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SABAHATTÝN ALÝ

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.

BaşlıcaKitapları.Şiir:DağlarveRüz
gâr (İs tan bul 1934),BütünŞiirleri(haz. 
Atil la Öz kı rım lı, İs tan bul 1999). Hikâye: 
Değirmen(İs tan bul 1935),Kağnı(İs-
tan bul 1936), Ses (İs tan bul 1937), Ye ni 
Dün ya (İs tan bul 1943),SırçaKöşk(İs-
tan bul 1947). Roman: KuyucaklıYu
suf (İs tan bul 1937),İçimizdekiŞeytan
(İstan bul 1940), Kürk Man to lu Ma don
na (İs tan bul 1943). Tercüme: Max Mimme rich, Ta rih te Ga rip Va ka lar (An ka ra 
1936); Sop hok les, An ti go ne (İs tan bul 
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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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 
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2005), £Abdü½½amedBâKe¦îr:Şâ£i
ru ¥adramevt fi’lšarni’l£âşir el
hicrî (Mü kellâ 1979), £Âdât ve tešålîd 
bi’lA¼šåf (I, Mü kel lâ 1400/1980; II, ez

Za£îmü’l£ummâlî ¥am mûd Bâ ™âvî  ad lı 
ese riy le bir lik te, Sey‘ûn 1402/1982; Mü-
kellâ 1404/1984), elA³ nâ mü’lÅâli de 
(Sey‘ûn 1981, Mah fûz Bâ Haş vân ile bir-
lik te), Zi yâ rât ve £âdât: Zi yâ re tü ne biy
yillâh Hûd (Sey‘ûn 1982; İng. trc. ve nşr., 
Lin da Boxber ger – Awad Ab del ra him Abu 
Hulay qa, Vi sits and Cus toms: The Vi sit to 

the Tomb of the Prop het Hud, Ard mo re PA, 
1998), elFellâ¼ûn ve £âdâtü hü mü’lmi
he niy ye (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£uh de (bas kı 
ye ri yok, 1989);Ma£aİbni’lÆayyimfî
kitâbihie¹ªurušı’l¼ükmiyyefi’ssiyâ
seti’şşer£iyye(bas kı ye ri yok, 1989), el
MaÅ¹û¹âtve’ttev¦îšbi’lMerkezi’lYe
menî li’leb¼â¦i’ssešåfiy ye ve’lâ¦âr 
ve’lmetâ¼if biSey£ûn (Sey‘ûn 1989), 
San£a ve £Aden (Sey‘ûn 1990), edDân 
fî ¥ad ra mevt (Sey‘ûn  1991;  Mü kellâ 
2004),eşŞi£rlede’l£Arab(Sey‘ûn 1993), 
Ta£rî fât târîÅiy ye £an vâdî ¥aŠra mevt 
(Sey‘ûn 2000), el¥are ke tü’lede biy ye 
fî ¥aŠ ra mevt (Mü kellâ 2001; İslâm ön-
ce sin den ya za rın ken di za ma nı na ka dar 
Had ra mut böl ge sin de ki ta nın mış edip ve 
şa ir le rin bi yog ra fi le ri çer çe ve sin de edebî 
ha re ke tin ge liş me sey ri al tı bö lüm ha lin de 
ele alın mış tır), Mü la¼¼inü el ¼â ni’ddân 
Sa£îd Mübârek Merzûš (Mü kel lâ 2004), 
eşŞi£rü’şşa£bîfî¥aŠramevt:Ba¼¦ve
tevsîš (Mü kellâ 2007). Ay rı caNüşûßü’l
¼areketi’l£ummâliyyevete¹avvürühâ
bivâdî ¥aŠra mevt, Ehem miy ye tü’l
â¦âr fî î²â¼i me£âli mi’ttâ rîÅ, Mek te
betü’lA¼šåf li’lmaÅ¹û¹âtbiTerîm,
Dev rü’ledeb fî ¼are ke ti’lfel lâ ¼în bi
vâdî ¥aŠra mevt, Medîne tü’lMü kellâ, 
el¥ivârve’lšı½½afi’lÆurßâni’lKerîm
ve’şşi£ri’l£Arabî,Æa½âßidfi’şşi£ri’ş
şa£bî,MinRevâfidi’lmüdevveneti’t
târîÅiy ye ti’lYe me niy ye (I-IV), Øafa¼ât 
min ruvvâdi’l¼are ke ti’lede biy yeti’l
Ye me niy ye, Mütâla£ât fi’ledeb ve’ttâ
rîÅ (I-II), elMesâcid fî me dî ne ti 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.
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8 Ha zi ran 1924’te Mı sır’ın Tan ta şehrin de doğ du. Fel se fe öğ re ni mi ni İs ken deri ye Üni ver si te si’nde ta mam la dı (1947). Bu ra da Yûsuf Ke rem ve Ebü’lAlâ Afîfî gi bi isim ler den ders al dı. Son ra ki yıl lar da sa nat ve ede bi yat ta et kin rol oy na ya cak ar ka daş la rı ara sın da ede bi yat eleş tir me ni, şa ir ve mü ter cim Mu ham med Mus ta fa Be devî, ak tör Mahmûd Mürsî ve ro man ya za rı Ed ward elHarrât gi bi isim ler yer alır. Öğ re ni mi ni ta mam la dık tan son ra 1950’de Mı sır hü kü me ti nin bur suy la İn gilte re’ye git ti. XX. yüz yı lın en önem li bi lim fel se fe ci le rin den Karl Pop per yö ne ti minde Lon dra Üni ver si te si’nde Exp la na ti on, 
Hypot he sis and Ex pe ri ment; a Study of 
Met hods of Re se arch in Physics Il lus
tra ted by the De ve lop ment of Op tics 
in the Se ven te enth Cen tury ad lı te ziy le dok to ra sı nı ta mam la dı (1955). Ar dın dan Mı sır’a dö ne rek İs ken de ri ye Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü’nde ders ver me ye baş ladı. 1962’de il mî ça lış ma la rı nı sür dür mek üze re İn gil te re’de ki War burg Ens ti tü sü’ne ge çiş yap tı. 1972’de Har vard Üni ver si tesi Bi lim Ta ri hi Bö lü mü’ne da vet edil di ve 1996 yı lın da emek li olun ca ya ka dar ora daki öğ re tim üye li ği ni sür dür dü. 2005 yı lın

da His tory of Sci en ce So ci ety ta ra fın dan bu alan da ki en pres tij li ödül le rin ba şın da ge len Ge or ge Sar ton Me dal’a lâyık gö rüldü. De ğer li ça lış ma la rın dan do la yı Kü veyt Bi lim Vak fı ta ra fın dan ödül len di ril di. 18 Ara lık 2013 ta ri hin de Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nde ki Mas sac hu setts eya le ti ne bağ lı Le xing ton’da ve fat et ti.Aka de mik ha ya tı na er ken mo dern dönem Av ru pa op ti ğiy le baş la yan Sab ra dok to ra ça lış ma sı nın göz den ge çi ril miş ha li ni 1967’de The ori es of Light from 
Des car tes to New ton adıy la neş ret miştir. Bu alan da ki araş tır ma la rı gü nü müzde de tak dir gör mek le bir lik te bi lim ta rihi ala nın da ki hak lı ünü nü Or ta çağ İs lâm bi lim ta ri hi ne yö nel dik ten son ra yap tı ğı ça lış ma lar la ka zan mış tır. Sab ra, İs lâm bilim ta rih çi li ği nin hem ni ce lik hem ni te lik ola rak ge liş me si ne kat kı da bu lun muş, bilhas sa İb nü’lHey sem op ti ği üze ri ne yaptı ğı ça lış ma lar bu is min hem İs lâm hem Av ru pa bi li mi çev re le rin de öne mi ni or ta ya koy muş tur. Op tik ala nın da dev rim ci bir pro je nin ürü nü ola rak gör dü ğü İb nü’lHey sem’in ye di ki tap tan (ma ka le) olu şan 
Kitâbü’lMenâ¾ır’ının ilk beş ki ta bı nın edis yon kri ti ği ni ve ilk üç ki ta bın da tercü me ve şer hi ni neş ret miş tir.Onun İs lâm bi lim ta ri hi nin di ğer alanla rın da yap tı ğı ça lış ma lar ara sın da İbn Sî nâ’ nın eşŞifâß ad lı ese rin de Ök lid’in 
Ele ment ler’ine da ir bö lü mün edis yon kri ti ği, Na sî rüd dîni Tûsî’nin Ök lid’in Ele
ment ler’ine yaz dı ğı Ta¼rîruÖklîdîs’in de yer alan be şin ci pos tu la nın edis yon kri tiği, İb nü’lHey sem’in Bat lam yus as tro nomi siy le il gi li eleş ti ri le ri ni or ta ya koy du ğu 
Mašålefi’şşükûk£alâBatlamyus ad lı ese rin Arap ça met ni nin edis yon kri ti ği anı la bi lir. Bu son ça lış ma sı, İs lâm coğ rafya sı nın do ğu sun da Bat lam yus as tro no misi ne ya pı lan eleş ti ri ler ge le ne ği nin da ha iyi an la şıl ma sı açı sın dan önem li dir. Bu öne mi 
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