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– —SABAHATTÝN ALÝ

(1907-1948)

Yazar,þairveeðitimci.
˜ ™

25 Şu bat 1907’de ba ba sı nın gö rev le bulun du ğu, o sı ra da Bul ga ris tan’ın Gümül cine san ca ğı na bağ lı Eğ ri de re (şim diki adı 
Ar di no) il çe sin de doğ du. Ba ba sı piya de yüz ba şı sı Ci han gir li Ali Se la hattin Bey, an ne si Hüs ni ye Ha nım’dır. So yu ba ba tara fın dan Trab zon’un Of il çe si ne, anne tara fın dan Bul ga ris tan’ın Lof ça iline dayanmak ta dır. Üs kü dar’da baş ladığı öğreni mine Ça nak ka le ve Ed re mit’te de vam et ti. Ke sin ti le re rağ men ol duk ça ba şa rı lı bir öğ ren ci lik ha ya tı ge çir di. İlk öğ renimden son ra İs tan bul’da ki bü yük da yı sı Sa it Bey’in ya nı na git ti. Ora da bir yıl ka lıp 19221923 ders yı lı ba şın da Ba lı ke sir Mu al lim Mek tebi’ne kay dol du, ar dın dan İs tan bul Mu al lim Mek te bi’ne geç ti. Oku lu bi tir di ği yıl ba ba sı ve fat edin ce (1927) bu de fa An ka ra’da ki da yı sı Ri fat Ali’nin (Ertü zün) ya nı na git ti ve Yoz gat’ta Mer kez Cum hu ri yet İl ko kulu’na öğ ret men ola rak ta yin edil di.Ya ban cı dil öğ ret me ni açı ğı nın gi de rilme si için 1928’de yurt dı şı na gön de ri len on beş ki şi ara sın da Al man ya’ya git ti ve Pots dam şeh rin de ki özel bir oku lun kursla rı na de vam et ti. I. Dün ya Sa va şı’nda Türki ye’de bu lun muş es ki bir su bay dan ders al dı. Ber lin’de bir oku la ya tı lı ola rak gir di. İki yıl son ra da yur da dön dü. Bur sa Or hane li’nde il ko kul öğ ret men li ği, Ay dın Or taoku lu’nda Al man ca öğ ret men li ği gö re vinde bu lun du. Bu sı ra da ko mü nizm pro pagan da sı yap tı ğı ge rek çe siy le Ma yısEy lül 1931’ de Ay dın Ha pis ha ne si’nde tu tuk lu kal dı. 30 Ey lül’de Kon ya Or ta oku lu Al manca öğ ret men li ği ne ta yin edil di. Bir toplan tı da oku du ğu hic vi ye sin de mem le ket bü yük le ri ni îmâ yo luy la tah kir et ti ği id diasıy la tu tuk lan dı (22 Ara lık 1932) ve Si nop Ha pis ha ne si’ne gön de ril di. Cum hu ri yet’in 10. yı lın da çı kan af kap sa mın da tah li ye edil di, an cak “es ki zih ni yet ve ruhî hâleti ni de ğiş tir di ği sa bit ol ma dık ça” ken di sine ye ni bir gö rev ve ril me ye ce ği bil di ril di. Bir yı la ya kın kal dı ğı An ka ra’da da yı sı nın evin de ve çev re sin de es pri le ri ve di na mik ki şi li ğiy le il gi çek ti. Bu ra da sü rek li ki tap oku du ve ki tap la rıy la meş gul ol du. Dev let me mur lu ğu na dö ne bil me si için ken di si

ne dev let bü yük le ri ne bağ lı lı ğı nı be lir ten bir ka si de yaz ma sı söy len di. İçin de, “Sensin Ül kü adıy la bey nim de dim dik du ran / Sen sin çey rek asır lık gün le ri mi dol du ran” gi bi mıs ra la rın da yer al dı ğı “Be nim Aşkım” ad lı bir şi ir ya zıp ya yım la dı (Var lık, 
15 Ocak 1934). Ön ce ge çi ci, ar dın dan sürek li ola rak ken di si ne Maa rif Vekâle ti’nde bir gö rev ve ril di (30 Ey lül 1934). 16 Ma yıs 1935’te İs tan bul’da Ali ye Ha nım’la ev lendi, 25 Ha zi ran’da neş ri yat da ire si ka lem ba şı lı ğı na ge ti ril di. Ba ba sı nın adı nı (Ali) nü fus ta “Alı” şek lin de so ya dı ola rak ka bul et tir di. 1 Ma yıs 1937’de İs tan bul’da baş ladı ğı as ker li ği ni o sı ra da Maa rif Ve ki li olan Saf fet Arı kan’ın yar dı mıy la ye dek su bay ola rak Es ki şe hir’de ta mam la dı (1 Ma yıs 
1938). Bu sı ra da bir kı zı dün ya ya gel di. Tek rar An ka ra’ya dö ne rek Mûsi ki Mu al lim Mek te bi’nde Türk çe öğ ret menli ği (1938), Dev let Kon ser va tu va rı’nda Al man ya’dan ge len re ji sör Karl Ebert’in asis tan lı ğı görev le rin de bu lun du. Ara la rın da Sa ba hattin Eyü boğ lu, Az ra Er hat, Ni ya zi Ber kes, Ni ya zi Ağır nas lı gi bi dost la rı nın da yer al dı ğı bir ar ka daş çev re sin de edebî yönden ve rim li bir dö nem ge çir di. II. Dün ya Sa va şı’nın pat lak ver me si üze ri ne 1939 yı lı Ka sım son la rın da se fer ber lik çağ rı sıy

la git ti ği Sa rı ka mış’ta ki dört ay lık ikin ci as ker lik dö ne min de Kürk Man to lu Ma
don na ad lı ese ri ni ka le me al dı. Çe vi ri ler de yap tı ğı 19411943 yıl la rın da öğ ret menlik ya nın da Ter cü me Bü ro su ve Türk Dil Ku ru mu’nda gö rev al dı.Sa natkâr ruh lu, has sas mi za ca sa hip bir ya zar ola rak si yasî gö rüş le ri se be biy le tar tış ma la rın oda ğın da yer al dı. 1944’te ken di si ni va tan ha in li ğiy le suç la yan Ni hal At sız aley hin de da va aç tı, du ruş ma lar sıra sın da olay lar çık tı. Ay nı yı lın ey lül ayında bir bu çuk ay lı ğı na tek rar as ke re alındı. 1946’da Aziz Ne sin’le MarkoPaşa’yı çı kar dı. Da ha son ra kam yon la nak li ye ci lik gi bi ge çi ci iş ler de ça lış tı. Bul ga ris tan’a geç mek ve ora dan Av ru pa’ya ulaş mak ama cıy la, pey nir nak li ye ci li ği gö rün tü sü al tın da Edir ne’ye doğ ru yo la çık tı ve sı nı rı ge çer ken ken di si ne reh ber lik et me si için an laş tı ğı Ali Er te kin ad lı bir ki şi ta ra fın dan öl dü rül dü (2 Ni san 1948). Ce se di, bir kaç ay son ra Kırk la re li’nin Üs küp na hi ye si ne bağ lı Sa za ra (Çukurpınar) kö yü ya kın la rında bu lun du.Sa ba hat tin Ali’nin sa vaş yıl la rı nın yokluk, kar ga şa ve yı kım at mos fe ri için de geçen ço cuk lu ğu, psi ko lo ji si üze rin de de rin iz ler bı rak mış, Ana do lu in sa nı nı an lat tı ğı öy kü le rin de bu mut suz yıl la rın iz le nim lerin den ve ken di ai le si için de ya şa dık la rından bü yük oran da ya rar lan mış tır. Mu allim Mek te bi’nde ge çir di ği beş yıl lık sü re içe ri sin de ti yat ro ya ve si ne ma ya gitmiş, bol ca ro man oku muş tur. Yoz gat’ta yalnız lık için de yaz dı ğı şi ir le ri ve hikâye leri do la yı sıy la ken di si ni an la ya cak bi ri le ri ni bul mak ta ol duk ça zor lan mış tır. Bu ra da ge çir di ği bir yıl lık sü re “Bir Ci na ye tin Sebe bi”, “Bir Si yah Fa ni la İçin” gi bi hikâye lerle ay nı te ma lı şi ir le rin ya zıl ma sı na ze min ha zır la mış, yi ne bu sü re zar fın da ya zar Ana do lu in sa nı nı da ha ya kın dan ve baş ka bir cep he den gör me imkânı bul muş tur. Al man ya’da kal dı ğı sı ra da Al man ca’sından Tur gen yev, Gor ki, Poe, Mau pas sant, Kle ist, Ham sun, E. T. A. Hoff mann, Tho masMann gi bi ya zar la rın eser le ri ni oku muş ve bun lar dan et ki len miş tir. Çe şit li ta rih ler de ce za evi ne gi ren ya zar, Kon ya ve Si nop ceza ev le rin de ol duk ça sı kın tı lı ve telâşlı bir ruh at mos fe ri için de ya şa mış, bu ra lar da ki göz lem ve iz le nim le ri ni Dos to yevs ki gi bi kul la na rak BirŞaka,Kanal,Kazlar,Bir
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Firar,Çaydanlık,KatilOsman,Duvar gi bi eser le rin de öy kü ha li ne ge tir miş tir.Türk ede bi ya tın da pek çok tür de eser ver miş ol ma sı na rağ men hikâye ci yö nüy le ta nı nan Sa ba hat tin Ali Ömer Sey fed din, Re fik Ha lit Ka ray, Ke nan Hulûsi Ko ray ve Sad ri Er tem, da ha son ra Or han Ke mal, Ya şar Ke mal, Ke mal Ta hir ve Sa mim Koca göz nes liy le bir lik te mem le ket çi ede biya tın ku ru cu la rı ara sın da yer al mış, es  ki Türk ede bi ya tı ve halk ede bi ya tın dan ya rar lan ma ko nu sun da da ol duk ça açık gö rüş lü dav ran mış tır. Eser le rin de da ha çok Mau pas sant’ın kla sik hikâye çiz gi sine ya kın dur muş tur. Sa na tın rea list ol ma zo run lu lu ğun dan söz et miş, an cak sa dece ku ru bir yan sıt ma işi ola rak kal ma sı na da kar şı çık mış, sa na tın tek ama cı nın insan la rı da ha iyi ye, da ha gü ze le gö tür me, on lar da yük sel me ar zu su nu uyan dır ma ol du ğu nu sa vun muş tur.Sa ba hat tin Ali, Türk ede bi ya tı na hikâyele ri ve ro man la rıy la ye ni bir so luk ge tirmiş, göz lem ye te ne ği ve de rin bi ri ki miy le Ana do lu’yu ve Ana do lu in sa nı nı ba şa rı lı bir şe kil de an lat mış tır. Fi kir ha ya tı na Türkçü lük’le baş la mış, an cak Al man ya’da iken yü zey sel ve ka ba hat la rıy la ta nı ma imkânı bul du ğu Mark sist kül tü rün et ki sin de kala rak eser le ri ni bu yön de ver miş tir. Sı kıntı lar ve de rin ruh çal kan tı la rı için de ge çen kı sa ha ya tın da çok de fa si ya sal yö nü ağır bas mış tır. Ti tiz lik le yaz dı ğı eser le rin de uy gun sa nat form la rı nı kul la nıp ken di ni ifa de et me ye ça lış mış, sa na tı bir ha yat tar zı ola rak be nim se miş tir. Çar pık Ba tılı laş ma ve ay dın ya ban cı laş ma sı na kar şı Ana do lu in sa nı nın de rin ro man tiz mi ni ve yük sek de ğer duy gu su nu an la tan “Ses” Türk ede bi ya tı nın en gü zel hikâye le rinden bi ri dir. İlk ro ma nı sa yı lan Kuyucaklı
Yu suf’ta Ana do lu ger çe ği ni eleş ti rel bir tarz da yan sıt mış, İçimizdekiŞeytan,
Kürk Man to lu Ma don na’da po li tik ve psi ko lo jik so run la ra eğil miş tir.
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Atil la Öz kı rım lı, İs tan bul 1999). Hikâye: 
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1941); Chris ti an F. Heb bel, Gyges ve Yü

züğü(An ka ra 1944). Esir ler ad lı oyu nu tef ri ka ola rak kal mış tır (Var lık, s. 70-76, 

1 Ha ziran – 1 Ey lül 1936). Der gi ler de kalmış ve ya basıl ma mış ya zı la rı Markopaşa
YazılarıveÖtekiler(haz. Hik met Al tın-
kay nak,  İs tan bul 1998),Çakıcı’nınİlk
Kurşunu(haz. Nü ket Esen v.dğr., İs tan-
bul 2002) ve mektup la rı İkiGözümAyşe
(haz. Ay şe Sıt kı – D. Akın, 2. bs., Ankara 
1997) ad larıy la ya yım lan mış tır.
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Ab dül kå dir b. Muhammed

b. Ahmed es-Sab bân

(1921-1999)

Yemenliedipvetarihçi,
kütüphanevearþivuzmaný.
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Had ra mut böl ge sin de İn gi liz manda yöne ti mi ne bağ lı Kesîrî Sul tan lı ğı’nın merke zi olan Sey‘ûn şeh rin de doğ du. İlk öğre ni mi nin ar dın dan enNeh da tü’lil miy ye Med re se si’nde tah si le baş la dı. Ba ba sından ve di ğer ba zı ho ca lar dan Arap di li ve ede bi ya tı, fı kıh, fı kıh usu lü, ha dis oku du. Da ha son ra Gay lü Bâvezîr’de elMa‘hedü’lâlî’de öğ re ni mi ni sür dür dü; ga ze te ci lik ve mu ha se be dip lo ma la rı al dı. On üç ya şında iken şi ir yaz ma ya baş la dı. 1937’de Şibâm’da Şer‘î Yar gı Mec li si’nde kâtip olarak gö rev al dı. Ta ri he me rak lı ol du ğun dan Had ra mut, Su udi Ara bis tan, Irak, Su riye, Mı sır ve di ğer Arap ül ke le ri ta ri hiy le ilgili eser le ri oku ma ya baş la dı. 1944’te Mükellâ’da resmî okul lar da öğ ret men lik göre vi ne ta yin edil di. 1957’de Sey‘ûn Be ledi ye Mec li si baş kan lı ğı nı üst len di. Bir ara Su udi Ara bis tan’a git ti; 1964’te iş ada mı Mu ham med b. Lâdin’e sek re ter lik yap tı. Ay rı ca Su ri ye ve Mı sır’da bu lun du. Ba bası nın ölü mün den son ra Hi caz’dan dö ne rek ön ce Sey‘ûn’da kü çük bir ti ca ret ha ne, ardın dan ar zu hal ci lik (avukatlık) bü ro su aç tı. Bu sı ra da Ba¼¦ fî mesâßili’l£uh de ve ed

Delîlü’lfıšhî£ale’¹¹arîš ad lı el ki tap la

rı nı yaz dı. 1974’te Sey‘ûn şeh ri hu kuk ve malî iş ler mü dür yar dım cı ğı na ge ti ril di. 1978’de Sey‘ûn Kül tür Mü dür lü ğü’nde araş tır ma cı ola rak ta rih ya zı mı na baş ladı. 1979’da Ye men An ti ki te, Mü ze ler ve Yaz ma lar Ge nel Mü dür lü ğü Sey‘ûn Şu besi mü dür lü ğü ne ta yin edil di ve 1996 yılı na ka dar gö re vi ni sür dür dü. Bu sı ra da Sey‘ûn, Kesîrî Sa ra yı Ar şi vi’nde ka yıt lı yakla şık 10.000 bel ge nin ka ta lo gu nu ha zır ladı (Fih ris tü’lve¦âßišı’lÅa¹¹iy ye). 13 Ocak 1999 ta ri hin de Sey‘ûn’da ve fat et ti.Er ken dö nem den iti ba ren gi ri şim ci ki şili ğiy le ül ke si nin ta rih, kül tür ve eği ti mi ne kat kı sağ la yan Sab bân, Şibâm’da elMin

ber (1937), Sey‘ûn’da Zehretü’şşebâb 

(1942) der gi le ri nin ku ru cu la rı ara sın da yer al mış ve ikin ci si nin ya yın mü dür lü ğü nü üst len miş. 1938’de Sey‘ûn’da Nâdi’şşebâb ad lı genç lik ku lü bü nü kur muş, Câmiatü sav ti’lva tan ad lı eği tim mü es se sesi nin, Mü kellâ’da ki Med re se tü’şşerc’in ku ru cu la rın dan ol muş tur. Had ra mut bölge sin de zi ra at çı lar için ge ce okul la rı açılma sı na ön cü lük et miş, edip ve şa ir Sâlih b. Ali elHâmid’in li der li ğin de oluş tu ru lan elİt tihâdü’lva tanî ad lı par ti nin Sey‘ûn sekre ter li ği ne ge ti ril miş tir (1946). Had ra mut Zi ra at çı lar Ce mi ye ti (1949), Had ra mut İş çi le ri Bir li ği (1963), Had ra mut Zi ra at çı ve İş çi Ce mi yet le ri Yük sek Ku ru lu, Sey‘ûn Ba sın Ya yın Şir ke ti, Ye men Ya zar ve Edebi yat çı la rı Bir li ği Sey‘ûn Şu be si ku ru cu la rı ara sın da yer al mış, bun la rın bir ço ğu nun baş kan lı ğı nı yap mış tır. Is lah yan lı sı bir şair ve ya zar olan Sab bân hal kı iler le me ve ge liş me yö nün de ça lış ma ya teş vik et miş, ka dın la rın top lum için de ki ro lü üze rin de dur muş tur. Had ra mut’ta iki ra kip sul tanlık ola rak hü küm sü ren Kesîrî ve Katîî ai lele ri ara sın da an laş ma sağ la na rak böl ge de bir li ğin ku rul ma sı na ça ba gös ter miş tir. Sab bân, Had ra mut vilâye ti yö ne tim büro su sek re ter li ğin ce Al tın ma dal ya (1984), Mil let Mec li si Baş kan lı ğı’nca Ede bi yat ve Sa nat ni şa nı (1988), üye si ol du ğu Arap Tarih çi le ri Bir li ği ge nel sek re ter li ğin ce Arap Ta rih çi si ni şa nı (1989), Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri San‘a Kül tür Ate şe li ği tak dir name si (1993), dev let baş ka nı Ali Ab dul lah Sâlih ta ra fın dan Ede bi yat ve Sa nat ni şa nı ile (1998) ödül len di ril miş tir.
Eserleri. An sik lo pe dik bi ri ki me sa hip velûd bir mü el lif olan Ab dül kå dir esSabbân dok san ci va rın da eser ka le me al mıştır. Ço ğu ba sı lan eser le ri nin başlıca la rı şun lar dır: Rebî£u’l£Ömr (şi ir  di va nı, 

Sey‘ûn 1967),MedînetüŞibâmfîsü¹ûr
(Sey‘ûn  1393/1973,  1981), Lem¼a £an 

¼a yâti’lbâ di ye (Aden  1978;  Mükellâ 


