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Sakalın Arapça karşılığı lihyedir. Tarih bo
yunca çeşitli toplumlarda saka! bırakma, 
sakalı tamamen kesme veya farklı şekil
lerde kısmen tıraş etme uygulamalarına 
dini, milli ve örfl anlam ve değerler yük
lenmiştir. Tevrat'ta saka! tıraşı yasaklan
mış olmakla birlikte (Levili ler. ı 9/27) Ya
hudilik'te yaygın kabule göre yasak sayı
lan eylem sakalı usturayla traş etme olup 
kısaltma veya başka bir yolla tamamen 
kesmeye izin verilmiştir. Batı hıristiyanla

rında ve Budistler'de tıraşlı yüz makbul
ken Doğu hıristiyanlarında , Hindu ve Sih
ler'de sakalın olduğu gibi bırakılması ge
rekli görülür. 

Kur'an-ı Kerim'de saka! kelimesi bir yer
de geçer (Ta ha 20/94), fakat saka! bırak
ma veya kesmenin hükmünden söz edil
mez. Hadislerde ise bu konuda bazı emir 
ve tavsiye ifadeleri yer almıştır. Hz. Pey
gamber saka! bırakmayı yaratılışa uygun 
davranışlar arasında saymış (Buhar!. "Li
bas", 62; Müslim, "Taharet", 56), bazan 
müşriklere veya MecGs'iler'e muhalefet et
me gerekçesine bağlayarak, bazan da ge
rekçe belirtmeden sal~alın bırakılıp bıyıkla

rın kısaltılmasını (Buhar!, "Libas", 63; Müs
lim, "Taharet", 52-55), saç ve sakalın bo
yanarak yahudi ve hıristiyanlardan farklı 
olunmasını (Buhar!. "Libas", 67; Müslim, 
"Libas", 80) istemiş ve saçı sakalı siyaha 
boyarnayı yasaklamıştır (Müslim , "Libas", 
78-79; Ebu Davud, "Tereccül" , 20) . ResGl-i 
Ekrem'in sakalının sıkolduğu (Müslim, "Fe
za'il" , ı 09). sakatını eninden ve boyundan 
kısalttığı (Tirmizi, "Edeb", ı 7) ve Peygam
ber'in fiilierine uymada titizliğiyle bilinen 
sahabeden Abdullah b. Ömer'in sakatını 
avucuyla tutup bundan fazla olan kısmı tı
raş ettiği (Buhar!, "Libas", 64) bildirilmek- · 
tedir. Ayrıca ResGlullah'ın saçı sakalı da
ğınık olanları uyararak kendilerinden bu 
durumu düzeltmelerini istediği kaydedil
mektedir (el-Muvatta', "Şa'T", 7) . 

Hz. Peygamber'in ve sahabenin konuya 
i lişkin söz ve uygulamalarını değerlendi-

ren fakihler saka! bırakmanın hükmü hak
kında farklı görüşler ortaya koymuşlardır. 
Fakihlerin çoğunluğu s~ bırakmayı müs
lümanların şiarı ve dini bir emir olarak gö
rüp sakalı kesmeyi haram sayar; Hanefi
ler'de bu gibi durumlar için tahr'imen rnek
ruh terimi kullanılır (İbn Abid!n , II, 4I8; 

Cez!r!, II, 45, 46). Bu gruptaki alimler, ha
dislerdeki emirlerle ResGl-i Ekrem'in ve 
sahabenin uygulamasının bağlayıcı nitelik
te olduğu yorumunu yapmış. Kur'an-ı Ke
rim' de ResGlullah'a uymayı emreden ayet
terin saka! bırakma konusunda da onun 
yolunu izlemeyi gerekli kıldığını. sakalı kes
menin kadınlara benzemek ve Allah'ın ya
rattığı şekli bozmak anlamına geldiğini ve 
bu yöndeki yasağın (en-N isa 4/I19; Buha
r!, "Libas". 62) sakalı kesmeyi de kapsadi
ğını ifade etmişlerdir. Bu emir ve uygula
malardan tavsiye anlamını çıkaran Gazza
l'i, İbn Hacer el-Heytem'i, Şemseddin er
Reml'i ve Hat'ib eş-Şirb'in'i gibi alimler sa
kah kesmenin haram değil rnekruh (Ha
nefıler'in terimiyle tenz!hen mekruh) ol
duğunu söylemiştir (Ebu Bekir b. Mu
hammed ed-Dimyatl, II , 340; Cez!rl, II, 

44) . Son devir alimlerinin bir kısmı saka! 
bırakmayı İslam'ın geldiği dönemde yay
gın olan örf ve adette açıklamış, Hz. Pey
gamber' e uyma amacıyla yapıldığında bu
nun sünnet veya müstehap sayılabilece
ğini, ancak esas itibar iyle saka! bırak
manın dini 1 şer"i bir konu olmadığını be
lirtmiştir (M. Ebu Zehre, s. 35; Mahmud 
ŞeltGt, s. 227-229). Onlara göre ResGl-i Ek
rem'in saç. saka! ve bıyık konusundaki söz 
ve uygulamaları. dış görünüşün diğer un
surlarında olduğu gibi o günün örf ve ade
ti çerçevesinde temiz ve düzenli olma ya
nında estetik görünümün önemine yapı
lan bir vurgu anlamı taşır. ResGlullah'ın saç 
ve sakalına yağ ve koku sürerek düzenli 
ve bakıı:nlı olmaya özen gösterdiğine dair 
rivayetleryanında (Nesa!, "I:Iac", 42) onun 
bıyıkları tıraş etme, saçı ve sakalı boyama 
vb. hususlarda gayri müslimlerden farklı 
davranmakla ilgili emir ifadelerinin (EbO 
DavOd, "Şalat", 88) fakihlerin görüş birli
ğiyle vücGb anlamına gelmemesi bu yak
laş ımı destekler niteliktedir. öte yandan 
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haram hükmüne açık ve kesin naslarla ula
şılabileceği ve İslam alimlerinin haram ke
limesini bazan rnekruhu da kapsayacak 
şekilde kullandıklarını göz önünde bulun
durarak sakalı kesmenin haram diye nite
lendirilmesini ihtiyatla karşılamak gerekir. 
Nitekim Şafii mezhebinde sakalı kesme
nin rnekruh sayıldığı görüşü yaygın olup 
Hattabi de alimierin çoğunluğunun fıtra

tı sünnet diye yorumladıklarını, aralarında 

sakalı kesmenin de bulunduğu on şeyin 
fıtrattan olduğuna dair hadiste zikredilen 
fiilierin sünnet, dolayısıyla sakalı kesme
nin rnekruh olduğunu ifade etmektedir 
(Me'alimü 's-sünen, I, 31). Saçı boyamanın 

hükmü konusundaki deliller ve görüşler 
sakalın bayanması hakkında da geçerlidir 
(bk. SAÇ). 

Saka! bırakılması emrinin benzeri diğer 
emirlerden farklı algılanmasında sakalın 
İslam coğrafyasındaki toplumsal anlamı
nın katkısı olmalıdır. Nitekim öteden beri 
birçok toplumda mGtat şekilde uzatılmış 
saka! bilgelik, saygınlık, heybet ve vakar 
gibi olumlu niteliklerin işareti gibi düşü
nülmüştür (Gazzal!, I , 144). Hz. Peygam
ber'in söz ve uygulamalarına bütüncül bir 
bakış yapıldığında saç saka! vb. konular
daki tavrının temizlik, estetik görünüm ve 
cinsiyet farklarının gözetilmesi yanında 
müslümanların kendine has kimliklerinin 
olumsuz etkilere karşı korunmasına özel 
bir önem atfetmesiyle ilgili olduğu , onun 
yeni oluşturduğu toplumda eski adet ler 
den İslam inanç ve ilkelerine ters düşme
yenleri olduğu gibi veya bazı değişiklikler

le koruduğu , bu çerçevede saka! bırakma 
geleneğini de çekidüzen vererek devam et
tirdiği anlaşılmaktadır. Tarih boyunca top
lumların etkileşim içinde bulunduğu, bas
kın kültürlerin diğerlerini etkilediği ve ile
tişimin yaygınlaşması ile bu etkileşimin yo
ğunlaştığı , ayrıca günümüzde gayri müs
limler arasında saka! konusunda ortak bir 
tutum bulunmayıp her toplumda sakalı

nı uzatan ve keseniere rastlandığı di~te 
alındığında bunun daha çok toplumsal be
ğeni ve şahsi tercih meselesi haline gel
diği söylenebilir. 
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Hz. Peygamber' e ait 
saç ve saka! telleri. 

_j 

ResOl-i Ekrem'in saç ve sakalından gü
nümüze ulaşan teller İstanbul Topkapı Sa
rayı Müzesi Mukaddes Emanetler Dairesi 
ile dünyanın çeşitli yerlerindeki cami ve ev
lerde "lihye-i saadet, lihye-i şerif, sakal-ı 
şerif" adı altında muhafaza edilmektedir. 
Her ne kadar bunlara genelde saka! (lih
ye) deniliyorsa da büyük bölümü saç teli
dir. Hz. Peygamber'in tıraşı sırasında ke
silen saç ve saka! tellerini bazı sahabller 
alarak saklamıştır. Hudeybiye Antlaşma

sı'nda müşriklerin temsilcileri arasında yer 
alan Urve b. Mes'Od es-Sekafi, Mekke'ye 
döndükten sonra arkadaşlarına, kendisinin 
kisraya, kaysere ve necaşiye elçi gittiğini, 
onlara halklarından hiç kimsenin ashabı
nın Hz. Muhammed'e gösterdiği sevgi ve 
bağlılığı göstermediğini, Hudeybiye'de sa
habilerin ResOl-i Ekrem'in saçından düşen 
bir tek teli dahi muhafaza ettiklerini söy
lemiştir (Müsned, IV. 324). ResOlullah tı
raş olurken insanlar onun çevresini sarar, 
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berberin kestiği saç tellerini daha yere düş

meden almaya çalışıriardı (Müslim. "Fe
za'il", 75). Veda haccı sırasında ResQI-i Ek

rem'i Ma'mer b. Nadle el-Adevl tıraş et

miş (İbn Hacer. II. 269) ve kestiği saçları 
bir kısmını sahabilere, bir kısmını da ken
di ailesine dağıtması için EbO Talha el-En

sarl'ye vermiştir (Müsned, III. 256; Müslim, 

"I:Iac", 323-326) EbO Talha'nın şahsına 
ayırdığı saçlar daha sonra üvey oğlu Enes 
b. Malik' e, ondan da çocuklarına ve torun

larına intikal etmiştir. 

Ashaptan, tabiinden ve mezhep imam

larından sakal-ı şerife sahip olanların on

dan bereket umdukları bilinmektedir. Enes 
b. Malik, vefatı sırasında talebesi Sabit el

Bünanl'den öldüğünde bu saç tellerinden 
birinin dilinin altına konulmasını istemiş

tir (İbn Sa'd, VII, 25; İbn Hacer, I, 127) . Sa
vaşlarda da bu saç tellerinin zafer kazan

mada etkili olduğuna inananlar vardı. Ha
lid b. Velid, Yermük Savaşı sırasında dü

şürdüğü serpuşunun (kalensüve) ısrarla 
bulunmasını istemiş, bulunduğunda çok 

sevinerek ResQI-i Ekrem'le birlikte yaptığı 

bir umrede insanların onun saçından bir 
tele sahip olmak için birbiriyle yarıştıkla
rını, kendisinin de o sırada alabildiği bir

kaç teli serpuşunun içinde taşıdığını ve o 

serpuşla girdiği her savaşı kazandığını söy
lemiştir (EbO Ya'la, XIII, 106; Taberanl, IV, 

104-105; Hakim, III, 338). Muhtemelen bu 
rivayetten hareketle Hindistan'da, Babür

lü ordusunun sefer sırasında en önünde 
giden ve hükümdarın sancağını taşıyan fi

lin arkasından ikinci bir filin üzerinde kü
çük bir sandık içinde sakal-ı şerif taşınır

dı (ERE, X, 662). Bey'atürrıdvan'a katılan

lardan EbO Zem'a el-Belevl'nin Halid b . 
Velid gibi serpuşunda üç tel sakal-ı şerif 

bulunduğu, vefatında bunlardan ikisinin 
gözleri, üçüncüsünün dili üzerine konu!-

Topkapı sarayı 

Müzesi'nde 
muhafaza edilen 

sakai-ı şerifler 

(Mukaddes 
Emanetler, 

nr. 21/35, 21/457) 

duğu söylenmektedir (Ahmed Teymur Pa
şa, s. 84-85) Aynı şekilde Muaviye b. EbO 
Süfyan, ömer b. Abdülaziz ve Ahmed b. 
Hanbel'in de vefatlarında sahip oldukları 
sakal-ı şeriflerle beraber gömüldükleri bi
linmektedir (İbn Sa'd, V, 406; İbnü'l-Cev

Zı, II, 357). Enes b. Malik'in azatlısının oğlu 
olan tabiln alimi İbn Sirin kendisinde Hz. 
Peygamber'e ait birkaç saç teli bulundu
ğunu söylediğinde ResOlullah'ın sağlığın

da müslüman olan, fakat onu göremeyen 
KOfeli fakih Abide es-Selmfml, onun bir 
tek saçına sahip olmayı yeryüzünün bü
tün altın ve gümüşlerine tercih edeceği

ni belirtmiştir (BuhB.rl, "Vuçlü"', 33). 

Evliya Çelebi, Memlük Hükümdan Kan
su Gavri'nin Osmanlılar'ın karşısında yenil
meleri halinde gemilere yüklenerek ka
çırılmasını istediği mukaddes emanetler 
arasında bir tutarn lihye-i saadetin yer al
dığını söyler (DİA, XXXI, 109) Ahmed Tey
mur Paşa da yaşadığı dönemde varlığı bili
nen sakal-ı şeriflerin İslam dünyasının han
gi şehirlerinde ve bu şehirlerin nerelerin
de bulunduğunu bir liste haiinde kaydet
miştir (el-Aşarü'n-nebeviyye, s. 83 vd.). 
Ahmed Teymur Paşa, Sultan Mehmed Re
şad döneminde Topkapı Sarayı'ndaki mu
kaddes emanetler arasında kırk üç adet 
sakal-ı şerif olduğunu ve padişahın bun
lardan yirmi dördünü bazı Osmanlı bel
delerine gönderdiğini, birini de İstanbul'a 
yaptığı ziyaret sırasında Sultan Cihan Be
güm'e hediye ettiğini bildirmektedir 
(a.g.e., s. 91, 95). 

Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Ema
netler Dairesi'nde değerli sandıklar ve boh
çalar içerisinde altın , gümüş, kristal ve por
selen mahfazaiarda korunan sakal-ı şerif
lerden bazıları sergilenmektedir (Envan
ter nr. 21/35, 48, 389, 391, 402, 457, 462). 

Abdülaziz Bey, İstanbul'da büyük konak
larda muhafaza edilen çok sayıda sakal-ı 


