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Ebü's- Sık Dlvdad b. Yusuf Dlvdest 
(ö. 266 / 879) 

Abbasiler devri 
Türk kumandanlarından, 

Azerbaycan'da hüküm süren 
Sacoğulları hanedanının 

kurucusu. 
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Üşrüsene menşeli olup Halife Me'mün 
devrinde Ahmed b. Ebü Halid'in 207 (822-
23) yılında bu bölgeyi fethetmesi üze
rine Irak'a getirilerek yeni kurulmakta 
olan Türk birlikleri arasına alındı. Türk 
asıllı olduğu kabul edilen Ebü's-Sac, ilk 
askeri faaliyetlerine Afşin'in (Haydar b. 
Kavüs) maiyetinde katıldı. Babek isyanı
nı bastırmakla görevlendirilen Afşin'in 
emrinde küçük bir birlik kumandanı olan 
Ebü's-Sac, Babek'in merkezi Bez düşüp 
Babek kaçınca 400- soo kişilik bir kuv
vetle onu takibe memur edildi ve bir bas
kın sonunda Babek'in annesini, karısını 
ve diğer yakınlarını ele geçirdi. Yirmi yıl
dan beri İslam devletinin başına çeşitli 
gaileler açan Babek Ermeniler tarafın
dan teslim alındıktan sonra Ebü's-Sac 
vasıtasıyla Berzend'de Afşin ' e teslim edil
di (lO Şewal222 / 15 Eylül837). 

Halife Mu'tasım- Billah devrinde 839 
yılında Taberistan'da isyan eden Maz
yar b. Karin'in isyanını bastırmak üzere 
sevkedilen Ebü's-Sac, isyanın bastırılma
sından sonra bu defa Mengü Çür'un Azer
baycan' daki ayaklanmasını bastırmak
la görevlendirildi, ancak burada başarılı 
olamadı. 

Ebü's-Sac, bir taraftan Afşin'e olan 
yakınlığı, diğer taraftan Mengü Çür kar
şısındaki başarısızlığı sebebiyle uzun sü
re önemli bir göreve getirilmemiştir. An
cak Abbasi Halifesi Mütevekkii-Aiellah 
(Ca'fer b. Muhammed) tarafından 242 (856-
57) yılında Tarikimekke valiliğine tayin 
edilerek Irak ile Mekke arasındaki hac 
yolunu bedevi Arap kabilelerine karşı 

korumakla görevlendirildi. Uzun süre bu 
vazifede kalan Ebü's-Sac, bu sırada asi 
Muhammed b. Salih ei-Hasani'nin Me
dine yakınlarındaki Süveyka'da bulunan 
karargahını da tahrip etti. Mu'tez-Billah 
ile Müstain- Billah arasındaki hilafet mü-

cadelesinde Müstain'i tutan Ebü's-Sac, 
249'da (863) Halife Müstain tarafından 
Kınnesrin bölgesinde Tenüh kabilesi men
supları arasında çıkan bir isyanı bastır
mak üzere Kuzey Suriye'ye gönderildi. 27 
Nisan 86S tarihinde Bağdat' a çağrıldı 
ve şehre girişinde bizzat Halife Müstain 
tarafından karşılanarak kendisine hil'at 
giydirildL Daha sonra iktidar mücadele
lerine katılarak Mu'tezz'in kuwetlerini 
86S yılının Temmuz ve Eylül aylarında 
yapılan iki çarpışmada mağlüp etti. Müs
tain ile Mu'tez arasındaki iktidar müca
delesi 2S Ocak 866'da Müstain'in hilafet
ten çekilmesiyle son bulunca Mu'tezz'in 
Ebü's-Sac'ı cezalandırması beklenirken 
Ebü's-Sac Küfe ve çevresinin idaresine 
memur edildi, ancak buradaki görevi faz
la uzun sürmedi. Daha sonra Türk as
kerlerine karşı Medain'i savunmak üze
re görevlendirildi. Cerceraya'da onları iki 
defa mağlüp ettiyse de şehre girmele
rine engel olamadı . 2S2 Muharreminde 
(Şubat 866) Bağdat'a döndü ve Halife 
Müstain'in adamı Muhammed b. Ab
dullah b. Tahir tarafından Sevad bölge
sinin idaresine memur edildi. Ancak is
mail b. Yüsuf ei-Aievi'nin Mekke'de çı

kardığı isyan sebebiyle Ebü's-Sac tek
rar Tarikimekke valiliğine tayin edildi ve 
isyanı bastırarak Mekke'de süküneti sağ
ladı. 

Ebü's-Sac Rebiülewel 2S4'te (Mart 868) 
Diyarımudar, Kınnesrin ve Avasım böl
gelerinin valiliğine getirildi. İslam devle
tinin Bizans'a karşı yaptığı gazaların mer
kezi durumunda olan bu askeri bölgede
ki faaliyetleri hakkında kaynaklarda bilgi 
yoktur. Mu'temid-Aleilah halife olunca 
Diyarımudar, Diyarırebia ve Cündikınnes
rin'de onun adına biat almakla görevlen
dirilmesinden, valiliğinin 870 yılına ka
dar devam ettiği anlaşılmaktadır. Nite
kim aynı yıl Basra bölgesinde patlak ve
ren ve kısa sürede etrafa yayılan Zenci 
isyanının bastırılmasında birlik kuman
danı olarak görev almıştır. 261 'de (874-
75) Ahvaz valiliğine getirilen Ebü's-Sac, 
üvey kardeşi Abdurrahman'ın Zenciler 
tarafından mağlüp edilerek öldürülme
si üzerine Askerimükrem'e çekilince Zen
ciler Ahvaz'a girdi. Bunun üzerine valilik
ten aziedildL 

Ebü's-Sac, azlinden kısa bir süre son
ra Fars ve civarını ele geçirerek Bağdat'a 
doğru ilerlemekte olan Ya'küb b. Leys 
es-Saffar'ın hizmetine girdi. Bu yüzden 
halifenin naibi Muvaffak tarafından mal-
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ları müsadere edildi. Ancak onun va·
küb'un saflarında faal rol oynadığına 

dair bilgi yoktur. Ya'küb b. Leys'in 879'
da ölümünden sonra kardeşi Amr b. 
Leys Halife Mu'temid ile barışınca Ebü's
Sac Bağdat'a dönmek için izin aldı ve 
Saffariler'in karargahını terketti. Fakat 
Bağdat ' a varmadan Rebiülahir 266'da 
(Kasım -Ara lık 879) Cündişapür' da vefat 
etti. 

Ebü's-Sac idari ve askeri alanda is
lam devletinin hizmetinde kırk yıl kadar 
çalışmıştır. Bağdat'taki bir grup askeri 
birliğe ona nisbetle ei-Ecnadü's-Saciyye 
denilmekteydi. Temelleri Ebü's-Sac ta
rafından atılan ve 892-929 yılları arasın
da Azerbaycan'da hüküm süren Sacoğul
ları hanedam da adını ondan almıştır. 
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Ebü's-Salah Takıyyüddln 
b. Necmidd!n b. Ubeydillah ei-Haleb! 

(ö. 447 / 1055) 
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Şia'nın isnaaşeriyye alimlerinden. 
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Doğum tarihi hakkında farklı rivayet
ler bulunmakla birlikte muhtemelen 374 
(984-85) yılında Halep'te doğdu. Tahsil 
amacıyla birçok defa Irak'a giderek is
naaşeriyye'nin ünlü alimlerinden Ebü 
Ca'fer et-Tüsi, Ebü Ya'Ia ed-Deylemi ve 
Şerif ei-Murtaza'dan öğrenim gördü. 
Daha sonra Şerif ei-Murtaza'nın Halep 
bölgesi halifesi oldu. Burada yürüttüğü 
öğretim faaliyetleri sonunda İbnü'I-Ber
rac, İbn Ebü Kamil et-Tarablusi, Reyhan 
b. Abdullah ei-Habeşi, Abdurrahman b. 
Ahmed en-Nisabüri, Muhammed b. Ali 
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