir görünüş
Beyazıt 1
istanbul

L

Vail kabilesinin
hatip ve şairi.

_j

Cahiliye devrinde Vail kabilesi arasında
ve bu kabile içinde yetişti. Sahbanu Vail, Sahbanu Vail el-Bahill diye tanındı.
Bu dönemde ölüm sonrası dirilişe ilk inanan kimse olduğu kaydedilir (EbG Ubeyd
Kasım b. Sellam, s. 368) Hz. Peygamber
zamanında müslüman olmakla birlikte
onunla görüşemediği için muhadramQndan sayılır. Hem Cahiliye devrinde hem islami dönemde hitabet, fesahat ve belagatıyla meşhur oldu. Hitabet, belagat ve fesahatte "eblağu min Sahbanı Vail, ahtabu min Sahbani Vail, efsahu min Sahbanı
Vail, ebyenü min Sahbanı Vail, entaku min
Sahbanı Vail" gibi darbımesellerin konusunu teşkil etti. Cahiz, Haccac'ın 84 (703)
yılında katiettiği ümml bir bedevi olan İb
nü'l-Kırriyye'nin hitabette Sahban kadar
meşhur olmadığı halde halk arasında ondan daha çok tanınmasını yadırgamakta
(el-Beyan ve't-tebyin, I, 20-21). Kitabü'll:fayevan'ın üstün meziyetini, "Ebyenü
min Sahban ve a'ya min Bakıl" (Eğer istersen bu kitap Sahbanu Vail'den daha açık
ve fasih anlatan olur, istemezsen -Araplar'da ifade zayıflığı konusunda darbırne
sel olan- Bakıl'dan daha aciz durumda
hiçbir şey söylemez olur) darbımeseliyle
açıklamaktadır (Kitabü'l-l:fayevan, ı. 39)
Muaviye'nin valiliği ve halifeliği zamanlarında onun katında büyük bir itibara sahip olan Sahban'ın Dımaşk'ta ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Muaviye'nin yanında
kabile hatiplerinin bulunduğu bir sırada
onun huzuruna giren Sahban'ı gören hatipler kendisinden çekinip dışarı çıkınca
Sahban şu anlamdaki dizeyi söylemiştir:
"Bu Yemenli topluluk ben 'emma ba'dü'
diye sözlerime başlayınca onların hatibi olduğumu elbet bilecektir" (EbG Hilal el-Asdoğdu
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kerl, I, 202) . Kur'an'daki "faslü ' l-hitab"ın
(Sad 38/20) bir manasının da hitabelerde
dua kısmı ile hitap kısmını birbirinden ayı
ran ve asıl söze başlamayı ifade eden "emma ba'dü" demek olduğu , bu başlangıçta
Hz. DavCıd'a özel bir hitap kabiliyetinin verildiği ifade edilirse de (bk. FASLÜ'I-HİTAB)
Sahban'ın bunu ilk söyleyenlerden biri sayıldığı da söylenir. Sözü edilen başlangıç
Ya'rub b. Kahtan, Ka'b b. Lüey, Kus b. Saide ve Hz. Peygamber'e de nisbet edilir.
Hitap esnasında elde asa tutma gelenede ilk defa Sahban tarafından baş
latıldığı kaydedilir. Bir gün Muaviye, Sahban'ın konuşmasını isteyince Sahban, "Eğ
riliğimi düzeltecek bir asa getirin de öyle
konuşayım'; der. Meclistekilerin, "Halifenin
huzurunda konuşurken asayı ne yapacak·
sın?" sorusuna verdiği, "Musa rabbinin huzurunda konuşurken asayı ne yaptı?" şek
lindeki cevap Muaviye'nin hoşuna gitmiş,
asa getirilmiş ve öğle namazından ikindi
vaktine kadar tekrara düşmeden ve dili
sürçmeden konuşmuş, Muaviye'nin, "ikindi namazının vakti geldi" demesi üzerine,
"Namaz önündedir; biz tahmid, temcid,
mev'iza, tenbih, tezkir, va'd ve vaid içinde değil miyiz?" diye cevap vermiş, Muaviye, "Sen Araplar'ın en büyük hatibisin" deyince de, "Sadece Araplar'ın mı Acem'in,
cin ve insin de" karşılığını vermiştir (a.g.e. ,
I, 202; Abdülkadir el-Bağdadl. X, 371-372).
Bu sebeple Sahban "hatibü'I-Arab" unvanı ile de anılır. Sahban'ın evinde farklı hitabet konumlarında kullandığı değişik asalarının bulunduğu kaydedilir (Ömer Ferruh.
1, 39 1) . Muaviye'nin huzurunda irat ettiği,
Arap edebiyatında özel isimle anılan konuşmalardan olan bu hutbe güzelliğinden
kinaye "el-hutbetü'ş-şevha"' (çirkin suratlı hutbe) diye anılmıştır. Bu hutbeden sonra hiçbir şairin şiir inşad edemediği ve hiçbir hatibin konuşma yapamadığı söylenir
(Cahiz, el-Beyan ve't-tebyln, 1, 348) .
ğinin

MuammerGndan olduğu rivayet edilen
( 180 yı l) Sahban 'ın kaynakların birçoğunda
Muaviye'nin hilafeti zamanında 54 (674)
yılında öldüğü kaydedilirse de bu isabetli
görünmemektedir. Çünkü S6'da (676) kı
sa bir süre Horasan valiliği yapan Said b.
Osman b. Affan ile birlikte gelen Horasan
heyetiyle Muaviye'nin huzurunda buluşma
sı (Mahmud Şükrl el-AlOsl, lll. ı 56). 65
(685) yılında ölen Sicistan Valisi Talhatü'tTalahat için şiir yazması (Abdülkadir elBağdadl. X, 371 ). özellikle 94 (712-13) yı
lında Şas ve Fergana'yı fethettikten sonra Hucend'e ulaşan Kuteybe b. Müslim ordusunun burada yaptığı savaştan söz eden
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bir "Lamiyye"sinin bulunması (Taberl, VI,
484) Sahban 'ın bu tarihte hayatta olduğu
nu göstermektedir. Aynı zamanda hakim
ve şair olan Sahban'ın eserlerinden çok azı
zamanımıza ulaşmıştır. Hutbelerinin çok
uzun olması sebebiyle ezberlenip aktarıla
madığı kaydedilir. Şöhreti dolayısıyla kendisine ait olmayan birçok hutbe de ona
nisbet edilmiştir (Ömer Ferruh, 1, 39 ı) .
Sahban'ın şair ve hatip olan AciGn adında
bir oğlu vardır.
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lı Talekan'da veya istahr'da 326 (938) yı
lında doğdu. Şeyh el-Emin lakabıyla tanı
nan babası Ebü'I-Hasan Abbad, Rüknüddevle'nin katipliği ve vezirliğin i yapmıştı;
Mu'tezile taraftarı olup AJ:ıktımü'l-Kur'an
adlı bir eseri bulunmaktadır (Yaküt, VI,
170- 172) Sahib b. Abbad temel bilgileri
babasından aldıktan sonra Büveyhi veziri
edip ve şair Ebü'I-Pazl İbnü'I-Amid'in derslerine devam etti. Dil ve edebiyat alanın
da yetişmesinde en büyük pay İbn Paris'e
aittir. İbn Paris eş-ŞaJ:ıibi (fi ftkhi 'I-luga)
adlı eserini bu öğrencisine ithaf etmiş , ancak daha sonra araları açılmıştır (Bedevi
Ahmed Tabane , s. 47-48) Sahib b. Abbad

ayrıca Ebü'I-Fazl Abbas b. Muhammed enNahvi, EbG Said es-Sirafi. İbn Miksem eiAttar, Abdullah b. Ca'fer b. Paris'ten ders
aldı (Abdülhüseyin Ahmed el-Emlru, IV, 4243) . Ebu Muhammed b. Paris, Ahmed b.
Kamil b. Şecere gibi muhaddislerden hadis r ivayet etti. ibnü'I-Mukri el-isfahani,
Kadı Ebü't-Tayyib et-Taberi, İbn HassOI,
Abdülmelik b . Ali er-Razi gibi raviler kendisinden rivayette bulundu (Zeheb!, XVI,
51 ı ). İbn Abbad hadis rivayet edeceği zaman önce "beytü't-tevbe" adını verdiği evinde tövbe eder, sonra rivayette bulunurdu.
Hadis toplamayı ve yazmayı teşvik eder
ve, "Hadis yazmayan kimse islam'ın tadı
nı bulamaz" derdi (Sem'anl. IV. 30).

Sahib b. Abbad, küçüklüğünden itibaren
Müeyyidüddevle ile arkadaş olduğu, onun
kendisini "Sahib" diye çağırdığı veya İb
nü'l-Amld'le arkadaşlık ettiği ve kendisine "Sahibü İbni'I-Amid" denildiği için "Sahib" lakabıyla meşhur olmuş. ondan sonra vezirlik makamına gelenler de bu lakapla anılmaya devam etmiştir ( İbn Hallikan, ı , 229). Sarayla ilk teması İbnü'I-Amid
vasıtasıyla gerçekleşti. İlkin onun katibi oldu, ardından Müeyyidüddevle tarafından
vezirliğe getirildi. Emirin işlerini başkasına
ihtiyaç duymayacağı şekilde görmesi ve
ona arkadaşlık etmesi sebebiyle "kafı' l-kü
fat" (başkasına ihtiyaç hissettirmeyenlerin plri) lakabıyla anıldı. Sahib b. Abbad,
Müeyyidüddevle'nin vefatı üzerine Horasan'a kaçarak Samanoğulları'na sığınan
Fahrüddevle'nin devletin başına geçmesini sağladı . Vezirlik görevinden bağışlanma
sını dilernesine rağmen sultanın ısrarıyla
görevini ölünceye kadar sürdürdü. Bu dönemde sarayın tam yetkilisi konumuna geldi (Yakut, VI, ı 74; İbn Tağrlbe rdl, IV, 143144) . On sekiz yıllık vezirlik devrinde elli
kale fetheden Sahib b. Abbad 24 Safer
385 (30 Mart 995) tarihinde Rey'de vefat
etti; cenazesi isfahan'a nakledilerek orada
defnedildi. Kadılkudat makamına getirdiği Kadi Abdülcebbar ile aralarında dostluk
bulunmasına rağmen Abdülcebbar onun
işlediği günahlardan dolayı tövbe etmeden öldüğünü iddia ederek cenaze namazını kıldırmadı. Bunun üzerine Fahrüddevle onu görevden alıp yerine Kadı Ebü'I-Hasan ei-Cürcani'yi getirdi (Yakut, VI, 299) .
Sahib b. Abbad, Kadi Abdülcebbar'ı Cürcan, Taberistan ve civarına kadı tayin ederken ona Allah'tan korkması, Allah'ın kitabını rehber, Peygamber'in sünnetini kaynak edinmesi, müslümanların icmaına uymasının yanında kıyas ve ictihaddan geri
kalmaması, yetimlerin malını gözetmesi,
zorda olanlara yardım etmesi, vakıfları ko-

