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397'de (ı 006) İsfahan'ın CGbare mahal
lesinde doğdu. Şehrin yönetiminde etkin
liği olan bir aileye mensup olup hayatının 
ileriki safhasında kendisi de İsfahan'da ida
recilik yaptığı için yönetici anlamında "Re
is" lakabıyla anıldı. İlk eğitimine İsfahan'
da başladı. Altı yaşında iken babası onu 
ders halkalarına götürdü ve hadis dinle
mesini sağladı. Bu sebeple ali isnadlara 
sahip oldu. Yahya b. Main'in et-Tdri{ı'ini 
Muhammed b. Hüseyin es-Sülemi'den, Fe
sevi'nin el-Ma'rife ve't-tari{ı'ini Ebü'l-Hü
seyin Muhammed b. Hüseyin b. Fazi el
Kattan'dan dinledi. Daha sonra babasıyla 
ilmi seyahatlere çıktı. Horasan, Irak ve Hi
caz gibi ilim merkezlerindeki alimlerden 
faydalandı. Hocaları arasında Ebu Abdul
lah Muhammed b. İbrahim el-Cürcani, İbn 
MerdGye, İbn Mahmiş diye bilinen Ebu Ta
hir Muhammed b . Muhammed b. Mah
miş ez-Ziyadi, Ebu Zekeriyya Yahya b. İb
rahim el-Müzekki, Ebü'l-Feth Hilal b. Mu

hammed el-Haffar. Ebu Abdullah Hüse
yin b. Hasan el-Gadairi, Ebu Said Muham
med b. Musa es-Sayrafı, Ebu Amr Muham
med b. Abdullah er-Rüzcahi gibi alimler 
yer almaktadır. ilmi seyahatlerini tamam
ladıktan sonra İsfahan'a dönen Sekafı bu
rada ders okutmaya ve hadis imla etme
ye başladı. Hadis imla meclislerine İslam 
aleminin uzak yerlerinden gelen pek çok 
talebe katıldı. Hadis hafızı Ebu Nasr Ah
med b. ömer el-Gazi, Teymi, Ebu Abdul
lah Hasan b. Abbas er-Rüstemi, Ebu Ca'
fer Muhammed b. Hasan es-Saydelani, Ebu 
Reşid Abdullah b. ömer el-İsfahani. Ebu 
Tahir es-Silefı. Bağban diye anılan Ebü'l
Hayr Muhammed b. Ahmed el-İsfahani ve 
kendi torunu olup Müsnidü'l-asr diye anı
lan Ebü'l-Ferec Mes'Gd b . Hasan b . Ka
sım es-Sekafı gibi alimler ondan faydala
nanlardan bazılarıdır. Sekafı Receb 489'
da (Temmuz ı 096) İsfahan'da vefat etti. 

Hadis alimleri Sekafı'yi "müsnidü'l-vakt", 
"müsnidü İsfahan " gibi unvanlarla anmış. 
adi. sika ve emin gibi terimlerle onun gü
venilir olduğunu belirtmiştir. licaretle de 
uğraşan Sekafı büyük bir servete sahip 
olmuş. hadis ehli başta olmak üzere ilim 
yolcularına ve ihtiyaç sahiplerine önemli 
harcamalar yapmıştır. İsfahan ve çevresin-

deki Hz. Ali taraftariarına da yardım etti
ğine bakarak Sekafı' nin Şia yanlısı oldu
ğunu ileri sürenler olmuşsa da onun bu 
tutumu, halk arasında adaleti sağlamaya 
çalışmasıyla ve şefkatli bir idareci kimli
ğiyle açıklanmalıdır. Sultan Melikşah , İsfa
han halkından yüksek bir vergi talep etti
ğinde Sekafı bu verginin yarısını Vezir Ni
zamülmük ile Ebu Sa'd Muhammed b. 
Hüseyin el-Müstevfı'nin ödemesini teklif 
etmiş, geri kalan yarısını da kendi serve
tinden karşılamayı taahhüt etmiş ve pa
yına düşen 1 00.000 kırmızı dinarı vere
rek halkı bu vergi yükünden kurtarmıştır 
(Zehebi, Tarll].u 'l-İslam, s. 3ıO). Hayatının 
sonlarına doğru kaynaklarda belirtilme
yen bir sebepten dolayı görevden alınarak 
malına el konulmuş. fakat o bunu önem
semeyip ilimle ve talebe ile meşgul olma
ya devam etmiştir. 

Eserleri. 1. el-Ecza'ü'ş-Şe]Safiyyat (eş
Şei).afiyyat, el-Feva' idü 'l-' aş ere, ei-Feva' i
dü '1-'aval~ ei-Feva'idü '1-müntel).at). Seka
fı'nin ali isnadla duyduğu hadisleri içeren 
ve Ebu Tahir es-Silefi tarafından rivayet 
edilen eser on cüz olup bir nüshası Kahi
re'de bulunmaktadır (Brockelmann , GAL 
Suppl., ı , 602) İbn Hacer el-Askalani, el
Ebdalü 'ş-şafiyyat mine'ş-Şe]Safiyyat 

adlı çalışmasını bu eserden seçmeler ya
parak meydana getirmiştir. z. el-Erba'un. 
Kırk hadis derlernesi olup yine Ebu Tahir 
es-Silefı tarafından rivayet edilen bu ese
rin de bir nüshası günümüze ulaşmıştır 
(Brockelmann , GAL, I, 435). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sem'ani. el-Ensab (BarOd\), ll, 107; İbn Nukta, 
et-Ta~yfd li-ma'rifeti ruvati 's-sünen ve'l-mesa
nid ( nşr Kemal Yusuf el-H Ot!. Beyrut 1408/1988, 
s. 430-431; İbrahim b. Muhammed es-Sar1fıni, el
Müntef:.ıab mine 's-Siya~ ( n ş r. M. Kazım el-Mah
mGd\J , Kum 1403/1362 hş., s . 642-643; Zehebi. 
A'lamü'n-nübela', XIX, 8-11; a.mlf. . Tarif:.ıu'l-is
lam: sene 481-490, s. 308-310; Keşfü '?·?Unün, 

1, 55, 522; Brockelmann. GAL, I, 435; Suppl., 1, 
602; Kettani. er-Risaletü 'l-müstetrafe (Özbek), s. 
137, 177 , 200, 344 ; Zirikli. el-A'lam (Fethullah) . 
~ JM. ~ -

M YAVUZ UNAL 

L 

SEKALEYN 
(~1) 

Kur' an ' da ve hadislerde 
insanlar ve cinler, 

bazı hadis rivayetlerinde 
Kur'an ve Ehl-i beyt anlamında 

kullamlan bir terim. 

ı 
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Sözlükte "ağır olmak, ağır gelmek" an
lamındaki sikal (sekale) kökünden türeyen 
sekal "ağır olan şey, ağırlık" demektir. Bu
radaki ağırlık. "yolcunun beraberinde bu-

SEKALEYN 

lundurduğu eşya ve yardımcıları" gibi mad
di manada olabileceği gibi "manevi değeri 
yüksek olup korunması gereken şey" anla
mına da gelebilir (Lisanü'I-'Arab, "şl>l" md. ; 
Kamus Tercümesi, lll , 11 95; Ebü'l-Beka. s. 
323-324) Sekaleyn sadece bir ayette i'rab 
konumuna göre sekalan şeklinde geçmek
te ve yaygın yoruma göre. "Sizi de sorguya 
çekeceğiz, ey insanlar ve cinler! " (er-Rah
man 55/3 ı ) anlamıyla insan ve cin türleri
ne hitap etmektedir. İlahi emirlere ve ya
saklara muhatap olan insan ve cin türü 
için sekaleyn kelimesinin kullanılması bun
ların Allah katında sorumluluk taşıması, 
değerli varlıklar olması. özellikle insanın 
dünyanın hakim varlığı konumunda bu
lunması şeklinde yorumlanmıştır. Zilzal 
süresinde kıyametin kopması sırasında vu
ku bulacak kozmolojik değişiklikler tasvir 
edilirken yerkürenin içinde taşıdığı ağırlık
ları dışarıya fırlatacağı ifade edilir (99/ ı -2). 
Burada geçen "eskal" kelimesi "ölü ceset
leri" veya "altın ve gümüş madenleri" diye 
açıklanmıştır (Lisanü 'L-'Arab, "ş~!" md .: 
Yahya b. Ziyad ei-Ferra , ııı . 283; Ebü'l-Be

ka . s. 323) 

Sekaleyn "insanlar ve cinler" manasında 
çeşitli hadis rivayetlerinde yer almakta, ay
rıca Hz. Ali , İmam Ali er-Rıza ve Ca'fer es
Sadık'ın beyanlarında geçmektedir (Wen
sinck. el-fvlu'cem, "şl>l" md.; Küleyni, 1, 67, 

95-96, 142) Bu anlamda Hz. Peygamber 
için "resG!ü's-sekaleyn" (insanların ve cinlerin 
peygamberi) ifadesinin kullanıldığı görülmek
tedir. Sekaleynin geçtiği bazı hadislerde 
kelimeye "Ailah'ın kitabı ve ResGlullah'ın 
Ehl-i beyt'i (itret)" şeklindemana verilmiş
tir. Ebu Said el-Hudri'den nakledilen bir 
hadiste ResGl-i Ekrem şöyle demektedir: 
"Ben size iki değerli emanet (sekaleyn) bı
rakıyorum. Bunlardan biri diğerinden da
ha büyük olup bereket ve etkisi gökten ye
re kadar uzanan Allah 'ın kitabı, diğeri de 
Ehl-i beyt'imdir. Bu ikisi kıyamet günü ha

vuzumun başında benimle buluşuncaya 
kadar birbirinden ayrılmayacaktır" (fvlüs
ned, III. ı 4, ı 7, 26, 59 ; Tirmizi, "Mena~ıb", 
3 ı) . Şia alimlerinin imarnet görüşlerini des
teklemek amacıyla önem verdiği ve "se
kaleyn hadisi" diye adlandırdığı bu rivayet 
-son cümlesi hariç- ŞaJ:ıiJ:ıayn'da yer al
mamışsa da bazı yan desteklerle sahih 
kabul edilmiştir. Hadisin Kur'an'ın ve Ehl-i 
beyt'in kıyamet gününe kadar birbirinden 
ayrılmayacağından söz eden son kısmı ise 
birçok kaynakta rivayet edilmesine rağ
men "isnadı zayıf; münkatı', delil olarak 
kullanılmaya elverişsiz" diye nitelendiril
miştir (fvlüsned JArnaGtJ . XVJJ , ı?0-176 ). 

Zeyd b. Erkarn'dan rivayet edilen diğer bir 
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