SAHBAN ei-VAiLi
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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Ebü' l-Kasım İsmaıl b. Abbad

b. el-Abbas et-Ta.lekani
(ö. 385/995)

L

Büveyhi veziri,
alim, edip ve şair.
Tercih edilen

görüşe

göre Kazvin'e

_j

bağ

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-
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ruması

ve

şüpheli

durumlarda hadleri uy(Bedev! Ahmed Tabane , s. ı 97 ). Vezirler sultanlardan sonra gelmekle beraber Sahlb
b. Abbad kendini birinci sıraya koyardı.
Çünkü o sadece ümeradan biri değil aynı
zamanda edip, şair ve alimdi. üstün yetenekleri sebebiyle Samanoğulları meliklerinden Nüh b. MansOr mektup yazarak
kendisini veziri olmak üzere ülkesine davet etmiş . ancak o bunca şöhreti , serveti
ve makamı borçlu olduğu bir yeri terkegulamaması şeklinde öğüt vermiştir

demeyeceğini bildirmiştir.

Genellikle Sahib b. Abbad ' ın itikadda
Mu'tezill, arnelde Şafil mezhebine bağlı
olduğu kabul edilir, Şii müellifleri ise onu
kendi mezheplerinden göstermiştir. İbn
Ebu Tay (Yahya b. Ham!de). Sahib b. Abbact'ın
re'y imamlarından ve Mu'tezile mezhebinden olduğunu söyleyenierin hata ettiğini
kaydetmekte, Şeyh Müfid de onun Mu'tezile'ye mensup bulunduğunu belirten kitapları uydurma diye nitelemektedir ( İbn
Hacer, I, 4ı6; Ab dülhüseyin Ahm ed el Em! n!, IV, 62) Ebü Hayyan et-Tevhldl ise
İbn Abbad'ın Ebu Hanife yanlısı ve Zeydiyye'ye mensup olduğunu kaydetmektedir
(el-imta', I, 55 ). Bu farklı rivayetler Sahib
b. Abbad'ın Şii-Mu 'tezili çizgi üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Onun Şilliği
ni Ebu Hayyan'ın söylediği gibi Zeyd! Şilliği
çerçevesinde kabul etmek gerekir. Kendisinin Zeydiyye hakkında kitap yazması ,
ayrıca Şeyh Müfid'in en-Na]ft 'alc'i İbn
'Abbdd fi 'l-İmame ve Şerif ei-Murtaza' nın el-İnşat ti'r-red 'ala İbn 'Abbad
adlı eserleri İmam! olmadığına işaret eder.
Sahib b. Abbad 'ın yaşadığı dönem kelam
tartışmalarının ve itikadl münazaraların
yoğun olduğu bir zamana rastlar. Kendisi,
döneminde mevcut olan farklı mezheplere mensup ilim adamlarını ve şairleri saraya davet ederek münazaralar yaptırır,
şiirler okutur ve bizzat ilmi tartışmalara
katılırdı (Kitabü 'z-Zeydiyye, n eş reden in gir i ş i , s. ı 5- ı 7). Ebü Bekir ei-Harizml, Ebü
Sai d er-Rüsteml ve Ebü 'I-Kasım ez-Za'feranl onu metheden şai rlerden bazılarıdır.
O, hakkında Arapça ve Farsça birçok kaside yazıldığını . ancak Ebü Said er-Rüsteml ei-İsfahanl'nin kasidesi kadar hiçbirinin
kendisini memnun etmediğini söylemiş
tir (SüyO.tl, 1, 449-451 ). Sahib b. Abbact'ın
Mu'tezifi olmanın yanında bu mezhebe davet eden "sad ük" bir kimse niteliği taşıdı
ğını kaydeden İbn Hacer ei-Askalanl onun
arnelde Şafilliği benimsediğini, felsefe ile
uğraşanlara kızdığını . Buh.3rl'yi Haşvllik' le
itharn ettiğini kaydeder. Bazılarının kendisine mektup yazarak valde inandığı hal-

de birçok keblre işlediğini, bunun Yası! b.
Ata. Amr b. Ubeyd gibi selefierinin mezhebiyle bağdaşmadığını hatırlattıklarını belirtir. Ancak İbn Hacer. bu tarz iddiaların
İbn Ab bad'ın Şafii oluşu ile örtüşmediğini
söyleyerek dini hayatı ve dini değerleri hafife aldığı şeklindeki rivayetleri tasvip etmez (Lisanü'l-Mfzan, ı . 4! 3- 4ı6 ; krş. Yaküt,
VI, 299).
Sahib b. Abbad nazım ve nesir mecmuve şiirleriyle şöhret bulmuştur. Ebü
MansOr es-Sealibl onu fıkhü ' Hugada Hamb. Ahmed, Slbeveyhi, İbnü'I-Kelbl ve İbn
Düreyd gibi önemli dilciler arasında sayar.
Kemaleddin ei-Enbarl İbn Abbad ' ı lugat
alimleri içinde zikrederek Nüzhetü 'l-elibb a'sında onun hayatına dair müstakil bir
yer ayırmış. Süyutl de Bugyetü'l-vu'at'ta
ona özel bir bölüm tahsis etmiştir. Sahib
b . Abbad'ı diğer vezirıerden ayıran özelliklerin başında yöneticiliğin yanı sıra ilim
ve şiirle meşgul olması gelir. 400 deve ile
taşınabilecek bir kütüphaneye sahip olduğuna dair rivayet onun siyasetten çok ilme düşkünlüğünü gösterir. Yakut el-Hamm/i, Sahib b. Abbad'ın ilim ve fesahatteki şöhretiyle siyasetteki becerisinin tasvirden müstağni olduğunu, hakkında söylenenlerin onun bu yönlerini aniatmada yeterli sayılmayacağını . İbnü'n-Nedlm de belagat. fesahat ve şiirde asrının yeganesi olduğunu kaydetmektedir (el-Fihrist, s. ı 50).
Sahib b. Abbad'a ka rşı olan ve hakkında
sert ifadeler kullanan Ebü Hayyan et-Tevhldl bile onu zengin birikime sahip , hazır
cevap, fasih, aruz ve kafiyeleri güzel kullanan biri diye niteler. edebi yönünün diğer vasıflarının önüne geçtiğini kaydeder
(e l-İmta' ve'l-mu'anese, I, 53-69) .
aları

Şahsında topladığı ilim, sanat. edebiyat
ve siyasi iktidar imkanlarına rağmen Sahib b. Abbad' ın nefsine düşkün olmaması
ve büyüklük taslamaması onun en önemli
özelliğidir. Bununla birlikte büyüklerin yanında vakarını koruyabilen bir kişiliğe sahipt i. "Biz gündüzleri sultan, geceleri ihvanız" sözü (Yaküt. VI, 186) bu özelliğini ortaya koymaktadır. Ulemaya saygılı , dostlarına karşı çok vefalıydı. Kadi Abdülcebbar
ile olan diyaloglarında saygı , Müeyyidüddevle ve Fahrüddevle ile münasebetlerinde vefa açıkça görülmektedir. Ebü MansOr es-Sealibl ilim ve edebiyatta ifadesine.
cömertlik ve iyilikte seviyesine denk birinin karşısına çıkmadığını söylemektedir
( Yetimetü 'd-dehr, lll , ı 92) İbn Abbact'a kin
ve haset gibi kötü huylar nisbet eden Ebu
Hayyfm'ı reddeden İbn Hacer bu tür davranışların onun Şafii oluşu ile bağdaşmaya
cağını söylemekte, Yaküt da M u'cemü'l-

üde bd' adlı eserinde (VI, 174- 187) Ebü
Hayyan et-Tevhldl'yi onun hakkında uydurma şeyler yazdığı için kınamaktadır. Sahib
b. Abbad'ın meşgul olduğu ilimleri kelam.
mezhepler tarihi , siyer. tarih, şiir, edebiyat ve filoloji şeklinde sıralamak mümkündür. Ali b. Zeyd ei-Beyhaki, onun eserlerinin fihristini on cilt halinde gördüğünü ,
Gazneli Mahmud'un Rey'i fethettiğinde
(420/ 1029) eserlerinin bulunduğu eve gittiğini ve "bunlar Rafizi kitapları " diyerek
yakılmasını emrettiğini yazmaktadır

(a.g .e.,

VI, 259).
Eserleri. A) Kelfun. 1. el-İbane 'an m e g;hebi Ehli'l -'adl bi'J-l:ıücec el-~ur'dn ve 'l'a]fl. Müellifin Mu'tezile'nin "adi" esasını temellendirdiği ve Dehriyye. Muattıla, Berahime gibi akımlara karşı Allah'ın birliğini ve
adaletini savunduğu bu risale ilk dönem
kaynaklarında kendisine nisbet edilmemektedir ( n şr. M. Hasan Al-i Yas!n, Necef 137 ı ;
Bağdat 1383 ) 2. et-Teg;kire ti 'l-uşuli'l
]]amse ( n ş r. M. Hasan Al-i Yas!n, Bağdat
1373). 3. K itabü Esma'illahi sübf:ıdn e 
hu v e te' ala ve şıtatih. Sıfatlarla zatın
aynı olduğu esasına dayanan Mu'tezili görüşünün savunulduğu eserin , müellifi tarafından M ul]taşaru esma'illahi v e şı
tatih adıyla bir özeti yapılmıştır. 4. Kitabü'l-İm ame. Müellif bu eserinde Hz. Ali'nin imametini kabul edip onun faziletleri
ve menkıbelerine yer vermekle beraber
önceki halifelerin imametinin de d!iz olduğunu söylemektedir. Bazı kaynaklarda
adı Kitab ii tatcjili 'Ali b. Ebi Talib ve
taşJ:ıi]Ji imameti m en te]faddemeh şek
linde geçen eserin bazı parçaları günümüze intikal etmiştir. S. N ehcü's-sebil
fi 'l-uşul. Hz. Ali'nin faziletini ve onunla ilgili hadisleri konu edinen bir risale olup
et-Teg;kire'nin devamında bir bölümü yer
almaktadır. 6. Kitabü 'z -Zeydiyye. Eserde Zeydiyye mezhebinin esasları ve özellikle imarnet görüşü ortaya konmakta, sahabenin en faziletlisinin Hz. Ali. ondan sonra Hasan ve Hüseyin olduğ u kaydedilmekte, Hz. Ali 'nin imametine dair deliller s ı 
ralanmakta, imarnın kesin bir nasla sabit
olmadığı beyan edilmekte ve peygamberler dışında hiç kimseden mucize zuhur etmediği şeklinde görüşlere yer verilmektedir ( n ş r. Nacl Hasan, Bağd at 1977; Beyrut I 986). Bazı kaynaklarda ona nisbet edilen Kitdbü'z-Zeydeyn de bu eser olmalıdır 7. Risale fi 'l-hidaye ve 'çl-çlalal e.
İlk dönem kaynaklarında kendisine nisbet
edilmeyen eser Allah'ın ve kulun iradesi,
hayır ve şer gibi konuları içermektedir
(n ş r. Ali MahfO.z, Tahran I 3 7 4/ ı 9 55) . 8. el~at a ' ve'l-]fader. Ehl-i sünnet'in kader
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anlayışının

reddedilip Mu'tezile görüşünün
bu risale günümüze ulaşma

savunulduğu

mıştır. 9. Nuşretü Meıahibi'z-Zeydiyye .
Sahib b. Abbad'ın muhtemelen Zeydiler'e
karşı yaptığı bir konuşmanın bir öğrenci
si tarafından kaleme alınmış şeklidir (nşr.
Nacl Hasan, Bağdat 1977). 10. er-Risale ii
a]J.vali 'Abdi'l-'a?:im el-Ijaseni. 11. Şer
]J.u Kaşideti'ş-Şa]J.ib b. 'Abbdd ii uşu
li'd-din (şerhi Ca'fer b. Ahmed el-Bühl011', nşr. M. Hasan Al-i Yasin. Bağdat ı 967).

B) Tarih. 1. 'Unvanü'l-ma'arif ve ıik
rü '1-J:].ald'if. Hz. Peygamber'in hayatıyla
ilgili kısa bilgilere ve halifelerin hayatında
ki bazı olaylara yer verilen küçük bir risaledir (nşr. M. Hasan Al-i Yasin, Necef ı 37 ı ;
Bağdat 1383, 1385). z. TariJ:].u'l-mülk ve'J:].tilafü'd-düvel (Yaküt, v ı . 260; Abdülhüseyin Ahmed el-Emin). IV, 45). 3. Kitdbü'lVüzera' (Yaküt, VI. 260; Abdülhüseyin Ahmed el-Emini, IV, 45 ). 4. Kitabü'l-Envar.
On iki imamdan bahseden bir risale olup
bir bölümü İbn TavQs'un el-Ya~in adlı kitabında mevcuttur (Ef21İng.]. lll , 672)
C) Filoloji, Şiir ve Edebiyat. 1. el-M u fi'l-luga . Ham b . Ahmed'in Kitabü'l'Ayn ' ının mahreç ve taklib sistemi esas
alınarak yazılmış , zengin kelime hazinesine sahip, ancak şevahidi az bir sözlüktür.
Muhammed Hasan Al-i Yasin, 197S ve
1978 yıllarında Bağdat'ta iki cildini yayımladığı sözlüğün tamamını son cildi indeks olmak üzere neşretmiştir (1-X I, Beyrut 141411994). 2. el-Far~ beyne'çl-çl.ad
ve'?-?d' ( n şr. M. Hasan Al-i Yasin, Bağdat
1377/1958). 3. el-İ~na' ti'l-'aruz ve taJ:].rici'l-~avafi (nşr. M. Hasan Al-i Yasin, Bağ
dat 1379; nşr. i. M.A. el-idkavi, Kahire 1407/
1987). Kaynaklarda ayrıca Kitdbü'l-'Aruzi'l-Kafi ve Kitdbü Na~zi'l- 'aru z adlı
eserleri de geçmektedir. 4. Kitabü'l-Keşf
'an mesa-vi'i şi'ri'l-Mütenebbi (nşr. M.
J:ıit

Hasan Al-i Yasin, Kah i re ı 349; Bağdat I 385/
ı 965) Mütenebbi ile İsfahan'da yaptığı
edebi konuşmalar sonunda onu reddetmek amacıyla yazdığı bu eserde müellif
kendisinin Mütenebbi'den daha kabiliyetli
olduğunu iddia etmektedir. Rey Kadısı
Ebü'I-Hasan el-Cürcani, el-Vesata beyne 'l-Müten ebbi ve J:].uşumih adlı eserinde Mütenebbi'nin hasımları arasında
saydığı Sahib b. Abbad'ın eleştirilerine de
karşılık vermiştir.

s.

el-Emşalü's-sa'ire

min şi 'ri 'l-Müten e bbi (Zühdl Yeğe n
şerh ve n eş ri: Beyrut ı 950; nşr. M. Hasan
AI-i Yasin, Bağdat ı 958, ı 965). 6. Kitabü
Divani şi'rih. Orta ve son dönem kaynaklarında zikredilen, İbn Abbad'ın elli beş
parçadan oluşan şiirlerinin toplandığı bir
divandır (nşr. M. Hasan Al-i Yasin, Bağ
dat ı 384). Eserdeki ana konular Mu'tezili
düşünce ve Hz. Peygamber ile Ali eviadı
nın yüceltilmesine dairdir. Divanda İbn
Abbad'ın Ebü'I-Fazl İbnü'I-Amid ve Fahrüddevle ile ilgili şiirleri de yer almaktadır. 7.
Kitdbü Divani resa'ilih ii 'aşri mücelledat. Bazı bölümleri Kitabü'l-Kafi ti'rresa'il 1 et-teressül adıyla müstakil olarak düzenlenmiş , risalelerden yapılan seçmeler el-MuJ:].tar min resa'ili'l-Vezir İbn
'Abbdd adıyla basılmıştır. Abdülvehhab
Azzam ve Şevki Dayf bir kısım risaleleri
Resa'ilü'ş-Şa]J.ib b. 'Abbdd adıyla neşret
miştir (Kah i re ı 366/1 947; bk. Abdü lhüseyin Ahmed el-Emini, IV, 45). 8. er-Ruznamce. Sahib b. Abbact ' ın Bağdat'ta EbO
Muhammed ei-Vezir ei-Mühellebi ile karşılaşmasını konu edinmekte olup Muhammed Hasan Al-i Yasin tarafından el-Emşa
lü's-sa'ire ile birlikte yayımlanmıştır (Bağ
dat ı 965). 9. el-A 'ya d ve feza'ilü'n-nevruz. Nüshasına henüz rastlanmamıştır. 10.
el-Fuşulü'l-edebiyye (nşr. M. Hasan Al-i
Yasin, Dımaşk ı 982) . 11. Kitdbü Cevhe-
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sahib b.

Abbad'ı n

el·Mu/:ıf!

fi'l·luga

eserinin
ilk iki sayfası
adlı

(Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya,
nr. 4724)

reti 'l-Cemh ere. İbn Düreyd'in Cemheretü'l-luga adlı sözlüğünün muhtasarı
dır. 12. Kitabü'l- Va~t v e'l-ibtida'. Yazarın genç yaşta kaleme aldığı bu risale
Kur'an kıraatinde durulacak ve geçilecek
yerlere dair olup EbO Bekir İbnü'I-Enba
ri'ye takdim edilmiştir. 13. Kitabü AJ:].bdri Ebi'l-Ayna .
Tabakat müellifleri arasında Sahib b.
Abbad'a fazlaca yer ayıranların başında
EbO Hayyan et-Tevhidi, Ebu MansOr esSealibi, İbnü'n-Neccar ve Yaküt el-Hamevi
gelir. Cahiz ekolüne bağlı Mu'tezili bir müellif ve bir münekkit olan EbQ Hayyan etTevhldi Rey'e gitmiş, Sahib b. Abbad ve
İbnü'I-Amid'le görüşüp onların yanında bir
müddet kaldıktan sonra AJ:].ldlw'l -vezireyn (Meşalibü 'l-vezTreyn) adlı eserini yazmış, burada iki vezirin birçok yan lış davranışını zikretmiştir (n şr. Muhammed Tand, Dım aşk ı 965 !? ]). Hisalenin bazı bölümleri müellifin el-İmteı' ve 'l-mu'dn ese
adlı eserinin ı. cildi içinde yer almaktadır.
İbn Abbad'a Sealibi Yetimetü'd-dehr'de
doksan, Yaküt Mu'cemü'l-üdeba' adlı
eserinde 1SO sayfalık bölüm ayırmıştır.
Onun hakkında yazılan eserlerin arasında
şunlar da yer almaktadır. Muhammed b.
Ali ei-Hilli, ed-Divanü'l-ma'mur ii medJ:ıi'ş-Şd]J.ibi'l-meıkur, Ebü'I-Kasım Ahmed
b. Muhammed ei-İsfahani, Risaletü'l-İr
şad ii a]J.vali'ş-Şa]J.ib b. 'Abbdd (Tahran
ı 3 ı 2/ 1933). Bedevi Ahmed Tabane, eş-Şa
J:ıib b. 'A bbdd: el- Ve zir el-edi b el-'dlim
(Kahi re, ts.). Ahmed Behmenyar, Şa]J.ib
b. 'Abbdd şer]J.-i A]J.val ve Aşar (Tahran 1344). M. H. Al-i Yasin, eş -Şa]J.ib b.
'Abbdd ]J.ayatühu ve edebüh, Kamil Muhammed Uveyda, eş-Şa]J.ib b. 'Abbdd el vezir el- edib ve Halil Merdem Bek, eş
Şa]J.ib b. 'Abbdd ( Dım aşk ı 932)
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SAHiB ATA
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(ö. 687 /1288)

L

Anadolu Selçuklu veziri.

_j

Konya'ya yerleşmiş köklü bir aileye mensup olan Hüseyin ei-Konevl'nin oğludur.
Sahib Ata Fahreddin Ali'nin Anadolu Selçuklu Devleti'nde tesbit edilen ilk görevi
emir-i dadlıktır. Sahib Ata, ll. Keyhusrev'in
ölümünün ardından oğulları İzzeddin Keykavus, Rükneddin Kılıcarslan ve Alaeddin
Keykubad arasında başlayan mücadelede ll. Keykavus'un yanında yer aldı. 11.
Keykavus'un müstak.il sa ltanatı sırasın
da ( 1246- 1249), İ lhanlı ku mandanlarının
Anadolu'ya sık sık elçiler gönderip antlaş
malar dışında para istemelerini önlemek
için Selçuklu devlet adamları tarafından
elçi olarak Batu Han'a gönderilen Sahib
Ata bu görevinde başarılı oldu. Batu Han,
İlhanlı kumandanlarının elçilerinin Anadolu'ya gitmesini yasaklayan bir yarlığ çıkar
dı. Sultan ll. Keykavus, HülagG'nun huzur una gitmek için Konya'dan ayrılırken Sahi b Ata'yı naib-i saltanat tayin etti (657/
1259). Ertesi yıl vezir Mahmud TUğral'nin
ölümü üzerine vezir oldu. ll. Keykavus tarafından kardeşinin niyetini anlamak veya
münasebetleri düzeltmek amacıyla Ak-

saray'a gönderildiğinde IV. Kılıcarslan'ın
vezirlik teklifini kabul edip onun tarafına
geçti.
Sahib Ata, küçük yaşta tahta geçirilen
lll. Keyhusrev zamanında Mulnüddin Süleyman Pervane ile dayanışma içinde devlet işlerini yürüttü. Ancak ll. İzzeddin Keykavus'un Kırım'da gurbette yaşadığı sıra
da kendisine bir mektup yazarak düştü
ğü sıkintıyı bildirmesi üzerine Mulnüddin
Süleyman'dan izin alıp bir miktar altın ve
kıymetli hediyeyi Sultan izzeddin'e göndermesi Sahib Ata'nın yerine göz dikenierin dedikoduianna ve onu tasfiye etmek
için fırsat kollayan Mulnüddin Pervane'nin harekete geçmesine yol açtı. Sahib Ata
görevinden aziedilerek Osmancık Kalesi'nde hapsedildi (670/ ı 27 ı -72) İlhanlı Sultanı Abaka Han'ın huzuruna çıkmayı başa
ran küçük oğlu Nusretüddin Hasan handan aldığı bir yarlığ ile babasını kısa bir
süre içinde hapisten kurtardı. Sahib Ata
kıymetli hediyelerle Abaka Han'ın yanına
giderek hakkında söylenenlerin asılsız olduğunu ispat etti (671/1272-73) . Konya'ya
dönünce birkaç yıl sıkıntı içinde yaşadık
tan sonra tekrar Abaka Han'ın huzuruna
çıktı ve yeniden vezir tayin edildi (674/127576) . Sahib Ata ve oğulları Abaka Han'a her
yıl 2000 baliş para ödeyecek, ayrıca Anadolu'dan gönderilecek vergi ve malların
nakli için 700 at verecekti. Sahib Ata vezir olunca Mulnüddln Pervane ile birlikte
çalışmaya devam etti.
Rükneddin Kılıcarslan ' ın Abaka Han'ın
ile evlenecek olan kızını ve çeyizini
Tebriz'e götüren heyette yer alan Sahib
Ata, Beylerbeyi Hatlroğlu Şerefeddin'in
Kayseri'de isyan etmesi üzerine beraberindeki heyetle ve 30.000 İlhanlı askeriyle
Anadolu'ya döndü. isyan bastırıldı ve Hatlroğlu bazı beylerle birlikte idam edildi
(675/ 1276-77) Aynı yıl Memlük Sultanı
Baybars, Elbistan ovasında Moğol askeroğlu

lerini mağiGp etti. Moğollar'ın bu yenilgisinin ardından Mulnüddin Pervane, Kayseri'ye giderek burada bulunan lll. Gıyased
din Keyhusrev ile Sahib Ata'yı yanına aldı
ve Tokat'a çekildi. İlhanlılar'ın Türkler'den
intikam almasından korkan lll. Gıyaseddin
Keyhusrev, Sahib Ata ve Mulnüddin Pervane durumu bildirmek üzere İlhanlı hükümdarına bir haberci gönderdiler. Abaka Han
intikam duygularıyla Anadolu'ya geldiğin
de de ona katıldılar. Abaka Han. Anadolu'nun idaresini kardeşi Kongurtay Noyan'a
bırakıp Azerbaycan'a dönerken Sahib Ata
ile Mulnüddin Pervane'yi de yanında götürdü.
Ahmed Teküder. İlhanlı tahtına çıkınca
(680/1282) Selçuklu topraklarını lll. Keyhusrev ile ll. Mesud arasında paylaştırdı.
Bu durumdan memnun olmayan Keyhusrev. Ahmed Teküder ile görüşmek için Sahi b Ata ile birlikte yola çıktı. Ancak İlhan
lı hanedam içindeki taht mücadeleleri yüzünden bir süre Erzurum'da beklemek zorunda kaldı. Argun Han tahta geçince Tebriz'de bulunan ll. Mesud'u sultan ilan etti
(683/ 1284) Sahib Ata, Sultan Mesud devrinde de vezirlik görevini sürdürdü. Anadolu'da bulunan Moğol emirleri ve askerlerinin ihtiyaçları Selçuklu hazinesinden
karşılanmaktaydı. Bu sırada Selçuklu hazinesinde para kalmadığından Sahib Ata,
Moğollar'ın masraflarını kendi hazinesinden karşılamak zorunda kaldı. Bunun için
400.000 dirhemlik bir meblağ Erzincan'a
getirildi. Böylece Sahib Ata elli yıllık nakit
birikimini Moğollar' ın ihtiyaçları için harcamış oldu.
lll. Keyhusrev'in öldürülmesi üzerine annesi ülkenin onun iki oğlu ile ll. Mesud arasında paylaştırılmasını istedi. Bu sırada
başlayan ve Karamanoğulları ile Eşrefoğul
ları'nın katıldığı olaylara Sahib Ata da karıştı . Adamlarından Has Balaban yaklaşık
bir ay sonra Konya'da duruma hakim oldu
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