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Sabiilik Ortadoğu kökenli bir inançtır. Fakat Sabiilerin
inançlarının bölgede var olan kültürlerle karışmış olması
araştırmacıların zaman zaman yanlış yorumlamalarına
neden olmuştur. Sabiiler için bazı kaynaklarda yıldıza
tapanlar oldukları söylenilir. Bu konu İslam kaynaklarında
özellikle tefsirlerde en çok vurgulanan husustur. Bir diğer
husus Sabiilerin köken olarak Babil’deki büyü ve sihrin de
hakim olduğu bir inançla bağlantılı oldukları görüşüdür.
Bu görüşlerin temelinde Harranlılar bulunmaktadır.
Harranlılar tarihte yıldıza tapan bir topluluktur.
Günümüzde Urfa ile Halep şehirleri arasındaki bir bölgede
yaşamış olan topluluğun inanç geçmişi çok eski yüzyıllara
kadar ulaşmaktadır. Yıldıza tapma yanında büyüsel ve
sihirsel faaliyetler günlük yaşantılarında büyük öneme
sahiptir.

Sabiiliğin Tarihçesi

Sabiilerin dinsel anlayışları tümüyle gnostik düalizm
temeline dayanmaktadır. bu ikili anlayışta, bir yanda “ışık
evreni”, diğer yanda ise “karanlık evreni” bulunmaktadır.
Işık Evreni’nin yöneticisi, “Yüce Hayat”, “Kudretli Ruh”
ya da “Yüceliğin Efendisi” gibi niteliklerle de adlandırılır.
Işık kralı’nın, en üstün niteliklere sahip ve tüm noksan
sıfatlardan uzak bulunduğuna inanılır. Düalizmin diğer
yönünü oluşturan karanlık evreni de benzer bir
yapılanmaya sahiptir. Bu evrenin başında, bir adı da
“büyük canavar” olan Karanlık
Kralı bulunur. O, kötülüklerin yaratıcısı ve yayıcısıdır.
Karanlık evreni yokluk, eksiklik ve düzensizliği
simgeleyen “kaos” ilkesi tarafından yaratılmıştır.

Sabiiliğin Özellikleri

Sabiilerin İnançları
Sabiilerin İnançları içerisindeki Hayat, Ruh ve
Peygamberlik anlayışı onların diğer inançlardan
farklılıklarını ortaya koymaktadır. Sabiilere göre
hayat, bütün varlıklardan, kutsal sudan, ışıktan ve
nurdan önce vardır ve her şey onun tarafından
yaratılmıştır. Sabiilerin peygamberlik anlayışı
Hz. Yahya’yı Peygamber kabul etmeleri ile
bağlantılıdır. Onlar Yahudiliği bozuk bir inanç,
Hristiyanlığı sapık bir din olarak görürken Hz.
Musa ve Hz. İsa’yı da peygamber olarak kabul
etmemektedirler. Sabiilerde ibadet öncesi su ile
temizlik yapılmaktadır. Bu sebeple Sabiilerin
mabetleri nehir kenarlarında yapılmışlardır.
Mabedin ortasında devamlı akan bir havuz
bulunur. Üç türlü temizlikleri vardır.
Masbuta, Rişama ve Tamaşa’dır.

Sabiilerin zengin bir kutsal kitap koleksiyonu vardır.
Kutsal metinlerinin yaratılışta

Tanrı tarafından Adem’e verildiğine inanırlar. Yapılan
incelemeler, bu metinlerin genellikle MS 2-3. Yüzyıllarda
derlendiğini ortaya koymuştur. Sabiiler’in kutsal metinleri
Aramice’nin lehçelerinden biri olan Mandeence ile
yazılmıştır. Günümüzde Arapça konuşan Mandeenler, bu
dili sadece ibadet dili olarak kullanırlar. Mandeence’yi
okuyup yazabilme ayrıcalığı yalnızca din adamlarına aittir.
Kutsal metinlerin en önemlileri üç ayrı kitaptır: “Ginza”,
“Draşia d’Yahya” ve “Qolasta”.

Sabiiliğin Kutsal Metinleri
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