
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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tuba'daki (Cordoba) isyanınardından 405'
te (ı O ı 4) müstakil bir devlet kuran ve Be
lensiye hakimi Leblb es-Sakleb1 ile iş bir
liği yaparak Balear adalarına kadar haki
miyetini yayan Mücahid, Daniye'yi bir kül
tür merkezi haline getirmiştir. Endülüs'te 
sakalibenin varlığı , VI. (XII.) yüzyılda yeni 
Slav kölelerin getirilmemesi ve mevcut sa
kalibenin Endülüs halkıyla karışması so
nucu ortadan kalkmıştır. 
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SAKARYA 

Merkezi Adapazarı olan 
ve adını aynı ismi taşıyan 

akarsudan alan il 
(bk. ADAPAZARI). 

SAKIB DEDE 
(ö. 1148/ 1735) 

Mevlevi şeyhi, şair. 
_j 

106Z'de (1652) İzmir'de doğdu. Asıl adı 
Mustafa, babasının adı İsmail, annesinin 
adı Halime'dir. Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin 
müridlerinden, Endülüs'ten İzmir'e göç 
eden bir mutasawıfın soyundan geldiği ri
vayet edilir. İlk öğrenimini İzmir'de yaptı. 
On beş-on altı yaşlarında İstanbul'a gide
rek Mustafa Fazıl Paşa'nın himayesinde 
tahsiline Fatih Medresesi'nde devam et-
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ti. Susırada 1678'de paşanın maiyetinde 
Çehrin Seferi'ne katıldı. Bu sefer esnasın
da bir Mevlevl dervişinin etkisinde kalarak 
Mevleviliğe ilgi duymaya başladı . Öğreni
mini tamamladıktan sonra Bursa'ya gidip 
İshak Hacası Ahmed Efendi'den Farsça 
öğrendi, ardından Konya'da Küseç Ahmed 
Dede'den Fuşuşü'l-J:ıikem okudu. Bir sü
re sonra İstanbul'a dönüp Fatih Camii'n
de altı ay kadar dersiamlık yaptı. Edirne'
ye giderek Edirne Mevlevlhanesi şeyhi Ne
şat1'nin yetiştirmesi Seyyid Mehmed De
de'nin yanında çile çıkarıp dede unvanını 
aldı. İstanbul'a dönüşünde Galata Mevle
vlhanesi şeyhi Gavs1 Ahmed Dede'ye inti
sap etti, ondan bir yıl kadar Meşnevi oku
du. Ardından Nes1b Dede, Haslb Dede, Le
blb Dede, Vehbi Dede ve Müneccimbaşı 

Ahmed Dede ile birlikte Mısır'a gidip üç 
ay kadar Siyah! Dede'nin hizmetinde bu
lundu. Mısır'dan dönünce Galata Mevlev1-
Mnesi'nde şeyhi Gavs1 Dede'ye hizmet et
meyi sürdürdü. 

Beşiktaş Mevlevlhanesi'ndeki mukabe
lelerde bulunan ve zaman zaman bura
daki mukabelelere katılan IV. Mehmed ile 
sohbet etme imkanına kavuşan Sakıb De
de'nin bu sohbetlerde padişahla kurduğu 
yakınlık Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin 
onu kiskanmasına yol açtı. Bu dönemde 
İstanbul'dan ayrılıp Edirne'ye gitti. Serez, 
Filibe, Selanik ve Bosna başta olmak üze
re bütün Rumeli'yi dolaştı. Mevlevllik tari
hinde önemli bir yere sahip olan Setine-i 
Netise-i Mevleviyem adlı eserini bu sıra
da yazmaya başladı. Dönüşte Sucu Meh-

med Dede ile birlikte Konya'ya gitti. Bu
rada Mevlev1 Asitanesi postnişini ll. Bos
tan Çelebi tarafından Kütahya Mevlevlha
nesi şeyhliğine tayin edildi (1102/ 1690) . 

Kütahya Mevlev1hanesi'nde kırk altı yıl 
şeyhlik yapan Sakıb Dede'nin vefatında 
mevlevihanenin haziresine defnedildiği kay
dedilmekteyse de haz1rede kabrine dair bir 
işaret bulunmamakta, sandukası bugün 
cami olarak kullanılan mevlevlhanenin ca
mekanla ayrılan kısmında yer almaktadır. 
Vefatma Şeyh Galib, "Matemin güç eyle
yip Galib gürOh-ı aşıkan 1 Dediler tarih-i 
fevtin hay hatm-i Mevlev1" beytini tarih 
düşürmüştür. Sakıb Dede, uzun yıllar sü
ren şeyhlik döneminde aralarında önemli 
şahsiyetlerinde bulunduğu çok sayıda der
viş yetiştirmiş, bunlar Esrar Dede tarafın
dan "Mnedan-ı Sakıbiyye" diye anılmıştır. 

Osmanlı modernleşmesinde büyük payı 
olan şeyh ailelerinden en önemlisinin ba
şındaki Seyyid Ebubekir Dede onun dervi
şidir. Sakıb Dede'den Seyyid Ebubekir De
de'nin oğlu Ali Nutk1 Dede'ye ve Şeyh Ga
lib'e uzanan manevi ve fikri bir köprü kur
mak mümkündür. 

Şeyh Galib ve Esrar Dede'nin övgü dolu 
ifadelerle andığı Sakıb Dede, düzenli bir 
medrese tahsili gördükten sonra bilinçli 
bir şekilde Mevlevlliği kendine tarikat ola
rak seçmiştir. Bu bakımdan onun Mevle
v11iği diğer Mevlev1 şairlerinden farklı bir 
durum arzeder. Onlarda genellikle bir neş
ve, bir etki, bir kaynak olan Mevlev11ik Sa
kı b Dede'de bir amaçtır. Sanatı bir vasıta 
olarak gören ve bütün gücüyle Mevlev11i-

Mustafa Sakıb Dede"nin kırk a ltı y ıl şeyh l ik yaptığı Kütahya Mevlevihanesi'nln semahanesiyle Sakıb Dede"nin tü rbe kısmı 
icindeki sandukası 


