
da bulunduğu yetmiş kayıp verdiler (a.g.e., 
N , 93) Yenilginin ardından kaçan Sakifli
ler ve Hevazinliler'in büyük bir kısmı ku
mandanları Malik b. Avf ile birlikte Taif'e 
sığındı. ResGl-i Ekrem şehri kuşattıysa da 
Sakifliler'in bir yıllık erzak depolamaları ve 
haram ayların yaklaşması sebebiyle bir ay 
kadar sonra kuşatmayı kaldırdı. Ashap
tan bazılarının Taif halkına bedduada bu
lunmasını istemeleri üzerine daha önce 
yaptığı gibi yine, "Allahım, Sakifoğulları'na 
hidayet nasip eyle; onları müslüman ola
rak bize gönder!" diye dua etti. 

Huneyn Savaşı'nda esir düşen Hevazin
liler'in serbest bırakılmasından sonra Hz. 
Peygamber'in huzuruna çıkıp müslüman 
olan ve kendi kabilesiyle civar kabHelere 
amil tayin edilen Malik b. Avf bölgedeki 
müşrik kabHelere karşı baskı politikası uy
gulamaya başladı. Bu arada Sakif ileri ge
lenlerinden Urve b. Mes'Gd da Medine'ye 
gelip İslamiyet'i kabul etti ve Taif'e gide
rek kabilesinin ileri gelenlerini İslam'a da
vet etmek için ResGl-i Ekrem'den izin is
tedi, fakat Taif'e gittiğinde davet çalışma
sı yaparken öldürüldü. Hatta Sakif'in kol
larından Malik ve Ahlaf gerçekleştirmiş ol
dukları bu fiilden dolayı birbirleriyle övün
me yarışına girdiler. 

Malik b. Avf'ın baskılarından bunalan, 
Urve'nin haksız yere öldürülmesinin ardın
dan Mekke pazarını kaybeden ve İslami
yet'e giren komşu kabileler tarafından çe
peçevre kuşatılan Sakifliler müslümanlar
la savaşarak başa çıkamayacaklarını an
layınca 9 (630) yılında Medine'ye bir he
yet göndermeye karar verdiler. Abdüyal'il 
b. Amr başkanlığındaki altı kişilik heyet 
müslüman olmak için namazdan ve ze
kattan muaf tutulmaları, Lat'a dokunul
maması, Taif'in kutsal bölge ilan edilme
si, içki ve faize izin verilmesi gibi şartlar 
ileri sürdü. Tebük Seteri'nden döndükten 
sonra Sakif heyetiyle görüşen Hz. Peygam
ber, onları sadece bir süreliğine zekattan 
ve cihada katılmaktan muaf tutmayı ka
bul ettikten sonra heyetin en genç üyesi 
Osman b. Ebü'l-As'ı Taif'e vali tayin etti ve 
Mugire b. Şu'be ile Sakif'le akrabalığı olan 
Ebu Süfyan'ı Lat Mabedi'ni yıkınakla gö
revlendirdi. Kısa süre içinde İslamiyet' i be
nimseyerek zekat ve cihadla ilgili yüküm
lülüklerini de yerine getirmeye başlayan 
Sakifliler ridde olayları sırcısında İslami
yet'e bağlılıklarını sürdürdüler ve Arap ka
bileleri içerisinde bir bütün halinde İsla
miyet'e bağlı kalan iki kabileden biri (di
ğeri Kureyş) oldular (Taber!, lll, 242). Taif 
valisi tarafından gönderilen ve çoğunlu
ğu Sakifliler'den oluşan birlikler önce Ezd, 

Beclle ve Has'am kabilelerinden irtidad 
edenlerle, ardından Yemen ve diğer böl
gelerdeki isyancılarla savaştılar. 

Sakifliler. Huleta-yi Raşidln döneminden 
itibaren gerek askerlik gerekse bürokra
si alanlarında önemli görevlere getirildiler. 
Hz. Ömer, Irak cephesine yolladığı 1 000 
kişilik gönüllü birliğinin kumandanlığına 
Ebu Ubeyd es-Sekafi'yi getirdi. Ridde sa
vaşlarında Nüceyr üzerine gönderilen bir
liğin kumandanı Mugire b. Şu'be, Kadisi
ye ve Nihavend savaşları öncesinde elçilik 
heyetlerinde görevlendirildi; ardından Bas
ra ve Küfe valiliği yaptı. Yine Hz. Ömer'in 
Bahreyn ve Uman valiliğine getirdiği Os
man b. Ebü'l-As, Hz. Osman döneminde 
ele geçirdiği Rey, Erdeşlr ve Sabür şehir
lerinin bulunduğu bölgenin valiliğine ta
yin edildi. Hz. Ali de Taif'in Sakifli valisini 
azıetmekle birlikte bazı Sakifliler'i bürok
raside görevlendirdi. Hz. Ali-Muaviye mü
cadelesine doğrudan katılmayan Sakifliler 
halifenin Hariciler tarafından öldürülme
sinden sonra Ümeyyeoğulları'na daha da 
yaklaştılar ve Hz. Hasan'ı hilafetten çekil
meye ikna etmeye çalıştılar (Ya'küb!, ll, 
215). 

İslam öncesinde Mekke ile Taif arasın
daki sosyal yakıntaşınada Beni Sakif'le Be
ni Ümeyye arasındaki ilişkilerin yoğunlu
ğu Emev1ler'in iktidarı ele geçirmesi üze
rine yeniden eski heyecanına kavuştu. Be
ni Sakif'ten seçilen Haccac b. Yusuf, Mu
gire b. Şu 'be, Ziyad b. Eblh, oğlu Ubey
dullah ve Yusuf b. ömer gibi yöneticiler 
Emevl iktidarının sürdürülmesinde önem
li rol oynadılar. Bunlardan bazıları , doğu

da başta Horasan olmak üzere lrak'a bağ
lı ya da müstakil olarak yönetilen bölge
lerde uzun süre yöneticilik yaptılar. Süley
man b. Abdülmelik dönemi dışında Ye
men, Sakifli valiler tarafından yönetildL Sa
kif kabilesi, Emevller'in yıkılına sürecinde 
( 7 44-750) bürokrasideki etkinliğini büyük 
ölçüde kaybetti. Beni Sakif'ten siyasi ve 
askeri alanlar yanında çeşitli ilim dalların

da da çok sayıda kişi yetişti. Bunlar ara
sında şair sahabi Gaylan b. Selerne ile Ca
hiliye ve İslam dönemlerinde yaşayan Arap 
hekimi Haris b. Kelede sayılabilir. 

Taif anayurtları olarak kalmakta birlik
te Sakifliler, İslam fetihleri sırasında Ara
bistan'ın çeşitli bölgeleri yanında Irak, 
Hindistan, Sind, Kuzey Afrika ve Endülüs 
gibi fetihlerine iştirak ettikleri bölgelere 
yerleştiler. Bu arada Hz. Ömer'in Basra'yı 
kurmasında etkin rol aynarken daha son
ra Endülüs Emev'i Devleti'nin ortaya çık

masına, Zeydller'in Yemen ve çevresinde 
hakimiyet kurmalarına önemli katkı sağ
ladılar. 

SAK[FETÜ BENT SAiDE 

1814 yılında hac yolculuğuna çıkan J. 
Ludwig Burckhardt, Taif ve çevresinde ya
şayan halkın ekseriyetini Sakifliler'in oluş
turduğunu, bir kısmı göçebe ise de çoğu
nun şehir hayatı yaşadığını ve Taif'i Veh
habller'e karşı koruduklarını kaydetmek
tedir (Travels in Arabia, s. 84-85; İA, X, 
98). 1916 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı 
ayaklanan Abdullah b. Hüseyin'in safların
da yer alan Sakifliler, Abdülazlz b. Suud'un 
1924'te Taif'i ani bir baskınla ele geçir
mesinden sonra Suudi Arabistan Krallı
ğı'nın idaresi altına girdiler. Günümüzde 
yedi alt kala ayrılan Sakifliler, Taif'teki yo
ğunluklarını sürdürmektedir. Kabile men
suplarından bir kısmı başta Medine olmak 
üzere çevredeki merkezlerde bağ ve bah
çe işlerinde çalışmaktadır. 
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Medine'de 
L Hz. Ebu Bekir' in halife seçildiği yer. _j 

Sözlükte "gölgelik, çardak" anlamına ge
len sakife kelimesi, Medine'de İslam ön
cesinden beri kabile mensuplarının hur
ma kurutmak gibi işlerde ortaklaşa kul
landıkları ve toplantılar için bir araya gel
dikleri mekanları ifade eder. Sakifetü Beni 
Saide, Hazrec kabilesinin kollarından Sal
deoğulları'na ait Bi'ribudaa yakınlarında
ki gölgeliktir ve İslam tarihinde Hz. Ebu 
Bekir'in halife seçildiği yer olması dolayı-
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sıyla önem taşımaktadır. Hz. Peygamber'in 
de zaman zaman buraya uğrayarak bir sü
re dinlendiği rivayet edilir (İbn Şebbe, ı . 72) 

ResQI-i Ekrem'in vefat ettiği gün ensa
rın ileri gelenlerinden bazıları, Sakifetü 
Beni Saide'de toplanarak Medine'nin yer
~ileri oldukları ve muhacirlere kucak açıp 
lslam'a ev sahipliği yaptıkları için başkan
lığı kendilerinin hak ettiği düşüncesiyle 
içlerinden birini devlet başkanlığına getir
mek istediler. Seçilen ve üzerinde tartışı
lan aday, Hazrec kabilesinin reisi Sa'd b. 
Ubade idi. Olayı haber alan Hz. ömer ile 
Ebu Bekir ve yolda rastladıkları Ebu Ubey
de b. Cerrah birlikte oraya gidip toplantı
ya katıldılar. Ensarla muhacirler arasında
ki ilk ihtilaf olarak nitelendirilen ve etkileri 
tarih boyunca devam eden tartışmalarda 
ensar İslamiyet'e verdiği hizmetleri, Hz. 
Ömer ve arkadaşları ise Kureyş'in Araplar 
arasındaki nüfuz ve otoritesini, muhacirle
rin İslam'a girişteki önceliklerini ve islam'a 
hizmetlerini gerekçe göstererek hil8fete 
daha layık olduklarını ileri sürdüler. Yapı
lan tartışmalardan sonra Sa'd b. Ubade 
hariç toplantıda bulunanların tamamı Hz. 
Ebu Bekir'e biat edilmesi konusunda an
laşmaya vardı (Taberl, III, 206). İslam tari
hi ve medeniyetinin şekillenmesini etkile
yen olayların başında yer alan, hilafet ku
rumunun ortaya çıkışını sağlayan Sakife
tü BeniSaide toplantısına ensar ve muha
cirlerin büyük bir kısmı katılamadığı ve Hz. 
Ebu Bekir'e sadece belli sayıda kişi biat 
ettiği için buna "el-bey'atü'l-hassa" denil
miştir. 

Sakifetü Beni Saide'nin sonraki dönem
lerde geçirdiği degişiklikler ve yeri konu-

sunda farklı görüşlerin ileri sürülmüş ol
ması buranın zamanla gelişen şehir hayatı 
içerisinde işlevini kaybettiğini göstermek
tedir. Abdülkuddus ei-Ensarl, Bi'ribudaa 
denilen bir su kuyusu ile yakınında Sakife
tü BeniSaide denilen bir bina bulunduğu
nu ve bunların etrafının 1030 (1621) yılın
da taş ve kerpiçten örülmüş bir duvarla 
çevrildiğini SemhGdi'de yer alan bir kay
da ( Vefa'ü 'I-vefa, III . 858-860) dayanarak 
tesbit etmiştir (Aşarü'l-Medine, s. ı 52). 
Mescid-i Nebev'i'nin soo m. kuzeybatısın
daki Sultaniye üçgeni içerisinde yer alan 
bu bina Sühaymi caddesindeki genişlet
me sırasında yıkılmış ve yeri bugün Hadi
katü'l-bey'a adıyla anılan bir park haline 
getirilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Şebbe, Tarfi)u'l-Medfneti'l-münevvere, ı, 
72; Belazüri, Ensab (Zekkar), ıı, 259-265; Taber'i. 
Tarfb (Ebü'ı-Fazı), III, 206; Nüveyri. Nihayetü'l
ereb, XIX, 29-38; Cemaleddin ei-Matari, et-Ta'rf{ 
bima enseti'l-hicre min me'alimi Dari'l-hicre 
(nşr. Said Abdü lfettah), Mekke 1997, s. 206; Zey
nüddin ei-Meragl, Ta/;ıkiku 'n-nu.şra bi-teli)işi me'a
limi Dari'l-hicre (nşr. Said Abdülfettah), Mekke 
1417/1 997, s. 184-185; Firüzabadi, el-Megani
mü 'l-mütabe fi me'alimi Tabe (nşr. Hamed ei
Casir), Riyad 1389/1969, s. 181-182; Semhüöı. 
Vefa'ü'l-vefa bi-ai)bari dari'l-Muştafa (nşr. M. 
Muhyiddin Abdüıhamid), Beyrut 1404/1984, III, 
858-860; IV, 1235; Ali Hatız, Fusül min tarfhi'l
Medfneti'l-münevvere, Cidde 1984, s. 197-ZOO; 
Abdülkuddus ei-Ensari, Aşarü'l-Medfneti'l-mü
nevvere, Medine 1406/1985, s. 151-153; Yusuf 
Ragda ei-Amili, Me'alimü Mekke ve'l-Medfne 
beyne'l-mfıZf ve'l-l;ıazır, Beyrut 1418/1997, s. 
413-414; Ethem Ruhi Fığlalı , "Sakife Olayı veya 
Hz. Ebu Bekir'in Halife Seçimi", islam Medeni
yeti Mecmuası, V/3, İstanbul 1982, s. 7-27; G. 
Lecomte. "al-Sal5ife", Ef2 (İng.), VIII , 887-888. 

li MUSTAFA SABRi KüÇÜKAŞCI 

r 

L 

S AKİL 
(~) 

Türk mfisikisi usullerinden_ 
_j 

Arapça'da "ağır" anlamındakisakil ke
limesi Türk mOsikisinde büyük usullerden 
birini ifade eder. Kırk sekiz zamanlı olan 
bu usul başta bir dört zaman, sonra bir 
altı zaman, daha sonra yine bir dört za
man, ardından üç adet altı zaman ve ni
hayet dört adet dört zamanın veya diğer 
bir ifadeyle bir sofyan, bir yürük semai, 
yine bir sofyan, ardından üç adet yürük 
semai ve nihayet dört adet safyandan 
meydana gelmiştir denilebilir. Sakil usulü
nün 48/8 1., 48/4 2. ve 48/2 3. mertetele
ri kullanılmış. 48/2 mertebesine "ağır sa
kil" adı verilmiştir. 

Bu usul ile peşrev, kar, beste gibi bü
yük formlardaki eserler ölçülmüştür. Bes
te formundaki eserlerde zeminhane ve 
miyanhane birer usuldür. Terennümler ise 
usulün son dört zamanı içinde yer alır ve 
çok kısadır. Mısra sonundan alınmış her
hangi bir parça bu kısa terennümde bu
lunmaz. Bu özelliğe göre sakil usulü ile 
bestelenmiş murabba bir bestede bir, iki 
ve dördüncü mısralar aynı, miyanhane ise 
ayrı nağmelerle besteli olacağına göre mu
rabba beste formundaki bir eserin tama
mı iki adet usulle bestelenmiş olur. Yine 
bu usulle be~telenmiş peşrevlerde, daha 
çok 48/2'lik yani ağır mertebe tercih edil
miştir. Bu ağır mertebe ile bestelenen 
peşrevlerde her hane genellikle bir usul
dür ve bu peşrevlerde yine genellikle bi
rinci hane aynı zamanda mülazimedir. Ba-
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