
es-SAHiBI 

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). 
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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 
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(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-


