
SABilLiK 

likle Harranller'i ele alarak inanç ve ibadet 
sistemleri hakkında bilgi verir. Kendisin
den öncekilerden farklı olarak Sabiller'le 
Hz. İbrahim ve Haniflik arasında ilişki ku
rar. Buna göre Sabiiler'in putlara ve yıldız
lara tapmadan önceki dinleri yeryüzünde- · 
ki en eski ve en yaygın dindi. Sabiiler din
lerini bozunca Allah onlara İslam ve Hanif
lik inancıyla Hz. İbrahim'i göndermiş. Hz. 
İbrahim'e uyanlar Hanifler olarak adiandı
nimıştır (a.g.e., I, 35; N, 7). 

Sabiiliği genel anlamda puta tapıcılık ola
rak gören Şehristani, Sabiiler'i eski Sabit
ler (ilk Sabiller) ve Harranlılar diye ikiye ayı
rır. Ayrıca Hz. İbrahim dönemindeki Sabi
ller' den bahseder. Şehristani ilk Sabiiler'
le muhtemelen, Hz. İbrahim döneminde
ki Sabiiler dediği ve hakkında geniş bilgi 
verdiği grubu kastetmiştir. Ona göre Hz. 
İbrahim zamanında Sabiller'in yanı sıra Ha
nifler denilen bir grup daha vardı. Şehris
tani, Hz. İbrahim'in Sabiller arasında yetiş
tiğini, önce onların yıldızlara tapan kolu 
olan Ashabü'l-eşhas'a tabi olduğunu, son
ra putperest kolu olan Ashabü'l-heyakil'e 
meylettiğini ve nihayet Sabiiliğin zıddı olan 
Hanifliği se_çtiğini belirtir ( el-Milel ve'n-ni
f:ıal, S. 24-25, 180-181, 202-203, 246-248). 

Zemahşeri, Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi, Fah
reddin er-Razi, Mecdüddin İbnü'I-Esir ve 
Muhammed b. Ahmed ei-Kurtubi, Sabii 
teriminin etimolojisi konusunda klasik İs
lam kaynaklarında yer alan görüşleri tek
rar eder, Muvaffakuddin İbn Kudame ve 
Ebü'I-Fida, Sabiiler'i genel anlamda put
perest diye tanımlar. Makrizi ise Sabiiler'i 
Babil Sabiileri ve Harran Sabitleri şeklinde 
ikiye ayırır ve özellikle Harraniter'le ilgile
nir. Nizameddin Hasan en-Nisaburi, Ebü'I
Fida İbn Kesir, İbn Haldun ve Ebüssuud 
Efendi de önceki İslam alimlerinin görüş
lerini tekrar ederek Sabiiler'in yıldızlara ve 
bunları temsil eden putlara taptıklarını, 
Sabii teriminin "kendi dinini terkeden kim
se" anlamına geldiğini ileri sürer. Bütün 
bunlardan Harranlılar ' ın Sabii ismini be
nimsemeleri sonrasında dikkatierin onla
rın üzerine çevrildiği ve Harraniter'deki yıl
dız ve gezegen tapıcılığına dayalı paganiz
min Sabiilik olarak tanımlandığı anlaşılmak
tadır. 

Günümüzde 80-100.000 civarında bir 
topluluk olan Sabiiler gnostik öğretileri ve 
kendilerine has dilleriyle oldukça zengin 
bir dini literatüre sahiptir. Genellikle Gü
ney Irak'ta Fırat ile Dicle'nin birleştiği ba
taklık bölgelerde, Basra ile Bağdat gibi şe
hirlerde ve İran'da Karun nehri boyunca 
yer alan yerleşim birimlerinde yaşarlar. Ay-
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nca başta İsveç, Danimarka, Amerika Bir
leşik Devletleri, Avustralya ve Kanada ol
mak üzere birçok Batı ülkesinde yerleşmiş 
Sabii cemaatleri bulunmaktadır. 
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SABİKÜN 
(ı.:ı~Wf) 

Muhacir ve ensardan 
İslam'a girişte önceliği bulunan 

sahabileri ifade eden 
bir terim. 

_j 

Sözlükte "birinin önüne geçmek. onu ge
ride bırakmak" anlamındaki sebk kökün
den türeyen sabikün (tekili sabık), terim 
olarak "Mekke'den Medine'ye hicret eden 
muhacirlerden ve Medine'de bunları ağır
layan ensardan İslam'a ilk girenler" mana
sma gelmektedir. Kelime Kur'an'da "İs
lam'a girişte öne geçen ilk muhacirler ve 
en sar" ifadesinde geçmektedir (et-Tevbe 
9/100). Hz. Peygamber kendisinin İslam'
la ilk şereflenen Arap olduğunu, Selman-ı 
Farisi'nin İ ranlılar'dan, Bilal-i Habeşi'nin Ha
beşiler'den ve Suheyb b. Sinan'ın Bizanslı

lar'dan İslam'a ilk giren kişiler olduklarını 
belirtmiştir (Hakim , lll, 321; Ebu Nuaym, 
J, 185) 

Medine döneminde inen yukarıdaki ayet
te sabikün ile kimlerin kastedildiği ihtilaflı 
olmakla birlikte ayette onlardan "İslam'a 
girişte öne geçen ilk muhacirler ve en
sar" diye övgüyle bahsedilmiş , Allah'ın 

onlardan, onların da Allah'tan hoşnut ol
dukları belirtilmiş ve kendilerine cennet
Ierin hazırlandığı müjdelenmiştir. Resul-i 
Ekrem'in vefatından kısa bir süre önce ya
nındaki sahabilerin kendisinden bir vasi
yet yapmasını istediklerinde ResGiullah'ın 
onlara sabikünun izini takip etmelerini, 
onlardan sonra da çocuklarının izinden ay
rı lmamalarını tavsiye ettiği rivayet edil
miştir (Bezzar, lll, 233; Heysem!, X, 17). 
Hz. Ömer'in ilk zamanlar, ayette geçen "en
sar" kelimesini "sabikün"a atfederek "ve'l
lezine't-tebeuhüm bi-ihsan" cümlesinden 
atıf vavını kaldırarak ibareyi "İslam'a giriş
te öne geçen ilk muhacirlerle onlara güzel
ce tabi olan ensar" anlamına gelecek şekil
de (ve's-sabiküne'I-evvelüne mine'l-muha
cir!ne ve'l-ensarü'l-lez!ne'Hebeühüm bi
ihsan) okuduğu, ancak Übey b. Ka'b baş
ta olmak üzere diğer sahabilerin ayeti bu
gün olduğu gibi "İslam'a girişte öne geçen 
ilk muhacirler ve ensar" anlamında hem 
muhacirlerin hem ensarın ilk iman eden
lerini kapsayacak şekilde okuduklarını du
yunca, "Ben muhacirlerin hiç kimsenin eri
şemeyeceği bir makamla ödüllendirildiğini 
zannediyordum" diyerek görüşünden vaz
geçtiği belirtilmektedir (Kurtubl, Vlll, 236-
238) Ebu Musa ei-Eş'ari, Said b. Müsey
yeb, Muhammed b. Sirin ve Hasan-ı Bas
ri'ye nisbet edilen diğer bir görüşe göre sa-



bikün hem Beytülmakdis'e hem Mescid-i 
Haram'a doğru namaz kılmış olan ashap
tır. Kıble değişikliği 2 (624) yılında gerçek
leştiğine göre sabikün tabiriyle bu tarih
ten önce İslam'a giren muhacirler ve en
sarın kastedildiği anlaşılmaktadır. Abdul
lah b. Abbas, Muhammed b. Ka'b el-Kura
zi ve Ata b. Yesar'a göre sabikündan mak
sat Bedir Gazvesi'ne katılan sahabllerdir. 
Şafii alimleri ise sabikünun Hudeybiye Ant
Iaşması'nda Hz. Peygamber' e biat eden 
kimseler olduğunu söylemiştir. Pek taraf
tar bulmamakla beraber bütün sahablle
rin veya İ slam'ın ilk yıllarında vefat eden. 
inancı uğrunda şehid düşen, böylece Al
lah'a ilk önce kavuşan yahut hicretten ön
ce İslam'ı kabul eden sahabllerin sabikün 
olduğu da ileri sürülmüştür. İbn Teymiyye, 
"Fetihten önce harcama yapan ve sava
şanlar, daha sonra harcama yaparak sa
vaşanlarla bir değildir" mealindeki ayetten 
hareketle (el-Hadld 57/LO) Mekke'nin fet
hinden önce infakta bulunan, cihad yapan 
ve biat eden muhacirler ve ensarın daha 
sonra müslüman olup fedakarlıkta bulu
nanlara göre öncü oldukları için sabikün 
diye nitelendirildiğini söylemiştir (Minha
cü's-sünne, I, 154-155). 

Birçok alime göre sabikün, Mekke'de 
iman edip Hz. Peygamber'e sahip çıkan 
ilk müslümanlarla Medine'ye hicret ede
cek olan Resülullah'ı ve Mekkeli müslü
manları koruyacakianna dair söz veren Me
dineli ilk müslümanlardır. Buna göre Mek
ke'de ilk defa İslam ile şereflenen ve ken
disine hicret nasip olmayan Hz. Hatice ile 
erkeklerden Hz. Ebü Bekir. çocuklardan 
Ali, azatlılardan Zeyd b. Harise ve ümmü 
Eymen gibi ilk müslüman olanları muha
cirlerin öncüsü kabul etmek mümkündür. 
Bunlardan hemen sonra İslam'a giren ve 
ResOl-i Ekrem tarafından cennetle müjde
leneo Abdurrahman b. Avf, Osman b. Af
fan, Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b. Awam 
ve Sa'd b. Ebü Vakkas gibi şahsiyetler mu
hacirlerin sabikünu sayılmalıdır. Zehebl. 
Mekke'de İslamiyet' i ilk kabul eden elli ki
şinin ismini sıraladıktan sonra onların sa
bikün olduğunu belirtmektedir (A'lamü'n
nübela', I, 144-145). 

Ensarın sabikünu ise Hz. Peygamber'e 
ve Mekkeli müslümanlara Medine'ye hic
ret etme imkanı sağlayan ve İslamiyet'in 
orada yayılmasına gayret eden ilk müslü
manlar olan Es' ad b. Zürare, Avf b. Haris. 
Kutbe b. Amir b. Hadlde, Ukbe b. Amir el
Cühenl, Cabir b. Abdullah ve Ra.fi' b. Ma
lik b. Aclan'dır. Bunların Medine'de yaptı
ğı İslam'a davet çalışmaları Akabe biatla
rının zeminini hazırlamış, bu biatların ilki 

621 yılında on iki Medineli'nin Resülullah'a 
biat etmesiyle gerçekleşmiş, ikincisi bir yıl 
sonra yetmiş erkek ve iki kadın temsilciy
le yapılmış, Medineli diğer müslümanlar 
bunların ve muhacirlerin davetiyle İslami
yet'i kabul etmiştir. 
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sABiR, Mirza Alekber 
(1862-ı 911) 

Modern Azerbaycan şiirinin 
kurucularından. 

_j 

30 Mayıs 1862'de Şirvan'a bağlı Şama
hı'da doğdu . Oğullarının din alimi olmasını 
isteyen ailesi Alekber'i (Ali Ekber, El ekber) 
yedi sekiz yaşında iken medreseye gön
derdi. Daha sonra Şamahı'da yeni usulde 
Rusça ve Türkçe derslerin okutulduğu Mec
lis Mektebi'ne girdi (1874) Mektebin baş
muallimi Suriye ve Irak'ta tahsil görmüş, 
cehalet, batı! itikadlar ve mezhep ayırımı
na karşı çıkan, devrin ünlü şairi Hacı Sey
yid Azim Şirvanl, Fars edebiyatı okuturken 
Alekber'in derslerdeki başarısını görünce 
onu teşvik etti. Alekber'in bu yıllarda iç
lerinde hocasının şiirlerine yazdığı nazire
lerin de bulunduğu ruballer. gazel, kaside, 
dini manzumeler ve mizahi şiirler yazdığı 
bilinmektedir. 

Meclis Mektebi'ne iki yı l devam ettik
ten sonra babası onu okuldan alıp kendi 
bakkal dükkanında çalıştırmaya başladı. 
Şiir yazmaya devam eden Alekber kendi
sine "Sabir" mahlasını seçti. Seyyid Azim 
Şirvanl'nin başkanlık ettiği Şamahı'daki 

Beytüssefa adlı şiir meclislerine devam 
ederek kendini geliştirmeye çalıştı. Ağus
tos 1884'te Horasan bölgesine, Sebzevar, 

SABiR, Mirza Alekber 

Nlşabur, Buhara ve Semerkant'a gitti. Şa
mahı'da veba çıktığını öğrenince geri dön
dü. 1885-1886'da ikinci seyahatine çıkarak 
Hemedan üzerinden Kerbela'ya gitmek is
tediyse de babasının vefatını haber alarak 
ülkesine döndü. Bu seyahatlerinde Türk 
ve İslam dünyasının durumu. halkın yaşa
yışı hakkında fikir edindi. Daha sonra yaz
dığı birçok şiirinde bu seyahatlerinin et
kisi görülür. Babasının ölümünün ardın
dan akrabalarından Billüroisa Hanım ile 
evlendi. Ondan sekiz kızı ve bir oğlu oldu. 
Şamahı'da sabunculuk yaparak ailesinin 
geçimini temin ediyordu. 

Sabir, Seyyid Azim Şirvanl'den ve Şama
hı çevresinden edindiği Fars ve Osmanlı 
şiir birikimini İran'da tıp tahsil etmiş Şa
mahılı şair Abbas Sıhhat'ten öğrendiği İran, 
Fransız ve diğer Avrupa şiiri hakkındaki bil
gileriyle geliştirdi. Böylece Sıhhat Abbas'
la beraber mektuplaştıkları Feridun Bey 
Köçerli'nin tavsiyeleriyle klasik Şark şiirin
den uzaklaşan Sabir gerçekçiliğe, Sıhhat ise 
romantizme yöneldi. Siyasal ve sosyal me
selelere daha fazla ilgi duyup gördüğü ak
saklıkları mizahi şiirlerinde dile getirmeye 
başladı. Sa bir'in yayımlanan ilk şiiri 1903'
te Tiflis'te çıkan Şark-ı Rus gazetesine 
gönderdiği manzum tebriktir. 1905 Rus 
meşrutiyet ihtilali bütün Rusya'da oldu
ğu gibi Azerbaycan çevresinde de büyük 
değişimlere yol açtı. Aydınların inkılapçı ve 
hürriyetçi düşünceleri, halkın dini, siyasi 
ve içtimal talepleri su yüzüne çıktı. Azer
baycanlı aydınlar peş peşe gazete ve dergi 
çıkarmaya başladılar. Ali Merdan Topçu
başı'nın müdürlüğünde, Ağaoğlu Ahmet ve 
Hüseyinzade Ali'nin başyazarlığında 1905'
te Bakü'de yayımlanan Hayat gazetesin
de Sabir'in "Beynelmilel" adlı şiiri yayım
Iandı (nr. I 9). Kafkasya dolaylarındaki Er
meni-Türk çatışmalarını konu alan, çatış

manın arkasında büyük devletlerin çıkar
larının olduğu belirtilen şiir ilgiyle karşı
landı. Ancak Sabir asıl şöhretini, 7 Nisan 
1906'da Celil Mehmedkuluzade'nin Tiflis'-

Mirza 
Alekber Sa bir 
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