
SA KAL 

BİBLİYOGRAFYA : 

Wensinck, el-Mu'cem, "hdb", "Qıy" md.leri; 
Mi{tal;ıu künQzi's-sünne, "!iJ::ıye" md.; el-Muuat
ta'. "Cami<". 52-55; İbn Mace, "Taharet". 8; Ebu 
Davüd, "Taharet", 29-33, "Tereccül", 16, "Libas", 
88; Nesa!, "Tahfuet", 10-11, 15, "Z'ınet", 1-2; Hat
tabi, Me'alimü's-sünen (nşr. M: Ragıb et-Tabbah) . 
Halep 1351/1932, ı, 31; Gazzall. İl;ıya', ı, 144; İbn 
Hacer, Fetl;ıu'l-barf (Sa'd). XXII, 119; Şevkanl, 
Neylü'l-eutar, ı, 129-133; İbn Abidln. Reddü'l
mul;ıtar (Kahire). ll, 418; VI, 405; Ebü Bekir b. 
Muhammed ed-Dimyatl, Jjaşiyetü İ'aneti't-ta
libfn, Kahire 1356/1938, ll, 340; M. Ebü Zehre, 
Uşülü '1-fıkh, Kahire, ts. (Darü'l-fikri'l-Arabl). s. 
35; Mübarekfürl, Tu/:ıfetü'l-al;ıue?1 (nşr. Abdur
rahman M. Osman). Kahire 1384/1964, V, 433; 
Enver Baytan, Saç, Sakalue Bıyık Hakkında Di
ni ue Sıhhi Tausiyeler, İstanbul 1968; Cezlrl, el
Me?ahibü'l-erba'a, ll, 44-46; Mahmud Şeltüt, el
Fetaua, Kahire 1403/1983, s. 227-229; Ahmed 
eş-Şerebasl. Yes'etaneke fi.'d-dfn ue'l-l;ıayat, 

Beyrut 1980, lll, 23-25; M. Zekeriyya Kandehlevl, 
Vücübü i'fa'i'l-lil;ıye (nşr. Ferld b. Emin Hin
davl). Beyrut 1988; Yusuf ei-Kardavl, el-Jjelal 
ue'l-/:ıaram fi.'l-İslam, Kahire 1988, s. 92-94; Mu
hammed b. Ahmed İsmail . Edilletü ta/:ırimi l)al
ki'l-lil;ıye, Kahire 1989; Abdülkerlm Zeydan, el
Libas ve'z-zine fi.'l-İslam, Beyrut 1425/2004, s. 
67; Muhittin Uysal, Peygamber Günlerinde Gi
yim Kuşam ve Süslenme, Konya 2004, s. 220; 
Saç Kitabı (ed. Emine Gürsoy Naskali). İstanbul 
2004, s. 25; Ze'ev Yeivin, "Beard and Shaving", 
EJd., ll, 356-358; Menderes Gürkan, "Saç-Sa
kal-Bıyık", İsliim'da İnanç, ibadet ve Günlük 
Yaşayış Ansiklopedisi, İstanbul 1997, IV, 1709-
1711. ı::;ı,:ı 

M İsMAiL YALÇIN 

L 

SAKAL-ı ŞERiF 

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 



şerif olduğunu, bu konaklarda en üst kat
ta yer alan küçük bir odanın mescid gibi 
düzenlenerek bu odaya "lihye-i saadet oda
sı" denildiğini yazar ve sakal-ı şerifterin na
sıl ziyarete açıldığını anlatır (Osmanlı Adet, 
Merasim ve Tabir/eri, s. 248- 250). 

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan verilen bil
giye göre 422 tanesi İstanbul'da olmak 
üzere Türkiye'de 1818 adet sakal-ı şerif 
bulunmaktadır. Ramazan ayının on beşin
den sonraki gecelerde ve diğer mübarek 
gecelerde sakal-ı şerif bohçaları ziyaret
çilerin hep birlikte okuduğu tekbir ve sa
lat- ı ümmiyye eşliğinde açılır, mahfazalar 
cemaatin yoğunluk derecesine göre ya 
önünden geçerken salavat getirilerek ya 
da öpülerek tazim edilir. Sakal- ı şerifterin 

ramazan gecelerinde camiler arasında do
laştırılması da adettir. 

Manevi yüceliş ve kurtuluşa erişme, hak 
dine bağlanmaya, iyi davranışlarda bulun
maya, kusurların telafisi ve eksiklerin ta
mamlanması azminde bulunmaya bağlı
dır. Bu husus Kur'an'da Allah'a ve resulü
ne itaat, Allah'ı ve resulünü sevme şek
linde ifade edilmiştir. Hz. Peygamber'in 
hırkası, sakalı vb. şeyler, asıl kurtuluş yo
lunu hatırlatıcı birer uyarıcı olup bunlar 
sayesinde müminin gönlünde tazelenen 
duygular onun davranışlarını olumlu yöne 
çevirdiği takdirde makbul sayılır. Aslın
da Kabe'nin de icra ettiği fonksiyon buna 
benzemektedir. Bu tür varlıklara izafe edi
len kudsiyet kuddGs olan Allah'a yönlen
dirmesi manasma alınmalıdır. 
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SAKALİBE 
( ~lii.alf ) 

Ortaçağ İslam kaynaklarında 
Slavlar'la Slav kökenli kölelere 

verilen isim. 
_j 

Sakleb kelimesinin çağulu olan sakalibe 
(Saklebller), Avrupa'nın doğusu ve güne
yi ile Asya'nın kuzeyinde yaşayan insanları 
tanımlamak için kullanılan Grekçe s(k)labos 
(Slav, Sloven) isminin Arapçalaştırılmış şek
lidir. S(k)labos, Ortaçağ'da Avrupa'ya göç 
eden kalabalık Slav kitlelerinin köleleştiril
mesi sebebiyle zaman içerisinde "s(k)lave" 
şeklinde köle anlamını da kazanmıştır. Baş
ta Endülüs olmak üzere Ortaçağ İslam dün
yasına çok sayıda Avrupa menşeli kölenin 
getirilmesi sonucunda sakalibe ismi ge
nelde Slavlar, özellikle de orduda ve diğer 
hizmetlerde kullanılan Slav kökenli köleler 
için kullanılmıştır. Bu kölelerin bir kısmı 
haremlerde görevlendirilmek üzere henüz 
İslam ülkelerine gönderilmeden önce tüc
carlar tarafından hadım edildiklerinden sa
kalibe terimi "beyaz hadım" anlamını da 
kazanmıştır. 

Ortaçağ İslam müellifterinden Vaküt el
Hamevl, Sakleb ırkının Konstantiniye ile 
Bulgar (İdii-Ura l bölgesi) arasında yaşadığı
nı ifade ederken (Mu'cemü'l-bü ldan, III. 
416) Mes'Gdl, Hazar bölgesinde oturduk
larını ve bir kısmının putperest, bir kıs

mının hıristiyan olduğunu söylemekte ve 
onları daima Ruslar'la birlikte anmaktadır 
(Mürücü'?·?eheb, !, 201-202, 444; II, 3-5). 

Sakalibenin vatanı, hayat tarzı ve adetle
ri hakkında ayrıntılı bilgiler veren Bekrl'
ye göre onların oturduğu yerler Bulgar, 
Breslau (Wroclaw), Prag, Bohemya, Krakow 
ve Polanya'dır (el-Mesalik, I, 330-333). İs
lam kaynaklarında birbirleriyle sürekli mü
cadele içinde yaşadıkları belirtilen sakali
benin toprakları soğuk, karanlık, uçsuz bu
caksız ormanlar ve meralarla kaplı, ken
dileri de soluk beyaz ve güneşte kaldığın
da kırmızıya çalan tenli ve sarı saçlı şek
linde tanımlanmaktadır. Bunlar hakkında 
daha çok köle ve kürk ticareti münasebe
tiyle bilgi verilmektedir. 

İslam ve Bizans kaynaklarında Bizans 
topraklarında yaşayan sakillibenin müslü
manlara karşı sınırları korumakla görev
lendirildiği. bir kısmının onların tarafına 
geçtiği ve Kuzey Suriye'ye yerleştirildiği 
kaydedilmektedir (Theophanes, s. 48; 

Mes'Odl, lll, 472) Theophanes ayrıca. Bi
zans ordusunun seçkin birliklerinde görev 
yapan 20.000 Slav'ın Halife Abdülmelik b. 

SAKALi BE 

Mervan tarafına geçerek Emevl ordusun
da yer aldığını söylemektedir (The Chro

nicle, s. 64-65) lll. (IX.) yüzyıl başlarından 

itibaren Abbas! ordularında köle kökenli 
yabancı askerlerin (gulam 1 memlük) istih
damının yaygınlaşmasıyla birlikte sakali
benin de orduya alındığı görülmektedir. 
Son Ağiebi emlri lll. Ziyadetullah'ın 1000 
sakalibe hadımı vardı; Fatımiler de Ağiebi
ler'in sakalibe birliklerinin bakiyelerini is
tihdam etmişlerdi. Fatımiler adına Mısır'ı 
ele geçiren ve Slav kökenli kumandanların 
en meşhuru olan Cevher es-Sıkılll'nin or
dusunda bir sakalibe birliği mevcuttu. IV. 
(X.) yüzyıl coğrafyacılarından İbn Havkal, 
Sicilya'da Palermo şehrinde dört mahalle 
bulunduğunu ve bunlardan birinde daha 
çok sakalibenin oturduğunu kaydeder ( Şü
retü'l-aiZ, s. l 19). 

Sakalibenin Endülüs'te ll. (VIII.) yüzyıl 

ortalarından itibaren hizmete alındığı bi
linmektedir. Cariyeler, harem ağaları ve hiz
metkarların yanı sıra özellikle sultanların 
saraylarından sorumlu muhafızlar sakali
be arasından seçilmekteydi. Emevl Emlri 
1. Hakem'in muhafız birliğinde çok mik
tarda sakalibe bulunuyordu. Endülüs'te 
sakalibeye asıl önem veren hükümdar, Ab
basller'in köle kökenli yabancı askerlerden 
oluşan ordularını örnek alan lll. Abdurrah
man'dır. Sakalibenin cesaret ve sadakati
ni takdir eden lll. Abdurrahman ordudaki 
Serberi birliklerini dengelemek amacıyla 
muhafız birliğini onlardan kurmuş ve bu 
askerlerin sayısı kısa zamanda 4000'i bul
muştu. lll. Abdurrahman'ın 327 (939) yı

lında Neca adında bir saklebi Leon Krallı
ğı'na yapılacak sefere başkumandan ta
yin ettiği bilinmektedir. ll. Hakem döne
minde sakalibeden vezirlik gibi önemli 
mevkilere ulaşanlara rastlanmaktadır. II. 
Hakem'in ölümünün (366/976) ardından 

kendi istedikleri hanedan mensubunu tah
ta çıkaracak kadar güçlenmelerine rağmen 
Endülüs'te sakalibe sayısı hiçbir zaman 
1 S.OOO'i aşmamıştır. 

Endülüs'ün mülGkü't-tavaif devrinde sa
kalibe birliklerinin kumandanlarından bazı

larının beylik kurduğu görülmektedir. Bun
lardan Hayran el-Amiri es-Saklebl Meri
ye'de (Almeria). Mücahid el-Amiri el-Mu
vaffak Daniye'de (Denia) ve SabGr es-Sak
lebl Batalyevs'te (Badajoz) hüküm sürmüş
tür. TUrtGşe (Tortosa) ve Belensiye (Valencia) 
beyliklerinin kurucuları da sakalibe köken
lidir. Bu dönemde Endülüs'te temayüz 
eden sakalibe liderlerinin en önde geleni 
Daniye hakimi Mücahid eı-Amirl'dir. Kur-
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