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tome of al-Şabi's K. al-TagC", Arabica, XII 
ıLeiden 1965]. s. 27-44; "Studies in the K. 
al-Tagl Epitome of al-Şabf'", a.g.e., XVII 
ı 1970]. S. 15 1-160; XVIII ı 1971 L s. 194-201; 
"The Contents of the K. at-Tajl: Manuscript 
of aş-Şabf", Islamic Studies, Vlll/3 ı isla
mabad 1969]. S. 247-252); w. Madelung 
("Furter No tes on al-Şabi's K. al-Tagl", a.g.e., 
ıx;ı [islamabad 1970]. s. 8ı-88; "Abii is
l)a~ al-Şabi on the Alids of Tabaristan and 
GUan", Journal of Near Eastern Studies, 
XXVl [Chicago ı967]. s. 17-57) ve Abdur
rahman b. Hüseyin ei-Azzavl (bk bibl) 
inceleme ve değerlendirme yazıları yaz
mıştır. Kitabın bazı kısımlarının İbn Mis
keveyh'in Tecdribü'l-ümem'i ve Utbl'nin 
TdriJ]u'l-Yemeni'si ile Sealibl'nin Yetime
tü'd-dehr'inin içinde yer aldığı iddia edil
mişse de (Margoliouth, s. ı34) bunun ger
çeği yansıtmadığı belirtilmiştir. 2. Resa'i
lü'ş-Şdbi' . Yaklaşık 1000 varak hacmin
deki risaleler koleksiyonu konularına göre 
müraselat, muatebat, şefaat, uküd, teka
lld gibi bölümlere ayrılmıştır. Eserden ba
zı seçmelerin yazma nüshaları kütüpha
nelerde el-MuJJ_tdr(at) min Resd'ili'ş-Şd
bi' adıyla kayıtlıdır (Süleymaniye Ktp., Aşir 
Efendi , nr. 3 ı 7, Relsülküttab Mustafa Efen
di, nr. 90ı; Ragıb Paşa Ktp., nr. ı52ı ; Mil
let Ktp., Feyzullah Efendi, nr. ı603 ; TSMK, 
Reva n Köşkü, nr. ı 59). Risalelerin bir kıs
mını Emir Şeklb Arslan el-MuJ]tdr min 
Resa'ili'ş-Şdbi' adıyla yayımlamış (Beab
da ı 316/ı898), bir kısmının ilmi neşrini Mu
hammed Yunus Abdülal Kahire Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi'nde doktora tezi 
olarak gerçekleştirmiş (ı 397/ ı 977). Mu
hammed Mahmud es-Sa'davl de Ebu İs
J:ıdl:r es-Sdbi' ve resd'ilüh adıyla yüksek 
lisans tezi hazırlamıştır ( 1955 , Kah i re Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi). Emir Şeklb 
Arslan neşrinde yer alan risalelerin çoğu 
İzzüddevle, Adudüddevle, Muizzüddevle, 
Tai' -Lillah, Muti'-Lillah adına yazılan res
ml mektuplardan oluşmaktadır. M. Sha
ron, bir risalesini "Une epltre d'ai-Sabi' sur 
les genres litteraires" adıyla yayımiarnıştır 
(Studies in Islamic History and Ciuilisati
on, Jerusalem ı986 , s. 473-505) . Ziyad ez
Zu'bl de bir başka risalesini Risdletü'ş-Şa

bi' ti'l-far]f beyne'l-müteressil ve'ş-şd'ir 
ismiyle neşretmiştir (Mecelletü Eb/:t[işi'l
Yermuk, XIII [Yermük 1993[, s. 129-ı35) . 

J. L. Berggren, Sabl'nin Ebu Sehl ei-Kuhl 
ile matematik ve geometri üzerine mek
tuplaşmalarını "The Correspondence of 
Abü Sahl ei-Kühi and Abü lsl)a)5 al-Şabi" 
adlı makalesinde incelemiştir (Mecelletü 
Tarli]i 'l-' u/Umi '1-'Arabiyye, VII/ ı-2 ı H alep 
1983]. s. 39- 124) Risdle fiistiJ]rdci misd-
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J:ıati'l-]fıta'ı'l-mükdfi adlı bir risalesi de 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
(Ayasofya, nr. 4832/25, vr. 77-79) . 3. Kitd
bü Mürdseleti'ş-Şerif er-Raçli. Muham
med Yusuf Necm tarafından Resd'ilü'ş
Şdbi' ve'ş-Şerit er-Raçli adıyla yayımlan
mıştır ( Küveyt 1381/1961 ) AbdüssabGr Sey
yid Gandur, eş-Şerit er-Raçli ve EbU İs
Mlf eş-Şdbi': Şada]fatühümd ve terdsü
lühümd adıyla bir eser kaleme almıştır 
(Kahire ı986). 4. Münşe'atü'ş-Şabi'. Da
rü'l-kütübi'I-Mısriyye'de 454 sayfa tutarın
da bir nüshasının bulunduğu kaydedilmek
tedir (C. Zeydan, ıı . 583). Sabl'nin kaynak
larda adı geçen diğer eserleri de şunlar
dır: Divdnü'ş-Şdbi', Kitdbü AJ]bdri eh
lihi ve veledi ibnihi (eblhi), Kitdbü İJ]
tiydri şi'ri'l-Müliellebi (İbnü'n-Ned1'm , s. 
ı 94; Yaküt, ıı . 94) . Van Damme, "Les so
urces ecrites cancemant I'oeuvre d'as-Sa
bi"' adıyla bir makale yazmıştır (Actes du 
premier congres, Algiers 1974, s. ı 75- 1 8 1) . 
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li! RAHMi ER 

sABi, Hilal b. Muhassin 
( ~l.alf ~~ ~ J~ ) 

Ebü 'I-Hasen (Hüseyn) Hila l 
b. el-Muhassin b. İbrahim 
b. Hilal es-Sabi el-Harran! 

(ö . 448/ 1056) 

Büveymler dönemi tarihçisi. 
_j 

15 Şewal359'da (21 Ağustos 970) Bağ

dat'ta doğdu. Harranlı Sabiller'in Beni Zeh
run koluna mensup bir ailenin çocuğudur. 
Bu aileden tıp, astronomi, matematik, ede
biyat ve tarih alanlarında önemli şahsiyet-

ler yetişmiştir. Dedesi Ebu İshak es-Sabl 
edebiyatçı. katip, şair ve tarihçi; dayısı Sa
bit b. Sinan tarihçi, hekim ve matematikçi 
idi. Ebu Ali el-Farisl, Ali b. lsa er-Rumma
nl ve Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed el
Harraz gibi alimlerden ders alan Hilal es
Sabl, Bağdat'ta Divan-ı İnşa reisliği yapan 
dedesi Ebu İshak es-Saöı'nin yanında ye
tişti. Büveyhl Hükümdan Samsamüddev
le döneminden itibaren daha küçük yaşta 
divanda dedesinin yanında çalışmaya baş
ladı. Bahaüddevle'nin hükümdarlığı döne
minde Vezir Fahrülmülk Ebu Galib Mu
hammed tarafından Divan-ı İnşa'nın ba
şına getirildi. Vezirin 407 (1016-17) yılın
da Sultanüddevle tarafından öldürülmesi
ne kadar onun himayesinde müreffeh bir 
hayat sürdü. Fahrülmülk kendisine 30.000 
dinarlık bir servet bıraktı. 

Sabi ailesinden İslam'ı kabul etmiş ilk 
kişi olan Hilal b . Muhassin'den nakledil
diğine göre 399'da (ı 008- ı 009) rüyasında 
gördüğü Hz. Peygamber'in daveti üzeri
ne müslüman olmuş, fakat Müslümanlı
ğını bir süre gizlemiş, 403 (1012) yılında 
Resul-i Ekrem'i üçüncü defa rüyasında gö
rünce onun isteğiyle müslüman olduğunu 
açıklamıştır (İbnü ' l-Cevzl , VIII, 177- ı 79). 
Vezir Fahrülmülk, İslamiyet'i kabul ettiği 
için kendisine kıymetli elbise ve 200 dinar 
gönderdi. Ancak o, Müslümanlığı için dün
yevl bir karşılık beklemediğini söyleyerek 
bunları reddetti. Yaşadığı döneme dair bil
gi ve gözlemlerini kaydeden dikkatli bir ta
rihçi, Arap dili ve edebiyatında mahir, be
lagat sahibi ve usta bir katip olan Hilal b. 
Muhassin 17 Ramazan 448'de (28 Kasım 
ıo56) vefat etti. Hatlb el-Bağdadl kendi
sinden hadis yazdığım ve onun saduk bir 
ravi olduğunu kaydeder ( Tarli]u Bagdad, 
XIV, 76) Sabl, Şii alimi Şerif el-Murtaza ile 
yakın dostluk kurmuş, onun vefatından 
sonra bir mersiye yazmıştır. Bağdatlı hı
ristiyan hekim İbn Butlan ile de dost ol
muş, İbn Butlan, Bağdat-Kahire seyaha
tine dair izienimlerini onun isteğiyle kale
me alarak kendisine göndermiştir. Tarihçi 
ve edebiyatçı Garsünni'me, Hilal es-Sabi'
nin oğludur. 

Eserleri. 1. Kitdbü'l-Vüzerd' (Ai]bfirü'l
uüzera', Tuf:ıfetü'l-ümera' If tiirii)i'l-uüzera'). 
Abbasl vezirlerinden İbnü'I-Furat el-Akü
li ve İbnü'l-Cerrah Ali b. lsa başta olmak 
üzere Ebu Ali Muhammed b. Ubeydullah 
b. Yahya b. Hakan, Hamid b. Abbas ve İbn 
Mukle gibi vezirlerden bahseden eser, Ceh
şiyarl ve Ebu Bekir es-SGII'nin aynı konu
daki kitaplarının bir devamı olarak telif 
edilmiştir. Kitapta Mu'tazıd-Billah, Mük
tefi-Billah ve Muktedir-Billah yanında dö-



nemin diğer halifeleri ve devlet adamları
na da yer verilmiştir. Bir kısmı günümüze 
ulaşan eseri Henry F. Amedroz (Leiden 
1904). Abdüssettar Ahmed Ferrac ( Kahi
re 1958) ve Hasan ez-Zeyn (Beyrut 1990) 

el-Vüzera' ev Tu]J.fetü '1-ümera' ii tdri
]]i'l-vüzera' adıyla yayımlamıştır. Mlhi\11 
Awad, çeşitli kaynaklarda bu eserden ya
pılan alıntıları bir araya getirip Aifsam 
da'i'a min Kitabi']-Vüzera' adıyla neş
retmiştir (Bağdat 1367/1948). Z. Rüsdmü 
dari'l-]]ilafe. Bağdat hilafet sarayındaki 
protokol kuralları ve resmi yazışmalara 
dair olup dönemin idari yapısı hakkında 
bilgi vermesi, bazı önemli belgeler ihtiva 
etmesi ve müellifin gözlemlerini yansıt
ması dolayısıyla ayrı bir değer taşımakta
dır. Mlhall Awad tarafından yayımlanan 
eseri ( Beyrut 1964. 1406/1986) Eli e A. Sa
lem bazı notlar ilavesiyle ingilizce'ye ter
cüme etmiştir (Rus um Dar al-Khi/.J.fah: The 
Rules and Regulations of the 'Abbasid 
Court, Beyrut 1977) 3. Kitabü't-Tari]]. Da
yısı Sabit b. Sinan'ın Taberi'nin Tari]]'ine 
zeyil olarak yazdığı, 295-365 (908-976) yıl
larını ihtiva eden eserin zeyli olup 360-447 
(970-1 055) yıllarını kapsamaktadır. Kırk cilt 
olduğu rivayet edilen eserin (Se h avi, s. 314) 

çok az bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Bü
veyhl Hükümdan Bahaüddevle döneminin 
389-393 (999-1 003) yıllarını içeren bu bö
lüm, Henry F. Amedroz ve David S. Mar
goliouth tarafından ibn Miskeveyh'in Te
caribü'l-ümem'i ile birlikte neşredilmiş 
(Kahire 1337, lV, 334-460) , daha sonra 
ingilizce tercümesiyle beraber tekrar ya
yımlanmıştır (The Eclipse of the Abbas id 
Caliphate, Oxford 1921, VI, 359-489) Ka
hire neşrinin 1969 yılında Bağdat'ta of
set baskısı yapılmıştır. Eser Tecaribü '1-
ümem'in Ebü'l-Kasım imam! tarafından 
yapılan neşrinde de yer almaktadır (Tah
ran 1407/1987, Vll, 395-528) Sabl'nin oğ
lu Garsünni'me, 448-479 (1056-1086) yıl
larını anlatan 'Uydnü't-tevari]] adlı ese
rini babasının bu kitabına zeyil olarak ka
leme almıştır. ibnü'I-Kalanisl'nin Dımaşk 
tarihine dair kitabını Sabl'nin eserine ve
ya bu eserdeki Dımaşk'a dair kısma zeyil 
olarakyazdığı kaydedilmektedir (DİA, XXI, 
99) ibnü'l-Kıftl, Sabl'nin saraydaki görevi 
dolayısıyla edindiği tecrübe, birçok olayın 
şahidi olması ve resmi belgelere ulaşabil
mesi bakımından eserinin önemli olduğu
nu belirtmekte ve kronolojik tarih okumak 
isteyenlerin Taberi ve Sabit b. Sinan 'ın ki
taplarından sonra onu okumalarını tavsi
ye etmektedir (İi]barü'l-'ulema', s. ll O) 

Sabl'nin bu eseriyle TuJ:ıfetü'l-ümera'sı
nın aynı kitap olarak gösterilmesi (b k Şe-

şen , s. 68) doğru olmamalıdır. Tu]J.fetü'l
ümera'nın Kitabü't-Tari]]'le değil Kitd
bü'l-Vüzera' ile aynı olduğu görülmekte
dir. 4. Gurerü'l-beldga. Müellifin edebi
yat ve belagatta ulaştığı seviyeyi göste
ren eserde yirmi bir temel konu kısa cüm
leler, edebi sanatlar ve seeili bir üslupla 
ele alınmış. ayrıca özel ve resmi mektup
lara. çeşitli anekdotlar ve şiiriere yer ve
rilerek inşa sanatının güzel örnekleri or
taya konulmuştur. Vezir Ebu Mansur Hi
betullah b. Ahmed el-Fesevl'ye ithaf edi
len kitapta işlenen konular arasında dev
let başkanlığı, fetihler, antlaşmalar ve biat 
yanında tebrikleşme, taziye, hediyeleşme 
ve dostluk gibi hususlara da yer verilmiş
tir. Eser beş yazma nüshası esas alınarak 
Muhammed ed-Dibacl tarafından neşre
dilmiştir (Muhammediye 1409/1988) . Kal
kaşendl, ŞubJ:ıu'l-a'şa' adlı eserinde bu 
kitaptan faydalanmış ve bazı resmi yazı 
örnekleri vermiştir. Sabl'nin kaynaklarda 
adı geçen diğer eserleri de şunlardır: Kitd
bü A]]bdri Bagdad, el-Ema§il ve'l-a'yan 
ve münteda'l-'avatıf ve'l-iJ:ısan, Kitdbü 
Me'a§iri ehlih, Kitdbü'r-Resa'il, Kitd
bü's-Siyase, Kitdbü'l-Küttdb. Hatlb ei
Bağdadl Tari]]u Bagdad'ında, Ruzraverl 
Z:eylü Tecaribi'l-ümem'inde, Ebü'I-Fe
rec ibnü'I-Cevzl el-Munta:r:am'ında, Yaküt 
el-Hamev'i Mu'cemü'l-üdeba' ve Mu'ce
mü'l-büldan'ında, izzeddin ibnü'I-Eslr el
Kamil'inde, Sıbt ibnü'I-Cevzl Mir'atü'z
zaman'ında, Kalkaşendl ŞubJ:ıu'l-a'şa'

sında ve ibn Tağrlberdl en-Nücdmü 'z
zahire'sinde onun bir kısmı günümüze 
ulaşmayan eserlerinden yararlanmıştır. 
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liJ CAsiM Avcı 

SABi, Muhammed b . Hila l 

(bk. GARSÜNNİ'ME). 

SAHilLiK 
( ~LaJI) 

Güney Mezopotamya'da yaşayan 
ve ışık-karanlık düalizmine dayalı 

gnostik inançlarıyla tamnan 
topluluğun bağlı olduğu din. 

_j 

_j 

Sabil (subba, subbl) ve sabiHik terimle
ri, Arap komşularınca Güney Mezopotam
ya'da yaşayan bir topluluk ve onların din
leri için kullanılmaktadır. Terimin menşei 
hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır. 

Genellikle islam alimleri sabil kelimesinin 
Arapça asıllı olup sab' (dönme, değişme) 
veya sabv (meyletme, çocukluğa dönme) 
kökünden geldiğini ileri sürmüşlerdir. Arap
lar sab' masdarını din değiştiren kişinin dav
ranışını ifade etmek için de kullanırlardı 
(Taberl, Cami'u'l-beyan, I, 318-319; Ze
mahşerl, Esasü'l-belaga, s. 345). Diğer bir 
görüşe göre sabil. Sabiller'in kendi dilleri 
olan Mandence'deki sabaa (vaftiz olmak, 
yıkanmak) kökünden alınmış ve Arapça ku
rallara göre türetilmiştir. Araplar'ın, sıkça 
vaftiz ritüelini yerine getiren Sabil komşu
larını bundan dolayı mugt esile (suya da
lanlar, yıkananlar) diye adlandırdıkları bi
linmektedir (İbnü ' n-Nedlm, s. 340) 

Silbiller kendileri için Mandaye ve Na
suraye isimlerini kullanırlar. Ararnice'nin 
diyalektlerinden biri olup Sabiller'ce kut
sal metin ve ibadet dili olarak kullanılan 
M1mdence'de manda (bilgi, hikmet) keli
mesinden türetilen mandayuta Sabilliği 
ifade eden ve Silbiller arasında yaygın olan 
bir terimdir. Bundan hareketle Batılı araş
tırmacılar Sabilliği Mandeizm diye adlandı
rır. Sami dillerindeki nasara (Arapça naza
ra [korudu, gözetti[) kökünden gelen na
saruta, Sa bil literatüründe erken dönem
lere ait metinlerde Silbillik için kullanılan 
ve Nasuraizm anlamına gelen bir isimdir. 
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