
SEKAFi, Kasım b. Fazi 

( ~' J.<:ıiıil ..:,.! ~1.9 ) 
EbCı Abdiilah er-Reis Kasım b. Fazi 

b. Ahmedes-Sekafi 
(ö . 489/ 1096) 

eş-Şe}jafiyyat adlı 

hadis cüzüyle tamnan hadis alimi. 
L ~ 

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). 
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SEKALEYN 
(~1) 

Kur' an ' da ve hadislerde 
insanlar ve cinler, 

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

kullamlan bir terim. 

ı 

~ 

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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SEKALEYN 

hadiste ResQiullah sekateynin birincisi ola
rak Kur'an'ı zikretmiş , onda hidayet ve 
nur bulunduğunu söylemiş , Allah'ın kita
bından hiçbir şekilde ayrılmamak gerek
tiğini önemle vurgulamış, ardından, "Ehl-i 
beyt'im hakkında Allah'tan sakının" cüm
lesini üç defa tekrarlamıştır (Dariml, "Fe
za'ilü'l-~uran", l ; Müslim, "Feza'ilü'ş-şa

l:ıabe ", 36-37) . 

Hz. Peygamber'den nakledilen, içinde 
sekaleyn kelimesi geçmemekle birlikte üm
metine tek bir şey bıraktığım, ona uyuldu
ğunda sapıklığa düşülmeyeceğini , bunun 
da Allah'ın kitabı olduğunu belirten riva
yetler yanında (İbn Mace, "Menasik", 84; 

Ebu DavQd, "Menasik" , 56) ResGl-i Ek
rem'in iki şey bıraktığım, bunlara bağla
nıldığı takdirde sapıklığa düşülmeyeceği
ni, ilkinin Allah 'ın kitabı, ikincisinin resu
lünün sünneti olduğunu bildiren hadisler 
de vardır. Ehl-i sünnet il.limleri, söz konu
su hadislerden ilk zikredilen rivayetin so
nunda yer alan ve Allah'ın kitabı ile Ehl-i 
beyt'in kıyamet gününe kadar birbirinden 
ayrılmayacağını ifade eden kısmı hem is
nad açısından sahih görmemiş hem de İs
lam'ın genel hükümleriyle bağdaşmadığı
na kanaat getirmiştir. Bunun dışında nak
ledilen rivayetlerde değer verilip bağlanıl
ması istenen üç şey vardır: Kur' an, sünnet 
ve Ehl-i beyt. Bunların ilk ikisine bağlılığın 
İslam dininin genel niteliği olduğu bilin
mektedir. Ehl-i beyt'e bağlılığa gelince, Şa
J:ıfl:ı-i Müslim'deki güvenilir rivayetten an
laşılacağı üzere Resuluilah hayatının son 
günlerinde, ahirete intikalinden sonra ge
ride bırakacağı aile fertlerine ihtirnam gös
terilmesini istemiştir. Nitekim hadisi nak
leden Zeyd b. Erkam'a Peygamber hanım
larının Ehl-i beyt'ten olup olmadığı soru
lunca onların da Ehl-i beyt'ten olduğunu, 
fakat sadaka alamayan gruba mensup bu
lunmadıklarını söylemiştir ( "Feza'ilü'ş-şa

I:ıabe", 36-37). Esasen Kur'an'da Peygam
ber hanımiarına "Ehl-i beyt" diye hitap edil
miştir (ei-Ahzab 33/33) . Binaenaleyh bu 
konudaki hadisler arasında uyuşmazlık 
yoktur ( el-Muvatta' , "~der", 3; Darekut
nl, IV, 245; Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki , 
X, 114). 
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Bütün İslam tırkaları Resul-i Ekrem'in 
sözlerini, uygulamalarını ve davranışları
nı örnek hareket noktası olarak kabul et
mektedir. Kimleri kapsadığı ihtilaflı olan ve 
Ehl-i beyt şeklinde belirtilen Peygamber 
ailesinin itibartı ve değerli oluşu bizatihi 
kendilerinden değil ResGiullah'ın yakını ol
malarından kaynaklanmaktadır. Buna gö
re Ehl-i beyt'e gösterilecek ihtimam onla
rın yanılmaz hidayet kaynağı sayılrnalarına 
değil ResGiullah'ı yakından tanıyıp sünne
tini diğer insanlara nakletme ve öğretme 
hedefine yöneliktir. Bu husus, birer siyasi li
der olarak algılanan imamlarla ilgili düşün

celer dışında Şia tırkalarının çoğunluğunca 
da kabul edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında 
farklı ifadelerle nakledilen ve birbirine zıt 
gibi görünen iki tür rivayet arasında uz
laşma sağlanmış olur. Bu tarz bir yaklaşım , 

Hz. Peygamber'in Muaz b. Cebel'i Yemen' e 
vali olarak gönderirken ona karşılaşacağı 
problemleri nasıl çözeceğini sorduğunu, ön
ce Allah ' ın kitabı, onda yoksa resulünün 
sünneti, onda da yoksa kendi re'y ve icti
hadı doğrultusunda amel edeceğini belirt
tiğini ifade eden hadiste de uygunluk arze
der (Müsned, V, 230; sıhhat i ve kaynakla
rı için bk. a.g.e. [ArnaGt]. XXVI, 333-335). 
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liJ MusTAFA Öz 

SEKBAN 
(.:,~) 

L Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıf. _j 

Aslı Farsça seg (köpek) olup -ban ekiyle 
türetiten kelimenin anlamı "köpek bakıcı
sı ve yetiştiricisi" demektir. Terim olarak 
Osmanlı merkez ve taşra kuwetlerinden 
bazılarını teşkil eden birlikler için kullanı
lır. Türkler'de av amaçlı sporlar aynı za
manda savaş tatimi için yapılmış ve bu ge
lenek Osmanlılar'da devam etmiştir. Ni
tekim önceleri saraya ait av köpeklerine 
bakıp onları eğitmek için oluşturulan sek
banlar daha sonra askeri amaçla kullanıl
mıştır. 

Sekbanların varlığı 1. Murad devrine ka
dar gitmektedir. Bu padişahın Bulgar Kra
lı Susmanos'u (Osmanlı kaynaklarında Ş iş
man Kral) cezalandırmak için gönderdiği 
kuwetin kumandanları arasında sekban
başı olarak Müstecab adlı birinin varlığı bi
linmektedir (Neşrl, ı. 242) . Ancak sekban 
teşkilatının Yıldırım Bayezid zamanında 
geliştiği söylenebilir. Niğbolu Savaşı'nda 

esir alınan Fransız soylularının katıldığı bir 
sürek avına 6000 kadar sekbanın iştirak 
ettiğine dair bilgiler bunu göstermektedir. 
851 ( 1451 ) yılına kadar Yeniçeri Ocağı'ndan 
ayrı bir sınıf halinde varlığını sürdüren ve 
devşirme kökenli olan sekbanlar, yeniçeri
terin Karaman seferinden dönerken sefer 
bahşişi için ayaklanmaları üzerine Fatih Sul
tan Mehmed tarafından ocağa dahil edil
miş, bunların amiri olan sekbanbaşı da za
manla ocağın yeniçeri ağasından sonra ge
len ikinci yüksek rütbeli zabiti olmuştur. 
Otuz dört odadan meydana gelen sekban
lar Yeniçeri Ocağı'nın altmış beşinci orta
sını teşkil ederdi. Bu cemaatin bayrağın
da oturdukları kışianın resmi bulunur, her 
odanın çorbacısı , odabaşısı , vekilharcı ve 
bayraktan olurdu. 

Fatih Sultan Mehmed döneminde 7000 
kadar sekbanın yeniçeri yapıldığı, bunla
rın dışında sadece 580 sekbanın av hiz-


