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es-sAHiBi 
( -r.-ı.:.ı ı) 
İbn Faris'in 

(ö. 395/1004) 
Arapça'da fıkhü'l-lugaya dair 

ilk çalışma olan eseri. 
_j 

Tam adı eş-Şa]J.ibi ii fı~hi'l-luga ve sü
neni'l-<Arab ii kelamiha'dır. Müellifın ol
gunluk döneminde yazılan eser (382/99 2) 
Büveyhl Veziri Sahib b. Abbad adına ka
leme alındığı için bu şekilde isimlendiril
miştir. Eser kısa bir girişle irili ufaklı 132 
babdan oluşur. İbn Faris mukaddimede, 
fıkıh ve usul-i fıkıh ilminden esinlenerek 
Arap dil biliminin pratiğini ve fer'l mese
lelerini ele alan bir lugat ilmi bulunduğu 
gibi konunun ilkeleri ve nazariyesini (usul) 
inceleyen bir fıkhü'l-luga ilminin de (lengü
istik) olması gerektiğini belirtir. Ona göre 
Arapça'nın fürüu isim ve sıfatiardan iba
retken usulü dilin konusu, tarihi, menşei, 
nahvi. sarfı . belagat ve şiir bilgisi. hakikat
mecaz ile Araplar'ın hitap ve ifade tarzları 
gibi hususları kapsar. Fer'l meselelerdeki 
bilgi eksikliği fazla önemli olmadığı halde 
esası ve ilkeleri ilgilendiren konuların bi
linmemesi büyük hatalara yol açar. Özel
likle Kur'an ve hadisle uğraşanların esasa 
taalluk eden şeylere vakıf olmaması bu 
kaynakların doğru aniaşılmasını engeller. 
İbn Paris'in bu açıklamasından ve kitapta 
zikrettiği ayet, hadis ve şiir kanıtlarından 
onun eserini Kur'an ve hadis dilinin ania
şılmasına yardımcı olmak amacıyla yazdı
ğı anlaşılmaktadır. 

Mukaddimeden sonra Arap dilinin men

şeinin Allah 'ın bildirmesine mi (tevkif!). yok

sa insanların kendi aralarında anlaşmasına 

mı (ıstılah1') dayandığı. Arap yazısı, Arap-

ça'nın dillerin en üstünü ve en zengini ol

duğu, lehçe farklarının sebepleri, Kureyş di

linin en fasih lehçe kabul edilmesi, Kur'an'

da yabancı kelimelerin bulunup bulunma

dığı, Kur'an tefsirinde Arap dilinden şa
hid getirme, ilim ve fetva ehlinin Arapça'

yı bilme ihtiyacı. Arap dilinde kıyas ve iş
tikak, lugavl ve şer'l mana. önceden var 

olan ve İslam'da devam eden isimler, İs
lam ile doğan isimler ve lafızlar. isim ye
rine kullanılan lakaplar. mücaveret ve se
bep ilgisiyle oluşan (mecazi) isimler, asli 1 
kıyasl anlam, fer'l anlam (tek anlamlı, çok 
anlamlı, eş anlamlı, karşıt anlamlı isimler), 
en az iki sıfatın birleşmesiyle meydana ge
len isimler, isimlere mübalağa, teşvih ve 
takbih anlamı katmak için zait harf ekle
me gibi lengüistik ve fılolojik meseleler ör
nekleriyle anlatılmıştır. Ardından harfler 
konusunu ele alan İbn Faris, asll-fer'l (mü

tevellid) harfler. Araplar'a özgü harfler ve 
harf-i ta'rlfin anlamlarından sonra alfabe 
harflerini tek tek inceleyip asıl-ziyade, ib
dal ve mahreç durumlarını ve hurCıf-ı mu
kattaa hakkındaki görüşleri açıklamıştır. 
Daha sonra "Mana Harfleri 1 Edatlar" baş
lığı altında doksan edatın anlamı alfabe
tik sıraya göre verilmiş; dil, edebiyat, me
ani. beyan. bed!'. dil bilimi, filoloji ve üslCıp 
çeşitleriyle ilgili dağınık meseleler zengin 
Kur'an tanıklarıyla açıklanmıştır. "Kelamın 
Manaları"nda haber, istihbar, istifham, 
emir ve çeşitleri , iğra-l)aşş, temennl. ta

accüb üslüpları ele alınmış. ardından mü
zekker hitabın iki cinsi de kapsaması, te
kil-ikil-çoğulun birbirinin yerine kullanılma
sı ; kelimelerde hareke, i'rab ve sarf kalıp
larına göre anlam değişmesi; mana. tef
sir ve te'vilin etimolojileri ve farkları; mut
lak-mukayyed hitap, iki vasıflı şeyin bir vas
fına göre hüküm verilmesi, hakikat-mecaz, 

eş-.Şa(1ibrnin 

ilk iki sayfası 
(Beyazıt 

Devlet Ktp. , 
Veliyyüddin 
Efendi, 
nr. 3129) 
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tek, çok ve yakın anlamlı lafızlar; kalb, i b

dal, istiare, hazif, umum-husus, fiilin gay
ri hakiki faile izafesi, iltifat üslCıbu, mazi, 
hal ve istikbalin birbiri yerine kullanılması; 
fiil, sülasl masdar ve sıfat kalıplarının an
lamları. hem lazım hem müteaddl olan 
fiiller, vezin zaruretiyle kelimeye harf ek
leme ve harf düşürme gibi konular kısaca 
işlenmiştir. Ayrıca "Kur'an'daki Bazı Na
zım Şekilleri" başlığı altında diğer ayet
lerde anlatılan hususların kısa değinme
lerle hatıriatılması (iktisas), birinin beya
nı imiş gibi gelen sözün iki ayrı kaile veya 
muhataba ait olması zengin tanıklarla açık
lanmıştır. Daha sonra bir şeyin kendine ve 
sıfatına izafeti , ittisal izafeti , masdarın 
mef'Cılüne izafeti, leff ü neşr. takdim-te
hir, i'tiraz (parantez cümlesi), lma, cansız ve 
akılsıza akıllı muamelesi, cüzü anıp bütü
nü kastetme (mecaz) . tekili olmayan ikil ve 
çoğullar, kelimeyi alay için zıt anlamında 
kullanma (istiare-i tehekkümiyye). tafdll kas
tedilmeyen ism-i tafdll lafızları. tam ger
çekleşmeyen eylem ve sıfatın yokmuş gi
bi ifade edilmesi, medh bi-ma yüşbihü 'z

zemm. ifrat. zımnında ispat olan nefy, iş
tirak, naht, işba' ve tekit. fiili olmayan sı
fatlar. fıil yerine sıfatla ihbarın daha güçlü 
anlatım olduğu gibi ilginç konular ele alın
mıştır. Eserine şiir konusuyla son veren 
İbn Faris şiirin tanımından sonra Kur'an'ın 
şiir olmadığı, Hz. Peygamber' e şairliğin ya
kışmama sebepleri, şiirin Arap'ın divanı 
(bilgi ve kültür arşivi) sayıldığı gibi mesele
lere değinmiştir. 

eş-Şô.J:ıibi'nin geniş yelpazesi, İbn Fa
ris'in fıkhü'l-luga tabiriyle günümüzde bu 
ilim dalının sahasına giren meselelerin ta
mamını kapsam içine aldığını göstermek
tedir. Eserde konuların çok ve dağınık ol
ması, babların diziminde çok defa man
tıki bir bağın görülmemesinin sebebi söz 
konusu ilmin henüz teşekkül devresinde 
bulunmasıdır. Gramer ve belagata, özellik
le Kur'an ve hadisin aniaşılmasına dair ve
rilen bilgiler son derece sağlam ve dil man
tığına uygun olmakla birlikte dillerin men
şei, en zengin dilin hangisi olduğu , Arap
ça'nın diğer dillerle mukayesesi gibi hu
suslarla ilgili bilgiler sübjektif olup döne
min zihniyetini yansıtmaktadır. İ bn Faris, 
kitabını önceki a.Jimlerin eserlerinde dağı
nık haldeki bilgileri bir araya getirmek. taf
silatlı olanı ihtisar etmek, muhtasarı açık
lamak, müşkil olanı izah etmek suretiyle 
meydana getirdiğini belirtmiş, hiçbir eser 
adı zikretmeden sadece eski müelliflerin 
isimlerine atıfta bulunarak zengin rivayet 
ve alıntılara yer vermiş. naklettiği görüş
lerin çok defa tartışmasını da yapmıştır. 
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Ebu Mansur es-Sealibl, Fı]fhü'l-luga 
adlı kitabında isim ve içerik olarak eş-Şa
J:ıibi'den yararlanmış, daha ·sonra gelen 
alimler de filoloji ve lengüistiğe dair telifle
rinde genellikle "fıkhü ' l -luga" başlığını kul
lanmışlardır. Kitap ayrıca İbn Cinnl'nin el
Ijaşa'iş'i ve SüyCitl'nin el-Müzhir ii 'ulıl
mi'l-luga'sı gibi klasik dönem eserlerinin 
temel kaynaklarından biri olmuştur. SüyCI
tl, kitabına eş-ŞaJ:ıibi'nin mukaddimesini 
aktardığı gibi bölümlerinden birçoğunu da 
aynen nakletmiştir. Eser günümüzde de 
modern filoloji ve lengüistik çalışmaların
da başvurulan kaynakların başında gelmek
tedir. Ferld Muhammed Bedevi en-Nikla
vl, el-Mesô.'ilü'l-belô.gıyye ii Kitdbi'ş
ŞaJ:ıibi li'bn Faris adıyla bir monografi 
yazmış (Kahire 1987), Münlre FaCir da "el
istifhamü'l-mecazl fi Kitabi 'ş-Şal)ibl li'bn 
Paris" başlıklı bir makale yayımiarnıştır (et

Tür~ü 'l-'Arabi, XXVI/101 IDımaşk 1427/ 
20061, S. 75-95). 

Beyazıt (Veliyyüddin Efendi, nr. 3129, 
müellif nüshası), Süleymaniye (Ayasofya, 
nr. 4715) ve Sivas Rıza Bey (nr. 206, 851) 
kütüphanelerinde yazma nüshaları bulu
nan eser ilk defa Muhibbüddin el-Hatlb ve 
Abdülfettah el-Katlan tarafından yayımian
mış (Kahire 1328/ 1910), daha sonra Mus
tafa eş-Şüveyml, Süleymaniye ve Beyazıt 
kütüphanelerindeki nüshalara dayanarak 
eserin ilmi neşrini gerçekleştirmiştir (Bey
rut 1382/1963). Kitap ayrıca Seyyid Ahmed 
Sakr (Kahire 1977), ömer FarCik et-Tabba' 
(Beyrut 1414/1993) ve Ahmed Hasan Be
see (Beyrut 1418/1997) tarafından neşre
dilmiştir. 
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SAHİBÜ'I-BAB 
(.,_ı~f._,....>l...:ı) 

Fatımi Devleti sarayında 
vezire vekalet eden görevli 

ve protokol sorumlusu. 
_j 

Vezirden sonra geldiği için görevine kü
çük vezaret de denilen sahibü'l-bab kılıç 
ehlinden (askeri) veyakah (mutawakin) emlr
lerdendi. Kaynaklarda adına rastlanan ilk 
sahibü'l-bab Hüsamülmülk Eftegin'dir (XIL 

yüzyıl başları). Yanis er-Rumi, Emir Rıd
van b. Velahşl ve Ebü'l-Eşbal Dırgam'da 
görüldüğü gibi bu makam daha çok veza
rete yükselmede bir basamak olarak kul
lanılmıştır. Vezir kılıç ehlinden değilse sa
hibü'l-bab, mezalim duruşmalarında ona 
vekalet eder, vezir kılıç ehlinden ise onun 
ön tarafında dururdu. Halife Hafız-Lidlnillah 
döneminde ( 1131-1149) kendisine "el-Mu
azzam" unvanıyla hitap edilen Sahibülbab 
Humartaş el-Hilfızl'ye vekalet eden şahsın 
işgal ettiği makama "niyabetü'ş-şerlfe" de
nilirdi. Naibe de "adiyyü'l-mülk" lakabının 
verildiği görülmektedir. İbnü't-Tuveyr, geç 
Fatıml .dönemindeki resmi merasimlerin 
ve halifenin kabullerinin hazırlanmasında 
sahibü 'l-babın önemli bir yeri olduğunu 
belirtir. Onun verdiği bilgiye göre sahibü'l
bab mevlid törenlerinde, mübarek gece
lerde ve aşure gününde, halifelerin cülCis 
merasiminde bulunur, ramazan bayramı 
törenine diğer devlet erkanı ile birlikte ka
tılırdı. Gadir-i Hum bayramında yapılan res
ml merasirnde vezir ve oğlu ile maiyetin
dekilerden sonra onun ve yakınlarının kı
yafetleri de teşhir edilirdi. Elçileri karşıla
yıp ağırlamak da sahibü'l-babın görevleri 
arasındaydı ve bazan naibi bu görevi ye
rine getirirdi. 
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SAHiBÜ'l-CEYŞ 
(~f._,....>l...:ı) 

İslam devletlerinde 
ordunun başkumandam hakkında 

kullanılan bir tabir 
(bk. SİPEHS}ÜAR). 

_j 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

SAHiBÜ'l-HARES 

(bk. EMIR-i HARES). 

sAHiBÜ'l-MEDİNE 
( 4,;,;..Mı.lf ._,....>l...:ı ) 

Endülüs'te 
şehirlerin güvenlik ve asayişinden 

sorumlu kimse 

(bk. ŞURTA). 

sAHiBÜ'l-MEzALiM 

(bk. MEzALİM). 

sAHiBÜ's-SÜK 
( JrJf._,....>l...>) 

Hisbe teşkilatında 
çarşı ve pazarların denetimiyle 

görevli kimse 

(bk. HİSBE). 

sAHiBÜ'ş-ŞURTA 

(bk. ŞURTA). 

SAHiBÜZZAMAN 
(ül.ojJf._,....>l...>) 

İmamiyye Şiası'nca beklenen 
mehdi olarak kabul edilen 

on ikinci imam 
Muhammed Mehdi el-Muntazar için 

kullanılan bir unvan 

(bk. MEHDI ei-MUNTAZAR). 

sAHiBÜZZENC 

_j 

_j 

_j 

_j 

_j 

_j 

(bk. ALİ b. MUHAMMED ez-ZENci). 
L _j 

ı ı 
SAHİFE 
(~f) 

İlk dönemlerde üzerine 
ayet veya hadis yazılan malzeme, 

sonraları bu malzernede ' 
yazılı olanları kapsayan kitapçık. 

L _j 

Sözlükte "yayılmış, döşenmiş" manası
na gelen sahlfe (çoğul u suhuf). hadis te
rimi olarak ilk dönemlerde üzerine ayet 
veya hadis yazılmış muhtelif en ve boyda 
yazı malzemesi (deri veya kağıt parçası), son
raları ise bu malzernede yazılı olanları kap-


