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Hz. Peygamber’in yaşadığı dönemde Hicaz bölgesinde yaşayan ve 
Hanifler olarak bilinen bir grubun varlığı bilinmektedir. Cahili-

ye dönemi Arap politeizmiyle paganizminden uzak inançlarıyla dikkati 
çeken bu grupla ilgili İslam öncesi döneme ait kaynaklarda ya da İslam 
dışı kaynaklarda bir bilgi yer almamakla birlikte, çeşitli İslami kaynaklar 
zeyd ibn Amr ibn nufeyl, Varaka ibn nevfel, Kus ibn Saide, Erbab ibn 
Riab, Suveyd ibn Amir, Umeyr ibn Cundeb, Ebu Amir ibn Seyfi, Umey-
ye ibn Ebu’s-Salt ve Ebu Kays ibn Eslet gibi Hanifler olarak bilinen bu 
şahısların sünnet olmak ve Kabe’yi tavaf etmek gibi Hz. İbrahim’den 
kalma adetlere riayet yanında yine Hz. İbrahim inancının özellikleri 
olan putlara tapınmaktan uzak durmak ve tanrı inancına sahip olmak 
gibi özellikleriyle Arap müşriklerinden ayrıldıklarını anlatmaktadır. Bu 
özellikleri doğrultusunda Hanifler, putlar için kurban edilen ya da putlar 
adına kesilen şeyleri yemezlerdi. Benzer şekilde Allah’ın adı anılmayan 
şeyleri de yemezlerdi.[1] 

Haniflerle ilgili İslami kaynaklarda yer alan bilgilerde bunlardan bir 
kısmının Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarından haberdar oldukları hatta 
Süryanice ve Yunanca gibi dilleri bildikleri, ancak buna rağmen Hanifle-
rin birçoğunun Yahudilik ve Hıristiyanlıktan uzak durdukları anlatılmak-
tadır. Bunlardan Varaka ibn nevfel’in Yahudiliği ve Hıristiyanlığı bildiği 
ve Hıristiyanlığa meyyal olduğu anlatılır. Ayrıca onun Hz. Hatice’ye, Hz. 

[1]	 					Bkn.	Kuzgun,	Ş.,	“Hanîf	”,	TDV İslam Ansiklopedisi, c.16, 1997, s. 33-39.
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Peygamber’in Hz. Musa ve Hz. İsa’nın müjdelediği peygamber olduğunu 
söylediği nakledilir. Yine bunlardan bir kısmının bir arayış içinde olduk-
ları da rivayet edilmektedir. nitekim Ebu Kays ibn Sırme ibn Ebu Enes, 
Hicret sonrası Müslüman olmuştur. 

Hanifler olarak adlandırılan şahıslarla politeist Mekkeliler arasındaki 
ilişkiler açısından dikkat çekici bir durum, Mekkelilerin politeizm ve pa-
ganizmlerini reddetmelerine ve onların kült ve ritüellerinden uzak dur-
malarına rağmen, Haniflere Mekkelilerce –sonraları Müslümanlara karşı 
tavırlarına benzer- bir şiddet ve ret kampanyasının yapılmamış olmasıdır. 
Muhtemelen bunun nedeni, Haniflerce temsil olunan teolojik inanışların 
toplumda marjinal olarak kalması ve toplumsal yapıyla geleneksel Mekke 
paganizminin toplumdaki hegemonyal gücünü tehdit edici boyutta ol-
mamasıdır.[2]

Haniflerin müstakil bir dini grup olup olmadıkları tartışılmaktadır. 
Çeşitli kişiler bunların müstakil bir grup olmaktan öte, cahiliye dini inanç 
ve geleneklerine mesafeli duran ve Hz. İbrahim geleneğini yaşamaya ça-
lışan kişiler olduklarını ifade etmektedirler. Bununla birlikte bazı müsteş-
riklerin, Haniflerle ilgili olarak, bunların Yahudi ve Hıristiyan geleneği-
nin etkisinde olan, ancak bununla birlikte çeşitli nedenlerle genelde bu 
dinlerle organik bir ilişki içine girmeyen kişiler olduklarını iddia ettikleri, 
yine bazı müsteşriklerin, özellikle Hanif  teriminin kökeninden hareket-
le, Hanif likle Sabiilik arasında irtibat kurdukları ve onları Gnostisizmle 
ilişkilendirdikleri bilinmektedir. 

Diğer taraftan hanîf (çoğulu hunefâ) teriminin Kur’an’ın çeşitli ayet-
lerinde özellikle Hz. İbrahim’le ilgili olarak kullanıldığı bilinmektedir. 
Birçok ayette Hz. İbrahim’in dininin Yahudilikle Hıristiyanlıktan farkına 
dikkat çekilir; ayrıca onun müşriklerden olmadığı vurgulanır.[3] Hz. İb-
rahim’in “hanîf  bir Müslüman” olduğu vurgulanır. Yine Kur’an’da hanif  
terimi iki yerde çoğul kipiyle kullanılır ve bunlardan Hacc, 31’de Müs-
lümanlardan, hanifler olarak, Allah’a ortak koşmaksızın yaşamaları iste-

[2]	 Bkn.	Gündüz,	Ş.,	“Kur’an	vahyi	ve	diğerleri:	zincirin	son	halkası	olarak	ilk	buluşma”,	islâ-
miyât	VII	(220),	2004,	sayı	1.

[3]	 Örneğin	bkn.	Bakara,	135,	Ali	İmran,	67,	95,	En’am,	79.
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nir. Beyyine, 5’te ise ehli kitabın aslında hanifler olarak yalnızca Allah’a 
ibadet etmek, namaz kılmak ve zekat vermekle emrolunduklarına dikkat 
çekilir. Kur’an’da yer alan bu ayetler incelendiğinde hanîf  teriminin Müs-
lümanların dışında herhangi bir dini cemaati, bir kesimi ya da her hangi 
bir grubu tanımlayan bir isim olmadığı; ancak “doğruda sebat eden” an-
lamına Müslümanlar için kullanılan bir sıfat olduğu anlaşılır. Dolayısıyla 
Kur’an’da yer alan bu terimin, Hz. Peygamber döneminde Hicaz bölge-
sinde yaşayan ve sonraki kaynaklarda “Hanifler” olarak adlandırılan ki-
şilerle bir ilgisinin olmadığı açıktır. Diğer taraftan, yukarıda da ifade et-
tiğimiz gibi, müsteşriklerin Kur’an’da geçen Hanîf  terimiyle ilgili çeşitli 
spekülasyonlar yaptıkları bilinmektedir. nitekim J. Pedersen gibi müsteş-
rikler, etimolojik bazı tahlillerden yola çıkarak Kur’an’daki hanîf terimi 
ile sâbiî terimi arasında özel bir ilişkinin bulunduğunu iddia ettiler. Buna 
göre bu iki terim anlam itibarıyla sinonimdir ve her ikisi de aynı şeye yani 
Gnostiklere delalet etmektedir.[4] Bu teoriye göre Kur’an’da özellikle Hz. 
İbrahim için kullanılan Hanîf  terimi iyi Gnostiklere, Sâbiîler terimi ise 
kötü Gnostiklere işaret etmektedir.[5] Bu teorinin yanlışlığı ortadadır. 
Her şeyden önce teorinin ana noktasını oluşturan Sâbiîler teriminin ge-
nel anlamda bütün Gnostik ve Helenistik gruplar için kullanıldığı iddiası 
bir spekülasyondan öteye gitmemektedir. zira bu terim tıpkı Kur’arı’da-
ki nasârâ, yahûd ve mecûs terimleri gibi belirli bir dinsel topluluğu ifade 
etmektedir. İlerde göreceğimiz gibi ilk dönem İslam alimleri tarafından 
Sâbiîlerin kimliği konusunda yapılan tanımlamalar da bu görüşümüzü 
destekler mahiyettedir. Ayrıca bu teoride ileri sürülen Hanîf  ve Sâbiî te-
rimlerinin özdeşliğine yönelik iddia Kur’an’da bu terimlerin kullanılışı ve 
anlamları dikkate alındığında boşta kalmaktadır. Kur’an’da Hanîf  terimi-
nin Müslim terimiyle sinonim olarak kullanıldığı ve “batıldan uzaklaşan, 
dönen” anlamında Hz. İbrahim ve bütün Müslümanlar için bir niteleme 
olduğu hususu açıktır.[6] Öte yandan Kur’an’da geçen Sâbiîler terimi, 
Müminlerin dışında Yahudi ve Hıristiyanlar gibi bir başka dini toplulu-

[4]	 Bkn.	Pedersen,	J.,	“The	Sâbians”,	in A Volume of Oriental Studies; Presented to Edward G. 
Browne,	eds.	T.W.	Arnold	and	R.A.	Nicholson,	Cambridge	1922,	ss.386-390.

[5]	 Bkn.	Hjärpe,	J.,	Analyse critique des traditions Arabes sur les Sabéens Harraniens,	Uppsala	
1972, ss. 23-24.

[6]	 Krş.	Ali	İmran,	67;	Maide,	161;	Yunus,	105;	Nahl,	120-123;	Hacc,	31.
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ğu ifade etmektedir. Bu durumda Müslim terimiyle sinonim olan Hanîf  
terimiyle Sâbiîler terimi arasında bir ilişki ve irtibat olduğunu nasıl söy-
leyebiliriz?

Hz. Peygamber (sav)’in yaşadığı dönemde Arabistan yarımadası ci-
varında yaşayan önemli topluluklardan bir tanesi de Sabiilerdir. Kur’an’ın 
nazil olduğu dönemde onların önemini, Kur’an’da diğer önemli gayri-
müslüm topluluklarla birlikte anılmalarında görüyoruz. Öyle ki, Kur’an, 
üç ayette Sâbiîleri, Yahudiler ve Hıristiyanlarla birlikle zikretmektedir: 

“Şüphe yok ki iman edenler ve Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden 
her kim Allah’a ve ahiret gününe hakikaten iman eder ve salih amel iş-
lerse, elbette bunların Rableri katında ecirleri vardır, bunlara bir korku 
yoktur ve bunlar mahzun da olmayacaklardır.” (Bakara, 62).

“Şüphe yok ki iman edenler ve Yahudiler, Sâbiîler ve Hıristiyanlardan 
her kim Allah’a ve ahiret gününe iman edip de salih amal işlerse, artık 
onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Maide, 69).

“Gerçekten iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecusiler 
ve Allah’a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü bunların arasını 
şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeye şahittir.” (Hacc, 17).

Anlaşılacağı gibi Kur’an, bu ayetlerde onları yalnızca ismen zikretme-
nin dışında, onların kimlikleri, inançları ya da yaşadıkları yer konusun-
da herhangi bir bilgi vermemektedir. Bu ayetlerden Bakara 62 ve Maide 
69’da Sâbiilerin, Araplarca Ehli Kitab olarak da bilinen dinsel gruplarla 
(Yahudi ve Hıristiyanlarla) birlikte zikredilmekte ve bunlardan her kim 
Allah’a ve ahiret gününe inanır ve salih amel işlerse onların kurtuluşa ere-
cekleri vurgulanmaktadır. Hacc 17’de ise Arapların yaşadıkları çevrede 
bilinen tüm dinsel gruplarla birlikte Sâbiîler de zikredilmekte ve Allah’ın 
bunlar arasında hükmedeceği belirtilmektedir. 

Diğer gayrimüslim gruplarla birlikte Sâbiîlerin de Kur’an’da zikredi-
liyor olması,[7] Kur’an’ın nazil olduğu dönem Araplarının onlardan ha-

[7]	 Kur’an’da	 zikredilen	 Sabiilerin	 kimliği	 konusunda	 İslami	 kaynaklarda	 yer	 alan	 görüşle-
rin	tahlili	konusunda	bkn.	Ş.	Gündüz,	“Kur’an’daki	Sâbiîlerin	kimliği	üzerine	bir	tahlil	ve	
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berdar olduklarını gösterir. zira Arapların, kendi kültürlerinde olmayan 
ya da hakkında bilgi sahibi olmadıkları herhangi bir kavram veya terimin 
Kur’an’da kullanılması durumunda, Hz. Muhammed’e itiraz ettikleri, en 
azından “bu da nedir” diye sordukları bilinmektedir. Kur’an’da kullanılan 
Sâbiî terimi konusunda böylesi bir itirazın ya da bunların kim olduklarına 
dair bir sorunun Peygamber’e yöneltildiği bilinmemektedir.

Diğer taraftan çeşitli hadis kaynaklarında yer alan ifadelerden anla-
şıldığına göre müşrik Araplar, Mekke döneminde bizzat Peygamber Mu-
hammed (SAV) ve ona tabi olanlar için de Sâbiî ismini kullanmışlardır.[8] 
Hz. Muhammed ve ashabına Sâbiî denmesiyle Kur’an’daki Sâbiî terimi 
arasında bir irtibat var mıdır? Abdurrahman ibn zeyd (ö. MS 798) gibi 
bazı ilk dönem İslam alimleri aksini iddia etseler de[9] Kur’an’da geçen 
terimle, Hz. Muhammed’e ve ona tabi olanlara Sâbiî denmesi arasında 
bir ilişki yoktur. zira Hz. Peygamber ve ashabı için Mekke döneminde 
müşriklerce kullanılan Sâbiî terimi Arapça “döndü, ortaya çıktı veya de-
ğişti” anlamlarına gelen saba’a (müzarisi yasba’u) veya “meyletti, döndü” 
anlamlarına gelen sabâ’ (müzarisi yasbû) fiil kökünden türetilen bir isim-
dir. Araplar saba’a fiilini, geceleyin yıldızlar ortaya çıktığında yıldızlar 
için ve deve geri dönüp geldiğinde deve için kullanırlardı. Yine bu fiil, 
aniden çıkıp gelen herhangi bir şahıs için de kullanılırdı. Ayrıca Arap-
lar, dinini terk edip başka bir dine giren herhangi bir kişinin davranışını 

değerlendirme”,	Türkiye I. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (24-25 Eylül 1992), 
Samsun	 1992.

[8] Örneğin	Rabiah	ibn	İbâd’dan	gelen	bir	rivayet	şöyledir:	“Peygamber’i	(SAV)	ca-
hiliyye	dönemindeyken	Zül	Mecâz	çarşısında.	‘ey	insanlar	la ilahe illallah deyin	
ki	kurtulasınız’	derken	gördüm.	İnsanlar	etrafına	toplanmışlardı.	Arkasında,	onun	
yalancı	bir	Sâbiî	olduğunu	söyleyen	ve	nereye	giderse	onu	takip	eden,	iki	taraftan	
örülmüş	saçlı	ve	parlak	yüzlü	bir	adam	vardı	Onun	kim	olduğunu	sordum.	Bana	
Peygamber’in	nesebinden	bahsederek,	onun	Peygamber’in	amcası	Ebu	Leheb	ol-
duğunu	söylediler”.	Ahmed	ibn	Hanbel,	Müsned,	Beyrut,	c.4,	s.341;		Buhari,	Câ-
miu’s-Sahih,	İstanbul	1981,	c.l,	s.89;	Müslim,	Sahih,	1955,	c.4,	ss.1920-21.

[9]	 Abdurrahman	ibn	Zeyd	şöyle	der:	“Müşrikler	Peygamber	ve	arkadaşları	hakkında	–onla-
rı	Sâbiîlerle	kıyaslayarak-	‘bunlar	Sâbiîlerdir’	derlerdi.	Zira	Ceziretu’l-Musul’da	yaşayan	
Sâbiîler	 ‘Allah’tan	 başka	 bir	 ilah	 yoktur’	 diyorlardı.”	 Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’viIi 
Ayi’l-Kur’an,	Kahire	1968,	c.l,	s.319;	İbn	Kesir,	Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm, Kahire	1956,	c.l,	
s.104,	Aynca	Ata	ibn	Ebi	Rabah	(v.	h.114)	ve	ibn	Curayc	(v.	h.150)	de	Savad	bölgesinde	ya-
şayan	Sâbiîlerle	Mekkeli	müşriklerin	Hz.	Peygambere	“O	bir	Sâbiîdir”	demeleri	arasındaki	
ilişkiye	dikkat	çekmişlerdir.	Bkn.	Taberi,	aynı	yer.
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ifade etmek için de bu fiili kullanırlardı[10]. Örneğin, Peygamber (SAV) 
zamanında bir kişi Müslüman olduğunda onlar  saba’a fulânun  “falan 
kişi dinini değiştirdi (dininden döndü)” derlerdi. nitekim, Benî Cezîme 
kabilesi halkı, Hâlid ibn Velid kendilerini İslama davet ettiğinde saba’nâ 
saba’nâ “döndük, döndük (veya dinimizi değiştirdik)” demişlerdi[11]. Do-
layısıyla birçok İslami kaynağın da vurguladığı gibi,[12] müşrik Araplar, 
geleneksel Kureyş dinini tanımayıp karşı çıktığı ve başka bir dine uyduğu 
için Peygamber’i (SAV) ve etrafındakileri Arapçada “dönek” anlamına 
gelen Sâbiî terimiyle adlandırmışlardır. 

Diğer taraftan Kur’an’da geçen Sâbiî teriminin, Hz. Peygamber 
(SAV) için kullanılan “dönek” anlamındaki Sâbiî ismiyle ve ismin köke-
nini oluşturan Arapça saba’a veya sabâ’ fiil kökleriyle bir ilişkisinin olma-
dığı açıktır. Her şeyden önce Sâbiîlerin Kur’an’da dinsel bir grup olarak 
zikredilmeleri, onların Hicaz bölgesi Araplarınca bilinip tanındıklarını 
göstermektedir. Kur’an’da isimleri geçen diğer dinsel gruplar konusunda 
olduğu gibi, Sâbiîler için de Kur’an yeni bir isim kullanmamakta, Arap-
lar arasında yaygın olarak bilinip kullanılan ismi kullanmaktadır. Öteden 
beri biz, güney Mezopotamya’da yaşayan Sâbiîlerin Arap komşularınca 
Subbâ ya da Subbî olarak adlandırıldıklarını bilmekteyiz. Her ne kadar 
Sâbiîler kendileri için bu ismi kullanmasalar ve kendilerini Mandenler 
(bilenler, arifler) ve nasuralar (hakikati koruyup gözetenler) diye ad-
landırsalar da komşuları onları, dinlerinin en göze çarpan karakteristiği 
olan sürekli vaftiz ibadeti nedeniyle Subbâ ismiyle isimlendirmişler-
dir.[13] Sâbiîlerin kendi dilleri olan Mandencede “vaftiz olan, suya dalan, 
yıkanan” anlamlarına gelen Subbâ terimiyle ilişkili birçok kavram (örne-
ğin en önemli Sâbiî ibadeti olan Masbuta) Sâbiîlikte yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Dolayısıyla Arap komşuları, inançları gereği gizlilik ilkesine 
sıkı sıkıya bağlı olan bu cemaatı dışa yansıyan ibadetlerinde özellikle de 

[10]	 Bkn.	Taberî,	age,	c.l,	ss.318-319;	Zamahşerî,	Mahmud	ibn	Ömer,	Esasu’l-Belağah, Beyrut	
1965,	 s.345.

[11]	 Krş.	Buhari,	age.,	c.8,	s.118;	Nesâ’i,	ibn	Şu`ayb,	Sünen,	Kahire	1964,	c.8.	s.208.
[12]	 Bkn.	İbnü’l-Esir,	Ebu’s-Sa`âdât	Mubârek,	en-Nihâyeh fî Garîbi’l-Hadîs ve’l-Asâr,	Beyrut,		

c.3, s.3.
[13]	 Bkn.	Gündüz,	Ş.,	The Knowledge of Life,	Oxford	University	Press	1994,	ss.1;	aynı	yazar,	

Sâbiîler Son Gnostikler,	Ankara	 1995,	 ss.5-6.
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vaftizde sıkça kullanılan “suya dalmak” anlamındaki saba’e teriminden 
hareketle Sâbiîler olarak adlandırdılar. nitekim İbn nedîm gibi bazı İs-
lam alimleri, Sâbiîlerin Arapça “el-Muğtasılah” (yıkananlar, gusl olanlar) 
şeklinde adlandırıldıklarını da ifade ederler.[14] Burada kullanılan Muğ-
tasılah terimi anlam itibarıyla Sâbiî teriminin Arapça karşılığı konumun-
dadır.

Kur’an’da kendilerinden bahsedilen Sâbiîlerin kim oldukları konu-
sunda Hicrî ilk iki asırda yaşayan ve aralarında çeşitli sahabi ve tabiînin 
de bulunduğu İslam alimlerinin görüşleriyle sonraki dönemlerde yaşa-
yan çeşitli alimlerin görüşleri arasındaki farklılık dikkat çekicidir. Ab-
dullah ibn Abbas, Hasanu’l-Basri, Mücâhid ve Atâ ibn Ebî Rabah gibi 
ilk dönem İslam alimleri, Sâbiîliğin Yahudilik, Hıristiyanlık ve Mecusi-
lik arasında (ya bunlara benzeyen ya da bunlardan birinin bir mezhebi 
durumundaki) bir din olduğunu ifade ettiler. Bu İslam alimlerinden bir 
kısmı, Sâbiîlerin Kûsâ, Savâd-ı Irak ve Cezîretu’l-Musul’da yaşadıklarını; 
zebur okuduklarını ve meleklere taptıklarını belirttiler. Bununla birlikte 
onlardan bazıları (örneğin ziyad ibn Ebîhi ve Vehb ibn Munebbih) Sâbiî-
lerin peygamberleri kabul ettiklerini ve Allah’tan başka bir ilahın olmadı-
ğına inandıklarını ifade ettiler. Hatta, Hasanu’l-Basrî’nin rivayetine göre, 
halife Muaviye döneminde Irak valisi olan ziyad ibn Ebîhi, Sâbiîlerden 
cizyeyi bile kaldırmayı düşünmüş, ancak sonradan kendisine Sâbiîlerin 
meleklere taptıkları söylenince bu fikrinden vazgeçmiştir.[15] 

İlk dönem İslam alimlerinin Sâbiîlere ilişkin bu değerlendirmelerin-
de dikkati çeken en önemli husus, onların Sâbiîlerle ilişkili olarak asla 
Harran’dan ve Harranlılardan bahsetmemeleridir. Yine bu İslam alimleri-
nin, sonraki dönem Müslüman yazarların aksine, Sâbiîlikle ilişkili olarak 
yıldız-gezegen kültünden ya da paganizmden hiç bahsetmemeleri olduk-
ça önemli bir husustur.

Bu İslam alimlerinin Sâbiîler konusundaki değerlendirmelerinin ge-
nelde doğru olduğunu görüyoruz. Gerçekten de Kûsâ, Savad-ı Irak ve 

[14]	 	İbn	Nedîm,	Kitabu’l-Fihrist,	ed.	G.	Flügel,	Leibzig	1872,	s.340.
[15]	 	Taberî,	age,	c.1,	s.319;	İbn	Kesîr,	age,	c.1,	s.104.
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Musul civarı, Sâbiîlerin MS 2. yüzyıldan beri yaşadıkları bölgelerdir. zira, 
Sâbiîlerle ilgili yapılan çalışmalardan, MS birinci yüzyılda anavatanları 
Filistin-ürdün bölgesinden Yahudi baskısı nedeniyle göç eden Sâbiîlerin, 
Part hanedanı koruması altında önce Musul civarındaki dağlık Medye 
bölgesine (Adiabene yöresine), sonra da büyük oranda buradan güney 
Mezopotamya’ya gelip yerleştikleri bilinmektedir.[16] nitekim, Kur’an’ın 
nazil olduğu dönemde Sâbiîler, yaklaşık beş yüz yıldır güney Mezopo-
tamya’nın bataklık yörelerinde yaşamaktaydılar. Hz. Ömer döneminde 
Müslümanlar bu yöreyi fethettiklerinde, Sâbiîler kendilerinin de kitabî 
olduklarını ispatlamak amacıyla Müslümanlara kutsal kitapları Ginza’yı 
göstermişler, ayrıca kendilerinin putperest olmadıklarını vurgulamışlar; 
Müslüman yöneticiler de onlara ehli zimmet statüsünü tanımışlardır. 
Müslümanlarca onlara herhangi bir kötü muamelenin yapılmadığına iliş-
kin anlatılara Sâbiî metinlerinde de rastlamak mümkündür.[17] 

Çeşitli ilk dönem İslam alimlerince Sâbiîlerin meleklere taptıkları ve 
zebur okuduklarına dair ileri sürülen görüş, Sâbiîlere ilişkin genellikle 
duyumlara ya da yetersiz dış gözleme dayalı eksik bilgiden kaynaklan-
mış olmalıdır. Sâbiîler, taptıkları yüce varlığa kendi dillerinde Malka d 
nhura (Işık Kralı) adını vermektedirler. Ayrıca genel anlamda Malka 
(çoğulu Malkia), yüce tanrı Malka d nhura’nın etrafındaki sayısız ışık 
varlığı için genel bir isim olarak da kullanılmaktadır. Dolayısıyla Sâbiîler 
günlük ibadet ve dualarında Malka ve Malkia terimlerini sıkça telaffuz 
etmektedirler. Sâbiîlerle bir arada yaşayan ancak Sâbiîlerin dışa kapalı ya-
pıları nedeniyle onları yeterince tanıma fırsatı bulamayan Arap komşula-
rı, Sâbiîlikteki Malka terimini Arapça melek olarak algılamış ve onların 
meleklere taptıklarını sanmışlardır. Yoksa gerçekte Sâbiîler asla melekle-
re tapmazlar. Aynı şekilde Sâbiîlerin zebur okudukları kanaatı da yanlış 
bir değerlendirmeden kaynaklanmış olmalıdır. Başta Ginza ve Qolasta 
olmak üzere Sâbiî kutsal kitaplarının önemli bir bölümü ilâhî tarzında ya-
zılıdır. Muhtemelen bu metinleri Müslümanlar Davud’un mezmurlarıyla 
karıştırmış ve onların zebur okuduklarını sanmışlardır.

[16]  Gündüz, Sâbiîler Son Gnostikler, ss.11-44.
[17]	 	Örneğin	bkn.	Haran Gawaitha,	ed.	E.S.	Drower,	Vatikan	1953,	ss.15-16.
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 Görüldüğü gibi Kur’an’ın nazil olduğu dönemden itibaren ilk 
dönem İslam alimlerinin, Kur’an’daki Sâbiîlerin kimliğine ilişkin olarak 
ifade ettikleri görüş ve nitelemeler, MS ikinci yüzyıldan itibaren güney 
Mezopotamya’da yaşayan kendilerini Mandenler ya da nasuralar diye 
adlandıran, ancak Arap komşularınca Subbâ ya da Subbî diye isimlen-
dirilen dinsel gruba yöneliktir. Ancak sonraki dönemlerde Kur’an’daki 
Sâbiîlerin kim olduklarıyla ilgili, önceki dönem İslam alimlerinin görüş-
lerinin aksine yaygın bir kanaat hasıl olmuş ve Sâbiîler özelde Harran 
putperestleriyle özdeşleştirilerek onların yıldız ve gezegenlere tapan po-
liteistler oldukları ileri sürülmüştür. Özellikle Abbasiler dönemi ortala-
rından itibaren yaygınlaşan bu kanaat, tefsirden fıkha hemen her alanda 
yazılan eserlerde tekrarlanmış ve günümüze kadar süregelmiştir. Yine bu 
dönemde, Kur’an’daki Sâbiî terimi anlam itibarıyla Arapça saba’a-yasbau 
fiil kökünden hareketle “doğru dinden sapıp batıla yönelmiş olan” ya da 
“bilinen yaygın dinlerden ayrılarak ortada kalmış olan, herhangi bir dini 
olmayan” şeklinde değerlendirilmiş, ilerleyen dönemde ise Sâbiî terimi 
kısaca “putperest” ve “Müslüman olmayan” şeklinde algılanmıştır. Bu ne-
denle genelde Çin’den Yunan’a, Orta Asya’dan Mısır’a kadar bütün gayri-
müslimler (hatta Hıristiyanlar da dahil) Sâbiî olarak adlandırılmışlardır. [18]  

Sonraki dönem İslami kaynaklarda Sâbiî terimi genelde bütün gay-
rimüslimler için kullanılan bir isim olarak görülürken, özelde ise Harran 
putperestleri Sâbiîler olarak tanımlanmış; Harranilerin eski Asur-Babil 
dinsel geleneğinin bir devamı şeklinde sürdürdükleri yıldız-gezegen kül-
tüne dayalı paganizmi Sâbiîliğin en önemli karakteristiği olarak belirtil-
miştir. Her ne kadar bu döneme ait bazı yazarlar Harran putperestleri-
nin gerçekte Sâbiî olmadıklarını, asıl Sâbiîlerin güney Mezopotamya’da 

[18]	 Örneğin	 bkn.	 Taberî,	 Târihu’r-Rusul ve’l-Mulûk,	 Leiden	 (1964),	 c.1,	 s.176,	 c.2,	 s.683;	
Cassâs,	 Ahkâmu’l-Kur’ân,	 Kahire	 (h.	 1347),	 c.2,	 ss.401-402;	 Kurtûbî,	 Câmi’ul Ahkâ-
mi’l-Kur’ân,	Kahire	 (h.1387),	 c.1,	 s.435;	 İbn	Kudâme,	el-Muğnî,	Beyrut	 (h.1392),	 c.10,	
ss.568-569;	İbn	Hazm,	Kitâbu’l-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihâl,	Kahire	(h.1317),	c.1,	
s.35;	 Şehristânî,	Kitâbu’l-Milel ve’n-Nihâl,	 Londra	 (1842),	 ss.24-25,	 180-181,	 246-248;	
Ebu’l-Fidâa,	el-Muhtasar fî Ahbâri’l-Beşer,	Vogel	(1831),	ss.98,	110.	Sâbiîlerin	yıldızlara	
ve	gezegenlere	tapanlar	olduğu	yönündeki	geleneksel	görüşleri	tekrarlayan	günümüz	çalış-
maları	için	de	örneğin	bkn.	Yıldırım,	C.,	İlmin Işığında Asrın Kur›an Tefsiri,	İzmir	1986,	
c.1,	s.209;	Çantay,	Hasan	Basri,	Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm,	İstanbul	1974,	c.1,	s.25.
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yaşadıklarını ve bunların dinsel sistemlerinin Harranîlerden tamamıyla 
farklı olduğunu vurgulasalar da “Harran Sâbiîleri” adı altında Harranîle-
rin İslam dünyasında gittikçe artan şöhretleri ve Sâbit ibn Kurrâ gibi bazı 
Harrânîlerin halifelerin saraylarında yapılan tartışmalarda kendi paganist 
inançlarını ısrarla savunmaları nedeniyle Müslümanların dikkatleri Har-
rânîler üzerine çekilmiş ve Müslüman yazarlar eserlerinde Sâbiîlik adı al-
tında Harran paganizmini ve politeizmini tanımlamışlardır. 

İbn nedîm, Bîrûnî, Hamza el-Isfahânî ve el-Havârizmî gibi Müslü-
man yazarların eserlerinde açıkça ifade ettikleri gibi, gerçekte Harran put-
perestleri Sâbiî adını geç bir dönemde, muhtemelen Abbasiler dönemin-
de zimmî statüsünü sürdürebilmek amacıyla almışlardır.[19] Harranlıların 
daha önceki dönemlerde Sâbiî ismiyle herhangi bir ilişkileri olmamıştır. 
Tarihi Milattan önce üçüncü binli yıllara kadar uzanan Harran halkı, 
Bîrûnî’nin de vurguladığı gibi[20] Abbasiler dönemi öncesinde komşu-
larınca “putperestler” ya da kısaca “Harrânîler” olarak adlandırılmışlar. 
zaten ilk dönem İslam alimlerinin Sâbiîlerle ilişkili olarak Harran’dan ve 
Harran paganizminden hiç bahsetmemeleri de Harran halkının Sâbiîlikle 
gerçekte bir ilgisinin olmadığını göstermektedir. 

Bugün dünya genelinde sayıları 100 binin altında olan[21] Sabiiiler, 
yoğun olarak Irak’ın Basra civarındaki yerleşim birimlerinde ve İran’da 
yaşarlar. Bununla birlikte Kanada, ABD, Avustralya, İsveç ve benzeri ül-
kelerde önemli sayıda Sabii diyasporası da varlığını sürdürmektedir. Işık 
ve Karanlık düalizmine dayalı teolojileri, su kültüne merkeze alan iba-
det anlayışları ve dışa kapalı komünal toplum yapıları ile Sabiiler, kadim 
Gnostik geleneğin günümüzde bir dinsel grup olarak yaşayan mümessil-
leri olarak dikkati çekerler.

[19]	 İbn	Nedîm,	age,	s.320;	el-Havârizmî,	Mefâtîhu’l-Ulûm,	Leiden	(1968),	s.36;	Hamza	el-Is-
fahânî,	Târîh Sînî Mulûku’l-Arz ve’l-Enbiyâ,	Berlin	(h.1340),	s.7;	Bîrûnî,	The Chronology 
of Ancient Nations,	Londra	1879,	s.315.

[20]	 	Bîrûnî,	age,	s.315.
[21]	 Günümüz	Sabiileri	bu	sayının	yaklaşık	bir	milyon	olduğunu	ileri	sürerler;	fakat	bunun	ger-

çekle	bir	 ilgisi	bulunmamaktadır.
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Sabiiilerin tarihi Miladi ilk yüzyıla kadar uzanır. Filistin-ürdün böl-
gesinde başlayan tarihsel serüven buradan cemaatin göç etmesiyle Su-
riye’den Kuzey Mezopotamya’ya ve oradan da Güney Mezopotamya’ya 
kadar devam etmiş ve Sabiiler yaklaşık olarak Miladi 3. yy başlarında yer-
leştikleri bu bölgede günümüze kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir.[22] 
Bu uzun süreçte Sabiiiler doğal olarak birçok farklı dinsel ve kültürel ge-
lenekle iletişim içerisinde olmuşlar ve karşılıklı bir etkileşim söz konusu 
olmuştur. nitekim Sabii geleneğinde başta Yahudilik olmak üzere, Hıris-
tiyanlık, Mecusilik, İslam, çeşitli Ortadoğu Gnostik akımları gibi gele-
neklerin izleri ancak bu iletişim süreciyle açıklanabilir. 

Benzer durum Sabii dili ve literatürü için de geçerlidir. Sabiiler, Or-
tadoğu halkları arasında kendilerine özgü dilleri ve zengin dinsel ve ta-
rihsel literatürleri ile de ilgi odağıdırlar. Sabiilerin konuştukları dil olan 
Mandence Aramice’nin Doğu diyalektlerinden birisi olarak bilinir.[23] Bu 
dil yalnızca Sabiiler arasında sınırlı şekilde bilinir ve yalnızca Sabii metin-
lerinde yazılı bir dil olarak görülür. Bu dile verilen Mandence ismi Sabi-
ilerin kendilerine verdikleri Manden terimiyle irtibatlıdır. Bilen, anlayan 
anlamına Manden terimi Sabiilerce sıradan Sabii cemaati üyesi olanlar 
için kullanılır. Cemaat içerisinde dini bilgileri ve kimliğiyle önde gelenler 
ve atalar için ise nasuray (hakikati koruyup gözeten) ismi kullanılır. On-
larla ilgili olarak yaygın şekilde kullanılan Sabii (Subbi ya da Subba) ismi 
ise kendilerinden ziyade Arap komşularınca onlara verilen ve zamanla 
kendileri tarafından da benimsenen bir isimdir. Dışa karşı kendilerini 
bu ismi kullanan Sabiiler dini ayin ve törenlerinde ise kendileriyle ilgili 
Manden terimini kullanmayı tercih ederler.

En eski Mandence yazılı metinler MS üçüncü ve dördüncü yüzyıl-
lara aittir. Bu döneme ait olan birçok Sabii sır yazması bulunmaktadır. 
H. Pognon, M. Lidzbarski, W.S. McCollough ve R. Macuch gibi birçok 
bilim adamı tarafından yayımlanan bu sır yazmaları genellikle kaseler, 

[22]	 	Sabiilerin	kökeni	ve	erken	dönem	tarihleri	konusunda	bkn.	Gündüz,	The Knowledge of Life.
[23]	 	Beyer,	K.,	The Aramaic Language,	tr.	J.F.	Healey,	Göttingen	1986,	s.	46.
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çömlekelr ve çeşitli metal kaplar üzerine yazılmıştır.[24] Çeşitli paleogra-
fik incelemelerden hareketler bazı sır yazmaları üçüncü yüzyıl ortalarına 
tarihlenmiştir. Sihir ve büyüyü konu alan sır yazmalarından başka, Sabii 
metinleri arasında en erken döneme ait oldukalrı düşünülen metinler Sa-
bii kutsal kitaplarından Ginza’da ve Kolasta’da bulunmaktadır. Özellikle 
Ginza’nın içerisinde yer alan ve Sol Ginza diye adlandırılan kısımda Sabii 
teolojisinin de en erken formları olarak görülen metinler bulunmakta-
dır. Her ne kadar bu kutsal kitapların elimizde bulunan mevcut halleri 
çok sonraki bir döneme, İslam sonrası tarihlere ait olsa da bu metinle-
rin orijinallerinin (en azından yukarıda sözünü ettiğimiz bölümlerinin) 
MS üçüncü yüzyıla ait oldukları düşünülmektedir. zira bu metinlerde 
yer alan malzemelerin çeşitli diğer tarihsel metinlerle, örneğin Maniheist 
yazmalarla karşılaştırılması, bu metinlerin o döneme ait olduğuna işaret 
etmektedir. Örneğin T. Save-Söderbergh, Ginza’nın sol kısmında bulu-
nan materyalle Maniheist Tomas Mezmurları arasında yaptığı karşılaş-
tırmada, Tomas Mezmurları’ndaki çeşitli bölümlerin Ginza’dan bir alıntı 
olduğunu ortaya koymuştur.[25] Sabii kaynakları, bazı Sabii yazmalarının 
zazai adı verilen bir kişi tarafında halihazırda üçüncü yüzyılda yazıldığını 
belirtmektedir. Bütün bunlardan hareketle Sabiilerin MS üçüncü yüzyıl 
öncesi dillerine ilişkin bir yazı karakterine sahip olduklarını söylemek 
mümkündür.

Sâbiîler, düalist bir tanrı inancına sahiptirler. Onlar bir taraftan bütün 
iyiliklerin kaynağı olan bir tanrının (Malka d nhura) varlığına inanırken, 
diğer taraftan bütün kötülüklerin kaynağı olan bir kötülük tanrısını da 
(Malka d Hşuka) kabul ederler. Sâbiîler, her ikisinin de ezeli ve ebedi 
olduğuna inandıkları bu tanrısal güçlerden yalnızca Malka d nhura’ya 
tapar ve bu nedenle kendilerinin monoteist olduklarını ileri sürerler. 
Sâbiîler her türlü put, suret, resim, şekil ve benzeri şeylere tapınmayı şid-
detle reddederler; yıldız-gezegen tapıcılığını bir küfür bir sapkınlık ola-
rak görürler. Onlar, gezegenlerin, kötülük tanrısı ve onun işbirlikçileri-

[24]	 Bu	sır	yazmaları	konusunda	örneğin	bkn.	E.M.	Yamauchi,	Mandaic Incantation Texts,	New	
Haven	1967.

[25]	 Bkn.	Save-Söderbergh,	T.,	Studies in the Coptic Manichaean Psalm-Book: Prosody and 
Mandaean Parallels,	 Uppsala	 1949.
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nin eseri olduğunu düşündükleri dünyayı çevreleyen gözetleme kuleleri 
olduklarına ve kötülük tanrısının emrinde hareket ettiklerine inanırlar. 
Bu inanca göre kötülük tanrısının emrinde olan gezegenler, yeryüzünde 
maddi alem ve beden hapishanesinde tutsak edilmiş olan ruhun, buradan 
kaçmasını engellemek görevini ifa ederler. Sâbiîlere göre ruh, ilahi alemi 
oluşturan Işık Alemi’ne aittir ve yüce tanrıdan zuhur etmiştir. Buna kar-
şın maddi alem ve beden ise kötülük tanrısının ve onunla işbirliği yapan 
“Işık Alemi’nden atılmış veya düşmüş varlıkların” ya da Demiurg’un ese-
ridir; dolayısıyla beden ve madde yapısı itibarıyla kötüdür. 

Dinlerinin Hz. Adem’le başladığını ileri süren Sâbiîler, Yahya-Yu-
hana diye adlandırdıkları Hz. Yahya’ya kutsal kitaplarında büyük önem 
verirler ve onu “Işık Peygamberi” ve “Gerçek Peygamber” olarak niteler-
ler. Onunla ilgili olarak anlatılan birçok mitolojik rivayet bir tarafa, onun 
Sâbiîliğin savunucusu ve tebliğcisi olduğuna, bu görev için yüce tanrı ta-
rafından özel olarak görevlendirildiğine inanırlar.

Sâbiîlerin en önemli ibadeti vaftizdir. Her Sâbiî haftada en az bir kez 
Pazar günü vaftiz olmalıdır. Vaftiz rahip gözetiminde mutlaka bir akarsu-
da yapılmalıdır. Vaftiz dışında Sâbiîlerin düzenli günlük ibadetleri, duala-
rı, kurban törenleri ve bayramları vardır. Sâbiîler Işık Alemi’nin bulundu-
ğuna inandıkları kuzeye yönelerek ibadetlerini ifa ederler.


