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Türk edebiyatında pek çok türde eser
vermiş olmasına rağmen hikâyeci yönüyle
tanınan Sabahattin Ali Ömer Seyfeddin,
Refik Halit Karay, Kenan Hulûsi Koray ve
Sadri Ertem, daha sonra Orhan Kemal,
Yaşar Kemal, Kemal Tahir ve Samim Ko
cagöz nesliyle birlikte memleketçi edebi
yatın kurucuları arasında yer almış, es
ki Türk edebiyatı ve halk edebiyatından
yararlanma konusunda da oldukça açık
görüşlü davranmıştır. Eserlerinde daha
çok Maupassant’ın klasik hikâye çizgisi
ne yakın durmuştur. Sanatın realist olma
zorunluluğundan söz etmiş, ancak sade
ce kuru bir yansıtma işi olarak kalmasına
da karşı çıkmış, sanatın tek amacının in
sanları daha iyiye, daha güzele götürme,
onlarda yükselme arzusunu uyandırma
olduğunu savunmuştur.
Sabahattin Ali, Türk edebiyatına hikâye
leri ve romanlarıyla yeni bir soluk getir
miş, gözlem yeteneği ve derin birikimiyle
Anadolu’yu ve Anadolu insanını başarılı bir
şekilde anlatmıştır. Fikir hayatına Türk
çülük’le başlamış, ancak Almanya’da iken
yüzeysel ve kaba hatlarıyla tanıma imkânı
bulduğu Marksist kültürün etkisinde ka
larak eserlerini bu yönde vermiştir. Sıkın
tılar ve derin ruh çalkantıları içinde geçen
kısa hayatında çok defa siyasal yönü ağır
basmıştır. Titizlikle yazdığı eserlerinde
uygun sanat formlarını kullanıp kendini
ifade etmeye çalışmış, sanatı bir hayat
tarzı olarak benimsemiştir. Çarpık Batı
lılaşma ve aydın yabancılaşmasına karşı
Anadolu insanının derin romantizmini ve
yüksek değer duygusunu anlatan “Ses”
Türk edebiyatının en güzel hikâyelerin
den biridir. İlk romanı sayılan Kuyucaklı
Yusuf’ta Anadolu gerçeğini eleştirel bir
tarzda yansıtmış, İçimizdeki Şeytan,
Kürk Mantolu Madonna’da politik ve
psikolojik sorunlara eğilmiştir.
BaşlıcaKitapları.Şiir:DağlarveRüz
gâr (İstanbul 1934),BütünŞiirleri(haz.
Atilla Özkırımlı, İstanbul 1999). Hikâye:
Değirmen (İstanbul 1935),Kağnı (İstanbul 1936), Ses (İstanbul 1937), Yeni
Dünya (İstanbul 1943),SırçaKöşk (İstanbul 1947). Roman: Kuyucaklı Yu
suf (İstanbul 1937),İçimizdekiŞeytan
(İstanbul 1940), Kürk Mantolu Madon
na (İstanbul 1943). Tercüme: Max Mim
merich, Tarihte Garip Vakalar (Ankara
1936); Sophokles, Antigone (İstanbul
1941); Christian F. Hebbel, Gyges ve Yü
züğü (Ankara 1944). Esirler adlı oyunu
tefrika olarak kalmıştır (Varlık, s. 70-76,
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1 Haziran – 1 Eylül 1936). Dergilerde kal
mış veya basılmamış yazıları Markopaşa
YazılarıveÖtekiler(haz. Hikmet Altınkaynak, İstanbul 1998), Çakıcı’nın İlk
Kurşunu (haz. Nüket Esen v.dğr., İstanbul 2002) ve mektupları İkiGözümAyşe
(haz. Ayşe Sıtkı – D. Akın, 2. bs., Ankara
1997) adlarıyla yayımlanmıştır.
Gövsa, Türk Meşhurları, s. 332; Mustafa Kutlu,
Sabahattin Ali, İstanbul 1972; Melahat Togar,
“ArkadaşımSabahattinAli”, Sabahattin Ali (haz.
Filiz Ali – Atilla Özkırımlı), İstanbul 1979, s. 60;
Reşit Mazhar Ertüzün, Sabahattin Ali Olayının
Gerçeği, İstanbul 1985, s. 13; Ramazan Korkmaz,
Sabahattin Ali: İnsan ve Eser, İstanbul 1997, s.
17-75; “Sabahattin Ali”, Tanzimat’tan Bugüne
Edebiyatçılar Ansiklopedisi, İstanbul 2001, II,
702-706; Muzaffer Reşit, “Sabahattin Ali ile Bir
Konuşma”, Varlık, sy. 65, İstanbul 1936, s. 264;
Cevdet Kudret, “Sabahattin Ali Konusunda Ay
dınlığaDoğru”, a.e., sy. 672 (1966), s. 7; Berrin
Taşan, “Sabahattin Ali Sinop’ta”, Soyut, sy. 87,
İstanbul 1976, s. 44-45.
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Hadramut bölgesinde İngiliz manda yö
netimine bağlı Kesîrî Sultanlığı’nın mer
kezi olan Sey‘ûn şehrinde doğdu. İlk öğ
reniminin ardından enNehdatü’lilmiyye
Medresesi’nde tahsile başladı. Babasın
dan ve diğer bazı hocalardan Arap dili ve
edebiyatı, fıkıh, fıkıh usulü, hadis okudu.
Daha sonra Gaylü Bâvezîr’de elMa‘hedü’l
âlî’de öğrenimini sürdürdü; gazetecilik ve
muhasebe diplomaları aldı. On üç yaşın
da iken şiir yazmaya başladı. 1937’de Şi
bâm’da Şer‘î Yargı Meclisi’nde kâtip ola
rak görev aldı. Tarihe meraklı olduğundan
Hadramut, Suudi Arabistan, Irak, Suriye,
Mısır ve diğer Arap ülkeleri tarihiyle ilgi
li eserleri okumaya başladı. 1944’te Mü
kellâ’da resmî okullarda öğretmenlik gö
revine tayin edildi. 1957’de Sey‘ûn Bele
diye Meclisi başkanlığını üstlendi. Bir ara
Suudi Arabistan’a gitti; 1964’te iş adamı
Muhammed b. Lâdin’e sekreterlik yaptı.
Ayrıca Suriye ve Mısır’da bulundu. Baba
sının ölümünden sonra Hicaz’dan dönerek
önce Sey‘ûn’da küçük bir ticarethane, ar
dından arzuhalcilik (avukatlık) bürosu açtı.
Bu sırada Ba¼¦ fî mesâßili’l£uhde ve ed
Delîlü’lfıšhî£ale’¹¹arîš adlı el kitapla

rını yazdı. 1974’te Sey‘ûn şehri hukuk ve
malî işler müdür yardımcığına getirildi.
1978’de Sey‘ûn Kültür Müdürlüğü’nde
araştırmacı olarak tarih yazımına başla
dı. 1979’da Yemen Antikite, Müzeler ve
Yazmalar Genel Müdürlüğü Sey‘ûn Şube
si müdürlüğüne tayin edildi ve 1996 yı
lına kadar görevini sürdürdü. Bu sırada
Sey‘ûn, Kesîrî Sarayı Arşivi’nde kayıtlı yak
laşık 10.000 belgenin katalogunu hazırla
dı (Fihristü’lve¦âßišı’lÅa¹¹iyye). 13 Ocak
1999 tarihinde Sey‘ûn’da vefat etti.
Erken dönemden itibaren girişimci kişi
liğiyle ülkesinin tarih, kültür ve eğitimine
katkı sağlayan Sabbân, Şibâm’da elMin
ber (1937), Sey‘ûn’da Zehretü’şşebâb
(1942) dergilerinin kurucuları arasında yer
almış ve ikincisinin yayın müdürlüğünü
üstlenmiş. 1938’de Sey‘ûn’da Nâdi’şşe
bâb adlı gençlik kulübünü kurmuş, Câmi
atü savti’lvatan adlı eğitim müessese
sinin, Mükellâ’daki Medresetü’şşerc’in
kurucularından olmuştur. Hadramut böl
gesinde ziraatçılar için gece okulları açıl
masına öncülük etmiş, edip ve şair Sâlih b.
Ali elHâmid’in liderliğinde oluşturulan el
İttihâdü’lvatanî adlı partinin Sey‘ûn sek
reterliğine getirilmiştir (1946). Hadramut
Ziraatçılar Cemiyeti (1949), Hadramut
İşçileri Birliği (1963), Hadramut Ziraatçı
ve İşçi Cemiyetleri Yüksek Kurulu, Sey‘ûn
Basın Yayın Şirketi, Yemen Yazar ve Ede
biyatçıları Birliği Sey‘ûn Şubesi kurucuları
arasında yer almış, bunların birçoğunun
başkanlığını yapmıştır. Islah yanlısı bir
şair ve yazar olan Sabbân halkı ilerleme ve
gelişme yönünde çalışmaya teşvik etmiş,
kadınların toplum içindeki rolü üzerinde
durmuştur. Hadramut’ta iki rakip sultan
lık olarak hüküm süren Kesîrî ve Katîî aile
leri arasında anlaşma sağlanarak bölgede
birliğin kurulmasına çaba göstermiştir.
Sabbân, Hadramut vilâyeti yönetim bü
rosu sekreterliğince Altın madalya (1984),
Millet Meclisi Başkanlığı’nca Edebiyat ve
Sanat nişanı (1988), üyesi olduğu Arap Ta
rihçileri Birliği genel sekreterliğince Arap
Tarihçisi nişanı (1989), Amerika Birleşik
Devletleri San‘a Kültür Ateşeliği takdirna
mesi (1993), devlet başkanı Ali Abdullah
Sâlih tarafından Edebiyat ve Sanat nişanı
ile (1998) ödüllendirilmiştir.
Eserleri. Ansiklopedik birikime sahip
velûd bir müellif olan Abdülkådir esSab
bân doksan civarında eser kaleme almış
tır. Çoğu basılan eserlerinin başlıcaları
şunlardır: Rebî£u’l£Ömr (şiir divanı,
Sey‘ûn 1967),MedînetüŞibâmfîsü¹ûr
(Sey‘ûn 1393/1973, 1981), Lem¼a £an
¼ayâti’lbâdiye (Aden 1978; Mükellâ
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2005), £Abdü½½amed Bâ Ke¦îr: Şâ£i
ru ¥adramevt fi’lšarni’l£âşir el
hicrî (Mükellâ 1979), £Âdât ve tešålîd
bi’lA¼šåf (I, Mükellâ 1400/1980; II, ez
Za£îmü’l£ummâlî ¥ammûd Bâ ™âvî adlı
eseriyle birlikte, Sey‘ûn 1402/1982; Mükellâ 1404/1984), elA³nâmü’lÅâlide
(Sey‘ûn 1981, Mahfûz Bâ Haşvân ile birlikte), Ziyârât ve £âdât: Ziyâretü nebiy
yillâh Hûd (Sey‘ûn 1982; İng. trc. ve nşr.,
Linda Boxberger – Awad Abdelrahim Abu
Hulayqa, Visits and Customs: The Visit to
the Tomb of the Prophet Hud, Ardmore PA,
1998), elFellâ¼ûn ve £âdâtühümü’lmi
heniyye (Sey‘ûn 1983),eşŞi£ru’şşa£bî
ma£a’lmüzâri£în (Sey‘ûn 1984, 1987),
Fihristü’lve¦âßiši’lÅa¹¹iyye:Æısmü’t
tev¦îš (I-III, Sey‘ûn 1404-1407/1984-1987),
Delîlü’lmet¼afi’l£âdâtve’ttešålîdi’ş
şa£biyyebimüdîriyyetiSey£ûn(Sey‘ûn
1986), Ba¼¦ fî mesâßili’l£uhde (baskı
yeri yok, 1989);Ma£aİbni’lÆayyimfî
kitâbihie¹ªurušı’l¼ükmiyyefi’ssiyâ
seti’şşer£iyye (baskı yeri yok, 1989), el
MaÅ¹û¹âtve’ttev¦îšbi’lMerkezi’lYe
menî li’leb¼â¦i’ssešåfiyye ve’lâ¦âr
ve’lmetâ¼if biSey£ûn (Sey‘ûn 1989),
San£a ve £Aden (Sey‘ûn 1990), edDân
fî ¥adramevt (Sey‘ûn 1991; Mükellâ
2004),eşŞi£rlede’l£Arab(Sey‘ûn 1993),
Ta£rîfât târîÅiyye £an vâdî ¥aŠramevt
(Sey‘ûn 2000), el¥areketü’ledebiyye
fî ¥aŠramevt (Mükellâ 2001; İslâm öncesinden yazarın kendi zamanına kadar
Hadramut bölgesindeki tanınmış edip ve
şairlerin biyografileri çerçevesinde edebî
hareketin gelişme seyri altı bölüm halinde
ele alınmıştır), Müla¼¼inü el¼âni’ddân
Sa£îd Mübârek Merzûš (Mükellâ 2004),
eşŞi£rü’şşa£bîfî¥aŠramevt:Ba¼¦ve
tevsîš (Mükellâ 2007). AyrıcaNüşûßü’l
¼areketi’l£ummâliyyevete¹avvürühâ
bivâdî ¥aŠramevt, Ehemmiyyetü’l
â¦âr fî î²â¼i me£âlimi’ttârîÅ, Mekte
betü’lA¼šåf li’lmaÅ¹û¹ât biTerîm,
Devrü’ledeb fî ¼areketi’lfellâ¼în bi
vâdî ¥aŠramevt, Medînetü’lMükellâ,
el¥ivârve’lšı½½afi’lÆurßâni’lKerîm
ve’şşi£ri’l£Arabî,Æa½âßidfi’şşi£ri’ş
şa£bî,MinRevâfidi’lmüdevveneti’t
târîÅiyyeti’lYemeniyye (I-IV), Øafa¼ât
min ruvvâdi’l¼areketi’ledebiyyeti’l
Yemeniyye, Mütâla£ât fi’ledeb ve’ttâ
rîÅ (I-II), elMesâcid fî medîneti Sey£ûn,
elİbâ²ıyyebi¥aŠramevt,elHicre
tü’lYemeniyye,e¹ªıbbü’l£Arabîbi
¥aŠramevt,elMeşrû£u’rrevîfîmenâ
šıbiBenî£Alevî,etTercümânfîmenâ
šıbiÂli’½Øabbân,Vâšı£u¥aŠramevt
essiyâsî adlı eserleri vardır.

L. Boxberger, On the Edge of Empire: Hadh
ramawt, Emigration and the Indian Ocean
1880s1930s, Albany 2002, s. XIII, 286-287; U.
Freitag, Indian Ocean Migrants and State For
mation in Hadhramaut: Reforming the Home
land, Leiden 2003, s. 31, 34, 60; Avaz M. Bâ
fatîm, “e½-Øabbân (£Abdülšådir Mu¼ammed)”,
elMevsû£atü’lYemeniyye, San‘a 1423/2003,
III, 1798-1799; M. Rodinov – H. Schönig, The
Hadramawt Documents, 190451: Family Life
and Social Customs under the Last Sultans,
Beirut 2011, s. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 23, 26, 30,
35, 77, 297, 306-307; Mikhail Rodinov, “The La
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bourCodeoftheSultanAlib.Mansûral-Kathîrî,
1351/1932”, Ar.S, IV (1997), s. 196; Muhammed
b. Hâvî Bâvezîr, “e½-Øabbân,£Abdülšådirb.Mu¼ammed”, Mv.AU, XVI, 210-212; “el-Üstâ×£Abdülšådire½-Øabbânbi-ašlâmimu£â½ırîh”, http://
www.mahaarat. com/?p=525 (13.03.2015); “£Abdülšådire½-Øabbân”, Mu£cemü’lBâbi¹în lişu£a
râßi’l£Arabi’lmu£â½ırîn, http://www.almoajam.
org/poet_details.php?id=4082 (13.03.2015).
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8 Haziran 1924’te Mısır’ın Tanta şeh
rinde doğdu. Felsefe öğrenimini İskende
riye Üniversitesi’nde tamamladı (1947).
Burada Yûsuf Kerem ve Ebü’lAlâ Afîfî
gibi isimlerden ders aldı. Sonraki yıllarda
sanat ve edebiyatta etkin rol oynayacak
arkadaşları arasında edebiyat eleştirmeni,
şair ve mütercim Muhammed Mustafa
Bedevî, aktör Mahmûd Mürsî ve roman
yazarı Edward elHarrât gibi isimler yer
alır. Öğrenimini tamamladıktan sonra
1950’de Mısır hükümetinin bursuyla İngil
tere’ye gitti. XX. yüzyılın en önemli bilim
felsefecilerinden Karl Popper yönetimin
de Londra Üniversitesi’nde Explanation,
Hypothesis and Experiment; a Study of
Methods of Research in Physics Illus
trated by the Development of Optics
in the Seventeenth Century adlı teziyle
doktorasını tamamladı (1955). Ardından
Mısır’a dönerek İskenderiye Üniversitesi
Felsefe Bölümü’nde ders vermeye başla
dı. 1962’de ilmî çalışmalarını sürdürmek
üzere İngiltere’deki Warburg Enstitüsü’ne
geçiş yaptı. 1972’de Harvard Üniversite
si Bilim Tarihi Bölümü’ne davet edildi ve
1996 yılında emekli oluncaya kadar orada
ki öğretim üyeliğini sürdürdü. 2005 yılın

da History of Science Society tarafından
bu alandaki en prestijli ödüllerin başında
gelen George Sarton Medal’a lâyık görül
dü. Değerli çalışmalarından dolayı Küveyt
Bilim Vakfı tarafından ödüllendirildi. 18
Aralık 2013 tarihinde Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki Massachusetts eyaletine
bağlı Lexington’da vefat etti.
Akademik hayatına erken modern dö
nem Avrupa optiğiyle başlayan Sabra
doktora çalışmasının gözden geçirilmiş
halini 1967’de Theories of Light from
Descartes to Newton adıyla neşretmiş
tir. Bu alandaki araştırmaları günümüz
de de takdir görmekle birlikte bilim tari
hi alanındaki haklı ününü Ortaçağ İslâm
bilim tarihine yöneldikten sonra yaptığı
çalışmalarla kazanmıştır. Sabra, İslâm bi
lim tarihçiliğinin hem nicelik hem nitelik
olarak gelişmesine katkıda bulunmuş, bil
hassa İbnü’lHeysem optiği üzerine yap
tığı çalışmalar bu ismin hem İslâm hem
Avrupa bilimi çevrelerinde önemini ortaya
koymuştur. Optik alanında devrimci bir
projenin ürünü olarak gördüğü İbnü’l
Heysem’in yedi kitaptan (makale) oluşan
Kitâbü’lMenâ¾ır’ının ilk beş kitabının
edisyon kritiğini ve ilk üç kitabın da ter
cüme ve şerhini neşretmiştir.
Onun İslâm bilim tarihinin diğer alan
larında yaptığı çalışmalar arasında İbn
Sînâ’nın eşŞifâß adlı eserinde Öklid’in
Elementler’ine dair bölümün edisyon
kritiği, Nasîrüddîni Tûsî’nin Öklid’in Ele
mentler’ine yazdığı Ta¼rîruÖklîdîs’inde
yer alan beşinci postulanın edisyon kriti
ği, İbnü’lHeysem’in Batlamyus astrono
misiyle ilgili eleştirilerini ortaya koyduğu
Mašålefi’şşükûk£alâBatlamyus adlı
eserin Arapça metninin edisyon kritiği
anılabilir. Bu son çalışması, İslâm coğraf
yasının doğusunda Batlamyus astronomi
sine yapılan eleştiriler geleneğinin daha iyi
anlaşılması açısından önemlidir. Bu önemi
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