SEKALEYN
hadiste ResQiullah sekateynin birincisi olarak Kur'an'ı zikretmiş , onda hidayet ve
nur bulunduğunu söylemiş , Allah'ın kitabından hiçbir şekilde ayrılmamak gerektiğini önemle vurgulamış, ardından, "Ehl-i
beyt'im hakkında Allah'tan sakının " cümlesini üç defa tekrarlamıştır (Dariml, "Feza'ilü'l-~uran", l ; Müslim , "Feza'ilü'ş - şa
l:ıabe ", 36-37) .
Hz. Peygamber'den nakledilen, içinde
sekaleyn kelimesi geçmemekle birlikte ümmetine tek bir şey bıraktığım , ona uyulduğunda sapıklığa düşülmeyeceğini , bunun
da Allah ' ın kitabı olduğunu belirten rivayetler yanında (İbn Mace, "Menasik", 84;
Ebu DavQd, "Menasik" , 56) ResGl-i Ekrem'in iki şey bıraktığım, bunlara bağla
nıldığı takdirde sapıklığa düşülmeyeceği
ni, ilkinin Allah ' ın kitabı, ikincisinin resulünün sünneti olduğunu bildiren hadisler
de vardır. Ehl-i sünnet il.limleri, söz konusu hadislerden ilk zikredilen rivayetin sonunda yer alan ve Allah'ın kitabı ile Ehl-i
beyt'in kıyamet gününe kadar birbirinden
ayrılmayacağını ifade eden kısmı hem isnad açısından sahih görmemiş hem de İs
lam'ın genel hükümleriyle bağdaşmadığı
na kanaat getirmiştir. Bunun dışında nakledilen 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 bilinmektedir. Ehl-i beyt'e bağlılığa gelince, Şa
J:ıfl:ı-i Müslim'deki güvenilir rivayetten anlaşılacağı üzere Resuluilah hayatının son
günlerinde, ahirete intikalinden sonra geride bırakacağı aile fertlerine ihtirnam gösterilmesini istemiştir. Nitekim hadisi nakleden Zeyd b. Erkam'a Peygamber hanım
larının Ehl-i beyt'ten olup olmadığı sorulunca onların da Ehl-i beyt'ten olduğunu,
fakat sadaka alamayan gruba mensup bulunmadıklarını söylemiştir ( "Feza'ilü'ş-şa
I:ıabe ",

36-37). Esasen Kur'an'da Peygamber hanımiarına "Ehl-i beyt" diye hitap edilmiştir (ei-Ahzab 33/33) . Binaenaleyh bu
konudaki hadisler arasında uyuşmazlık
yoktur ( el-Muvatta' , "~der ", 3; Darekutnl, IV, 245; Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki ,
X, 114).

Bütün İslam tırkaları Resul-i Ekrem'in
sözlerini, uygulamalarını ve davranışları
nı örnek hareket noktası olarak kabul etmektedir. Kimleri kapsadığı ihtilaflı olan ve
Ehl-i beyt şeklinde belirtilen Peygamber
ailesinin itibartı ve değerli oluşu bizatihi
kendilerinden değil ResGiullah'ın yakını olmalarından kaynaklanmaktadır. Buna göre Ehl-i beyt'e gösterilecek ihtimam onların yanılmaz hidayet kaynağı sayılrnalarına
değil ResGiullah'ı yakından tanıyıp sünnetini diğer insanlara nakletme ve öğretme
hedefine yöneliktir. Bu husus, birer siyasi lider 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 uzlaşma sağlanmış olur. Bu tarz bir yaklaşım ,
Hz. Peygamber'in Muaz b. Cebel'i Yemen' e
vali olarak gönderirken ona karşılaşacağı
problemleri nasıl çözeceğini sorduğunu , önce Allah ' ın kitabı, onda yoksa resulünün
sünneti, onda da yoksa kendi re'y ve ictihadı doğrultusunda amel edeceğini belirttiğini ifade eden hadiste de uygunluk arzeder (Müsned, V, 230; sıhhat i ve kaynakları için bk. a.g.e. [ArnaGt]. XXVI, 333-335).
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dair belge
(BA, D.KRZ,
nr. 2, s. 23)
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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 zamanda savaş tatimi için yapılmış ve bu gelenek Osmanlılar'da devam etmiştir. Nitekim önceleri saraya ait av köpeklerine
bakıp onları eğitmek için oluşturulan sekbanlar daha sonra askeri amaçla kullanıl
mıştır.

Sekbanların varlığı 1. Murad devrine kadar gitmektedir. Bu padişahın Bulgar Kralı Susmanos'u (Osmanlı kaynaklarında Ş i ş
man Kral) cezalandırmak için gönderdiği
kuwetin kumandanları arasında sekbanbaşı olarak Müstecab adlı birinin varlığı bilinmektedir (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, yeniçeriterin Karaman seferinden dönerken sefer
bahşişi için ayaklanmaları üzerine Fatih Sultan Mehmed tarafından ocağa dahil edilmiş, bunların amiri olan sekbanbaşı da zamanla ocağın yeniçeri ağasından sonra gelen ikinci yüksek rütbeli zabiti olmuştur.
Otuz dört odadan meydana gelen sekbanlar Yeniçeri Ocağı'nın altmış beşinci ortasını 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, bunların dışında sadece 580 sekbanın av hiz-
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metine tahsis edildiği bildirilmekteyse de
(Hammer, 11 , 262) bu rakamın abartılı olduğu açıktır. Mülazıman-ı dergah-ı all" uiQfelerinin kayded il diği 883 (1478) tarihli bir
defterde Taceddin adında bir beye bağlı
sekban sayısının otuz dokuz olduğu görülür
(Ahmed Refik, Vlli-Xl/49-62 [ 133 5-37]. s.
ı 7) . Yeniçeri Ocağı'na katılan sekbanlar
ağırlıklı olarak yaya, sayıları kırk-yetmiş arasında değişenler ise atlı statüsünde idi.
Otuz dört sekban bölüğünün her birinde
ortalama otuz- kırk, sadece on dokuzuncu
sekbanlar katibi bölüğünde 400-SOO kişi
bulunurdu . Sekbanlar uiGfelerini katibin
tuttuğu deftere göre ve odabaşıları vası
tasıyla alırlardı. Zamanı geldiğinde ve lüzumu halinde sekban bölükbaşıları ile sekban erieri timara çıkarak timarlı sipahi olabilirlerdi.
Sekban bölüklerinden otuz üçüncüsü
olup bunların kumandanına
"ser- şikarl" (avcıbaşı) adı verilirdi. Bu bölüğün çorbacısı kıdeme göre içlerinden tayin edilirdi. Avciların hepsi başlarına "şeb
külah" denilen bir serpuş giyerdi. Sekban
bölüklerinin en itibariısı olan bu bölükte
yüksek rütbeli devlet ricalinin ve ocak ağa
larının oğulları bulunurdu. Padişah sefere gitse bile avcı bölüğü sefere katılmaz
dı . Bunlar padişahla birlikte sürek avına
avcı bölüğü

çıkardı.

XVII. yüzyıl ortalarında sayıları

kırk

dört olup 12'şer akçe uiGfeleri, 1'er okka
et ve 3'er çift fodula istihkakları vardı.
Başlarına sorguç takarlar, üstlerine kemha üst giyerler ve divana atla giderlerdi.
Kaynaklarda atlı yeniçeri denilen askerler
bunlar ve zağarcı süvarilerdir. Piyade olan
sekbanlar padişahla ava gittiklerinde solak ortaları gibi uzun etekli gömlek giyerler, bir ellerinde tazı denilen av köpekleri-

Bağdat

m uhafazasına

500 yeniçeri
gönderilmesiyle
ilgili sekban bası na
yollanan hüküm
(BA, f\10, nr. 3)

ni tutarlardı. Atlı sekbanlar ise uzakta ortaya çıkan ava tazı yetiştirme hizmetini
görürlerdi.
Sekbanların

en büyük kumandanı sekidi. Genellikle bu mevkiye zağar
cıbaşılıktan terfi edilirdi. Yevmiyesi önceleri 70-80 akçe iken zamanla değişmiştir.
Ayrıca yıllık geliri 20.000 akçe olan zeamet tasarruf ederdi. Bu arada istanbul'un
Fatih ile Vefa semtlerinde kullukları 1 karakolları olup bunların iltizama verilmesinden de gelirleri vardı. Rumeli'deki koruların idaresi sekbanbaşıya aitti ve korucularını kendisi tayin ederdi. Ocak içinde terfi
ederse yeniçeri ağası olur, dış göreve gidecekse genellikle Hayrabolu sancak beyi
olarak çıkar, bazan da kapıcıbaşılığa veya
yıllık geliri 7S.OOO akçeyi bulan zeametle
müteferrikalığa geçerdi. Sekbanbaşı sadrazam konağında toplanan divana katılır,
istanbul'un asayişinin sağlanmasında yeniçeri ağasına yardım ederdi. Kıyafet olarak başına imam e sar ar, dar koli u ve yüksek omuzlu salta denilen kısa bir cepken
ve mavi çuhadan şalvar giyer, beline kemer kuşak bağlar, ayağına sarı yemeni geçirir ve kuşağında kamçı taşırdı. Resmi günlerde ayrıca uzun kırmızı bir kaftan giyerdi. Divan- ı Hümayun toplantısına yeniçeri
ağasıyla birlikte gider, törenlerde yeniçeri
katibinin üst yanında dururdu. Belgelerde
"ağa kaymakamı" diye geçen sekbanbaşı
yeniçeri ağasının vekili konumunda idi.
van-ı Hümayun toplantılarından sonra verilen yemeği yeniçeri ağası ile beraber yerdi (Eyyubf Efendi Kanunnamesi, s. 45)
Sekbanbaşı. yeniçeri ağasından sonra gelen ikinci yüksek rütbeli zabit olarak ağa
nın istanbul'da bulunmadığı zamanlarda
ona vekalet etmiş ve yeniçeri ağalığına
uzunca bir süre sekbanbaşılar getirilmiş 
tir. Bazı kaynaklarda, Yavuz Sultan Selim
döneminde sekbanbaşılıktan gelme bir
yeniçeri ağasının askeri isyana kışkırtma
sı sebebiyle sekbanbaşıların itibarının zedelendiği ve bu uygulamaya son verildiği,
ağalığa uzunca bir süre ağa bölüklerinden
veya saray çıkmalarından birinin tayin edildiği belirtilir. lll. Murad zamanında sekbanbaşıların itibarı iade edilerek tekrar yebanbaşı

m-

Sekbanbasi ile Sekban Ocağı'n ın nişanı (Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı Teşkili!.t ve Kıyafet-i As/ceriyyesi, İÜ Ktp., nr.
939 1)

niçeri

ağası

vekili ve onun yerine aday yada XVII. yüzyıldan itibaren tekrar önemini kaybetmiş. kul kethüdası ön
plana çıkmıştır. Sekbanbaşının günde 40
çift fodula tahsisatı olup üç yılda bir kendisine bir devir atı verilirdi. Yeniçeri ağasıy
la birlikte ocak adına zaman zaman ölen
padişahın naaşını kontrol görevi de bulunan sekbanbaşı serdarlıklar ve ocak işle 
rinden sorumlu tutulur, ocakla ilgili resml yazılara kendisine mahsus ova! bir mühür vururdu. Sekbanbaşılardan değerli
devlet adamları yetişmiş ve sadrazamlı 
ğa kadar yükselenler olmuştur. Sekbanbaşının altında sekbanlar kethüdası, sekbanlar katibi, sekbanlar çavuşu gibi yüksek rütbeli zabitler vardı. Dirlik verilmesi
halinde sekbanlar kethüdasına 20.000 akçelik zeamet tevcih edilirdi. Her bölükte
bölükbaşı, odabaşı, vekilharç ve bayraktar
gibi küçük rütbeli subaylar bulunurdu. Sekban teşkilatı 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile
birlikte kaldırılmıştır.
pılmışsa

ihtiyaç duyulduğu zamanlarda eyaJetlerde halktan gönüllü olarak toplanan ve
kendilerine "yerli kulu" denilen askerlere
de sekban adı verilirdi. Mevcudu S0-100
kişi arasında değişen ve "bayrak" ismiyle
bölüklere ayrılan sekbanlar sadece istihdamları sırasında uiGfe alırlardı. Genellikle yaya asker olarak XVI. yüzyıl sonlarında
ki Osmanlı-Habsburg savaşına götürülmüş ,
zamanla bu tüfekli gruplar savaş dönüşü
maaşsız kaldıklarında eşkıyalığa başlamış,

bir bölümü mahalli güç odaklarının insan
gücünü teşkil etmiştir. XVII. yüzyıldan itibaren Celal! haline gelen bu grubun önemini kaybetmesi üzerine yerine "tüfekli"
denilen yeni bir sınıf oluşturulmuştur. Bu
dönemden itibaren taşradaki beylerbeyi
ve sancak beylerinin maiyetlerine giren bu
tip askerlere "saruca-sekban" denilmiş,
bunlar bulundukları yerlerde güvenliği sağ
lamakta kullanılmıştır. Celal! ve eşkıyalık
olaylarının arttığı dönemlerde ihtiyaçtan
dolayı kurulan bu saruca-sekban birlikleri de zamanla bilhassa vali ve bey değişik
likleri yüzünden ülke için zararlı hale gelince XVII. yüzyıl sonlarında ilgaları yoluna
gidilmiştir. 1808' de Sadrazam Alemdar
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Mustafa Paşa tarafından Nizam-ı Cedld
ordusunun yerine teşkil edilen yeni ordunun adı da Sekban-ı Cedld idi (bk. SEKsAN-ı CEDID). Özellikle yaz mevsiminde
ürünlerin korunması amacıyla taşrada kurulan ve görevleri bir nevi koruculuk olan
ücretli askerlere ·~kır sekbanı" denirdi. Muhtemelen "segban':dan gelme "seymen" adı
altında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde başı
bozuk asker veya çiftlik korucusu olan kır
sekbanlarının ayanların maiyetinde istihdam edildiği bilinmektedir.
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ABDÜLKADiR ÖZCAN

SEKBAN-ı CEDID
(oı.ı~..:.ı~)

IL Mahmud dönemi başlarında
kurulan düzenli ordu.

L

Kabakçı İsyanı sırasında saltanatma son

verilen lll. Selim'i tekrar tahta çıkarmak
üzere İstanbul'a gelen ve ll. Mahmud tarafından sadrazamlığa getirilen Alemdar
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1808'de teşkil
Cedld ordusunun yerine kurulan bu talimli ordu Segban 1 Sekban-ı Cedld, CiMdiye Segban Askeri, Ecnad-ı Müretlebe-i Sekban, Talimli Seymen, Talimli Sekban gibi adlarla anı

da erişiimiş olması asker kaydında bir zorlukla karşiiaşılmadığını göstermektedir (Şa
n!zade, 1, 98; Cevdet, IX, 18) . Kadı Abdurrahman Paşa da Tüfekçi olarak adlandırı
lan, yanında çok sayıda eski Nizam - ı Cedid
askeriyle gelmişti.

· lır.

Yeni orduya tahsis edilen Levent ve üsküdar'daki kışialar elden geçirildikten sonra sekbanlar buralarda eğitilmeye başlan
dı (3 Ekim I808) . Beyaz. kırmızı ve yeşil
renklerde üniformaları içinde üç bölük halinde düzenlenen (Schlechta-Wssehrd, s.
I 90) sekbanların kıyafetleri aynı biçimde
aba. dizlik, tozluk, şalvar ve mintandan
oluşuyordu. Başlarına Nizam-ı Cedid erlerinin baratasından farklı şekilde "şubara"
denilen dilimli bir serpuş giyecekler ve bunun üzerine İslami işaret olarak ahaliyi tatmin etmek üzere şal saracaklardı. Askerler Avrupa! tarzda tüfekli eğitim görecektL Yeni asker alınması için imparatorluğun
her tarafına emirler gönderiterek asker istendi ve gelenlerle kışialar dalmaya başladı
(Şanlzade , ı. 90). Kurulurken nihai mevcudunun 100 bölük ve üç tümen halinde
160.000. bir başka rivayete göre 200.000
kişiden oluşmasının düşünüldüğü ileri sürülmektedir. Yeni ordunun işlerinin görülmesi ve ulemanın desteğinin sağlanması
için Umur-ı Cihadiyye Nezareti adıyla bir
teşkilat kuruldu ve başına Alemdar Mustafa Paşa'nın Rusçuk yaranından Behiç
Efendi getirildi (14 Ekim 1808). Yeniçerilerio tepkisini çekmernek için Sekban-ı Cedid bölükleri geleneksel kapıkulu ocaklarının sekizincisi olarak kabul edildi. Bunlara tuğ, sancak ve davul verilip mevcutlardan ayrı ve müstakil bir ocak olduğu
vurgulandı. Sekbanlara daha yüksek maaş
bağlanması yeniçeriterin bile yeni ocağa
rağbetlerini arttırdı; bu arada pek çok gönüllü sekbanlığa talip oldu . Sekban-ı Cedld'in Üsküdar Kışiası'nda yapılan tuğ , alem
ve sancak teslimi yeniçeri ileri gelenlerinin
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disiplinli bir ordunun kurulmasının gerekliliği, Kağıthane'de Sened-i İt
tifak sebebiyle yapılan toplantıda Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın açış konuş
masında dile getirilmişti (Saint-Denys, ll ,
201-202; Zinkeisen, VII, 568-569) . Yeniçerilerin tepkisini çekmernek için, adı öteden
beri bilinen ve Yeniçeri Ocağı'nın önemli
birimlerinden olan sekban bölüklerinden
oluşturulan ordunun eğitimeisi olarak başına eski Nizam-ı Cedld subaylarından aslen Prusyalı bir mühtedi olan Süleyman
Ağa getirildi (Saint-Denys, II, 230). Üsküdar Selimiye Kışiası'ndaki askerlere Arnavut Mustafa Ağa, Levent Çiftliği Kışlası ' n
dakilere Arnavut Bekir Ağa, Ocak ağalığı
unvanıyla "reis-i asker" tayin edildi (Şanl
zade, I. 77 ) Kurulan ordunun riyaseti, Nizam-ı Cedld ordusunun ünlü kumandanlarından olup Selimiye Kışiası civarında oturması istenen Kadı Abdurrahman Paşa'ya
verildi. Kaptanıderya Ramiz Abdullah Paşa da donanma için sekban kaydı yapacaktı (Cevdet , ıx, 8) . Ayrıca Nizam-ı Cedld
binbaşı ve bölükbaşılarından istifade edilecekti. Yaşanan tecrübelerden hareketle. daha saltanatının başında talimli asker
oluşturulması gibi tehlikeli bir işe girişil
mesini tedirginlikle karşıladığı anlaşılan ll.
Mahmud, bu gelişme karşısında tepki gösterdiyse de Alemdar Mustafa Paşa'nın piyade ve süvari kapıkulu ocak zabitlerinden
mühürlü senetler aldığını belirtınesi üzerine razı olmak zorunda kaldı (Uzunçarşı
lı , Meşhur Rumeli Ayanlarından, s. 145) .
1808 Kasımında yeni ordunun yüzbaşı , sağ
ve sol kol ağaları ile binbaşıları tayin edildi. Aslında Nizam-ı Cedld askerinin ihyası
veya devamı niteliğindeki (Yay la İmamı Risalesi, sy. 3 [ 1973[, s. 252) bu ordunun ilk
erieri Rumeli'den İstanbul'a gelen ayanların maiyetinde bulunan kır sekbanları oldu. İstanbul ahalisinden katılımlar bu gibi deneyierin sonunun kötü bitmesinden
ötürü başlangıçta ağır gitti. Balkanlar'ın
sert tabiatlı gençleri de disiplin içine girmeyi göze alamadıklarından buna pek iltifat etmedi. İlk günlerdeki başvuru azlı
ğı karşısında hıristiyan ahaliden de asker
kaydına izin verildiğine dair kaynaklarda
yer alan bilgilerin (Saint-Denys, II, 207;
Zinkeisen. VII. 570) doğruluğu şüphelidir.
Kısa zaman içinde 4000 kişilik bir mevcu-
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