
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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2005, s. 41-50; A. Roman, "L'origine et l'organi
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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 

_j 

_j 
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_j 

_j 
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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-



sayan kitapçık için kullanılmıştır. Kelime 
Kur'an - ı Kerim'de çoğul şekliyle çeşitli 

anlamlarda yer almaktadır (bk. SUHUF). 

Kaynaklarda Hz. Ömer'in müslüman olu
şundan bahsedilirken bazı Kur'an ayetle
rinin bir sah'ifeye yazılı olduğu belirtilmek
te, Medine'de müslümanlar, müşrikler ve 
yahudiler arasındaki ilişkileri düzenlemek 
üzere yazılan belgenin sekiz yerinde bun
dan sahlfe diye söz edilmektedir. 

Sahabeden Hz. Ali, Abdullah b. Amr b. 
As, Ebu Hüreyre, Abdullah b. ömer, Ca
bir b. Abdullah ve Nübeyt b. Şerit'in bazı 
hadisleri yazdıkları sahlfelerinin bulundu
ğu bildirilmektedir. Abdullah b. Amr'ın en 
çok hadis ihtiva ettiği anlaşılan sahlfesi 
eş-Şaf:ıifetü'ş-şadıl;w, Ebu Hüreyre'ninki 
eş-Şaf:ıifetü'ş-şaf:ıif:ıa diye adlandırılmış
tır. Bu sahlfelerin muhtevaları sonraki ha
dis eserleri içinde bir bütün halinde veya 
farklı yerlerde alıntılar şeklinde kaydedil
miş, bunlardan Abdullah b. Amr'ın sahl
fesi Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'inde 
yer almıştır (ll, 158-226). EbQ Hüreyre'nin, 
talebesi Hemmam b. Münebbih'e yazdırdı
ğı 138 hadisten oluşan ve Şaf:ıifetü Hem
mam (eş-Şaf:ıf{etü'ş-şaf:ıff:ıa) adıyla anılan 
eserin EbQ Hüreyre'nin eş-Şaf:ıifetü'ş-şa

f:ıif:ıa'sı olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
sahlfe günümüze kadar gelmiş, tahkikli 
neşirleri yapılmış, Türkçe'ye üç defa çevril
miş ve diğer bazı dillere tercüme edilmiş
tir (DİA, XVII, 189) 

Bir sahlfeye sahip olduğu bildirilen sa
hab'ilerin büyük çoğunluğunun yaşça kü
çük olması, hadislerin kayda geçirilmesi 
işleminde Müslümanlığın kazandırdığı an
layışın etkili olduğunu göstermektedir. Sö
zü edilen sahlfelerin hiçbiri özgün biçimiy
le günümüze ulaşmadığı için mahiyetleri 
hakkında farklı tahminler yapılmakta olup 
bazılarının geniş muhtevasından hareket
le bunların bugünkü anlamda defter 1 ki
tap şeklinde olduğu söylenmekteyse de bu 
kesin değildir. Muhtevası geniş sahlfelerin 
tabi olarak veya enine yahut boyuna bir
birine eklenmek suretiyle oluşturulan ve 
dürülerek yahut katlanarak muhafaza edi
len enli veya uzun sayfalar şeklinde oldu
ğunu söylemek mümkündür. Nitekim bir 
haberde Hz. Ali'nin kılıcına asılı olan Şaf:ıi
fe'sini "neşretmesinden" bahsedilir (Buha
r!, "İ'1:işam", 5) Kitabın neşredilmesi, dü
rülmenin zıddı olarak yayılması demektir 
(Mekayfsü'l-luga, "nşr" md.). Bu belgele
rin içerdiği hadisler daha sonra bir kitap 1 
defter içinde toplandığında bunlara aynı 
adın verildiği ve sah'ife kelimesinin zaman
la "az sayıda hadis ihtiva eden kitap" veya 
"bir kişinin rivayet ettiği bir kısım hadis-

leri ihtiva eden kitap" manasını kazandığı 
anlaşılmaktadır. 

Günümüze kadar gelen sah'ifeler ve bun
larla ilgili çalışmalar şöylece sıralanabilir: 
'Abdullah b. 'Amr b. el-'Aş ve Şaf:ıife
tühü'ş-şadı]fa (nşr. Muhammed Seyfed
din Uleyş, Kah i re 1986); Abdürrezzak b. 
Hemmam ve İki Sahifesi (Ali Akyüz, yük
sek lisans tezi, 1986, MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü); Cüveyriyye b. EsrnCı'nın Ha
dis Sahifesi (Selahattin Yıldırım. yüksek 
lisans tezi, 1985, MÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü); Gülsüm b. Muhammed ve Sa
hifesi (Casim Avcı, yüksek lisans tezi, 1990, 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Humeyd 
et-Tavil ve Sahifesi (Mahmut Kırkpınar, 
yüksek lisans tezi, 1987, MÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü); Şaf:ılietü 'Amr b. Şu'ayb 
ve Behz b. lfakim 'inde'l-muf:ıaddişin 
ve'l-fu]faha' (nşr. Muhammed Ali ibnü's
Sıddlk, Rabat 1412/1992); Şaf:ıiietü 'Ali b. 
Ebi Talib 'an Resulillah (s.a.s.) (nşr. Rif
'at Fevzi Abdülmuttalib, Kahire 1406/1986). 
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SAHİH 

L 
(bk. SIHHAT). 
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SAHİH 
(~f) 

Sağlam kabul edilmesi için 
gerekli şartları taşıyan 

ve dini konularda 
delil olarak kullamlan hadis, 

L 
bu hadisleri toplayan kitap türü. 

_j 

Sözlükte "sıhhatli ve sağlam" anlamına 
gelen sahlh kelimesi, terim olarak adalet 
ve zabt sahibi ravilerin kendileri gibi ada
let ve zabt sahibi ravilerden muttasıl bir 

SAHiH 

senedie rivayet ettikleri şaz ve muallel ol
mayan hadisi ifade eder. Sahih kelimesi 
ceyyid, müstakim, sabit, neb'il, salih ve 
mahfuz ile birlikte hadis çeşitleri arasın
da en üstün derecede bulunan hadisin adı 
olmuştur. Terim "sahlhun" (sahihtir) şeklin
de kullanıldığı gibi zaman içinde sahih ol
mamaya işaret etmek üzere "la yesıhhu, 
lem yesıhha, leyse bi-sahlhin" (sahih deği l

dir) şeklinde de kullanılmıştır. 

1. yüzyılın ortalarında (623 başları) ha
dis uydurma faaliyetlerinin başlamasın
dan sonra muhaddisler, hadislerin sahih
lerini sahih olmayanlarından ayırmak için 
bir yandan sened tetkiki yaparken diğer 
yandan sağlam hadisiere sahih kelimesi 
veya bu anlama gelen çeşitli ifadelerle işa
ret etmişlerdir. Tabillerden Rebl' b. Hey
sem'in hadislerin bir kısmının gün ışığı gi
bi aydınlık olup sıhhatlerinin hemen anla
şıldığını, bir kısmının ise gece karanlığına 
benzediğini söylemesi (Fesevi, II, 564). İb
rahim en-Nehal'nin hadisi dinledikten son
ra amel edilecek kısmını (sahihini) alıp geri 
kalanını terkedeceğini belirtınesi (a.g.e., 

Il, 607), sahih hadisi araştırma faaliyetinin 
1. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başla

dığını göstermektedir. Süfyan es-Sevri' 
nin hadisi amel etmek, araştırmak veya 
uydurma olup olmadığını anlamak için al
dığını söylemesi, Malik b. Enes'in hadisin 
sahihi ile sakimini iyi bildiğini ve sadece 
sahih olanını rivayet ettiğini bildirmesi (Ze
hebi, vııı. 73. 95), Abdullah b. Mübarek'in 
hadisin sahihini sakiminden ayırmak ama
cıyla çalışmak gerektiğini ifade etmesi 
(a.g.e., VIII, 403). Abdurrahman b. Meh
di'ye hadislerin sahihini sakiminden nasıl 
ayırdığının sorulması (İbn Receb. I, 199) 
gibi hususlar, sahih teriminin ll. (VIII.) yüz
yıl boyunca kullanıldığını ve sahih hadisle
ri araştırmaya önem verildiğini ortaya koy
maktadır. Ancak sahih hadiste bulunma
sı gereken şartlardan ilk defa imam Şafii 
söz etmiş, hadisi rivayet eden kişinin din
dar ve güvenilir olması, doğrulukla tanın
ması, rivayet ettiğini iyi bilmesi, hadisin 
lafızlarında yapılacak değişikliğin sebep ola
cağı anlam kaymalarını farkedebilmesi, bu
nun farkına varacak seviyede değilse ha
disi lafızla rivayet etmesi gerektiğini söy
lemiştir. Ayrıca ravi ezberden rivayet edi
yorsa hafızası sağlam, kitaptan rivayet edi
yorsa yazdığım iyi muhafaza eden biri ol
malı, güvenilir ravilerin Hz. Peygamber'
den rivayet ettiklerine muhalefet etme
meli, işitmediğ i hadisleri naklederek ted
lis yapmamalı, kendisinden önceki raviler 
de aynı şekilde rivayet ederek hadis Re
sOl-i Ekrem'e veya ondan sonraki tabaka-
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