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EBÜ's-SAC 

ı 

( c;:: U\ Y.f) 

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

Abbasiler devri 
Türk kumandanlarından, 

Azerbaycan'da hüküm süren 
Sacoğulları hanedanının 

kurucusu. 
L _j 

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-

EBÜ' s - SA LAH el -HALEBI 

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-SAI.AH ei-HALEBİ 
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( ~~c~IY.f) 

Ebü's-Salah Takıyyüddln 
b. Necmidd!n b. Ubeydillah ei-Haleb! 

(ö. 447 / 1055) 

L 
Şia'nın isnaaşeriyye alimlerinden. 

_j 

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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ei-Keraciki gibi birçok öğrenci yetiştir
di ve bütün bu faaliyetleriyle isnaaşeriy
ye'nin meşhur alimleri arasına girdi. 447 
(1055) yılında çıktığı hac yolculuğundan 
dönerken Halep'te veya Kudüs yakınla

rındaki Remle'de öldü. 

Kelam, fıkıh ve hadis alimi olarak ta
nınan Ebü's -Salah, Allah'ın sıfatları ve 
rü'yetullah gibi ilahiyyat konularında ta
mamen Mu'tezile'nin görüşlerini benim
semiştir. Bazı kelami görüşleri şöyledir: 
Zatının ötesinde Allah 'ın sıfatları yok
tur. Allah'ın kadir, alim ve mürid oldu
ğu fiilieriyle ispat edilebilir. Bir fiil mey
dana getirmesi kadir, fiilini sağlam hal
de yapması alim, onu değişik alterna
tiflerden birine göre gerçekleştirmesi de 
mürid olduğunu gösterir. Fiilinin dela
let etmediği ilave bir niteliğin Allah'a at
fedilmesi makul değildir. Mütekellim 
olan Allah ' ın konuşması fiilinden ibaret
tir (Takrfbü'l-ma'ari{, s. 48-5ı , 66). 

insanlar hatadan ve günahtan korun
muş olmadıkları için kendilerine rehber
lik edecek masum önderlerin gönderil
mesi ilahi lutuf ve hikmetin gereğidir; 
bu önderler de peygamberlerle imam
lardır. Hz. Peygamber'den sonra rehber
lik görevini, Allah'la irtibat noktasında 
peygamberlerden farkı bulunmayan ve 
nasla belirlenen Hz. Ali ile onun soyun
dan gelen imamlar yürütmüştür. Bütün 
imamlar peygamberler gibi masum, ver
dikleri hükümlerde yanılmayan olağan 
üstü kişilerdir. Şeriat onların yaptığı açık
lamalar dışında herhangi bir yolla ania
şılıp uygulanamaz. On iki imamdan her
hangi birini tanımayan veya peygam
berlerin taşıdığı niteliklere sahip olduk
larını kabul etmeyen kimseler mürnin 
değildir (a.g.e., s. 95, 100, 117, 119). Ebü's
Salah, bazı ayet ve hadisiere payanarak 
Ali ile eviadının nas yoluyla imam tayin 
edildiğini, bunlara aykırı düşen hadis
lerin ise uydurma olduğunu ileri sürer 
(a.g.e., s. 123, ı24, 127, 144, 146) 

Ebü's-Salah ei-Halebl'nin, nübüwetle 
aynı kategoride gördüğü ve Hz. Ali ile 
onun soyundan gelen on bir imama tah
sis ettiği imarnet nazariyesini, özellik
le bu nazariyeyi benimsemeyen büyük 
müslüman çoğunluğunu ve ikinci halife 
Hz. Ömer'i tekfir edişini İslam'la bağ
daştırmak mümkün değildir. Ebü's-Sa
lah'ın delil olarak ileri sürdüğü ayetle
rin konu ile bir ilgisi yoktur. Sahih gö
rülebilecek bazı hadislerden de kendisi 
tarafından çıkarılan sonuçları elde et
mek ilmi açıdan mümkün görülmernek
tedir (bk. iMAMET). 
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Eserleri. Daha çok fıkıh ve kelama dair 
olan eserlerinden sadece üçünün günü
müze kadar geldiği bilinmektedir. 1. Ta~
ribü'l-ma 'arif. isnaaşeriyye'nin önemli 
kaynaklarından biri olarak kabul edilen 
eser Allah'ın birliği ve sıfatları (et-tevhid 
ve'l-adl), nübüwet, imamet, ilk üç hali
fe ile ilgili tenkitler ve "sahibüzzaman"a 
ilişkin konulardan oluşmaktadır. Kitap, 
ilk üç halife ve onları tasvip eden ashap 
çoğunluğu hakkında isnaaşeriyye'nin gö
rüşlerini yansıtması bakımından dikkat 
çekicidir. Eser Rıza el-Üstazi tarafından 
tahkik edilerek yayımlanmıştır (Kum ı 363 
hş. / 1404 h.) 2. el-Burhc'in 'ala şübı1-
ti'l-iman. Kelama dair küçük bir risale 
olup yazma nüshaları mevcuttur ( Ta~rr
bü' l-ma'ari{, naşi rin girişi, s. 23). 3. el
Kafi. Muhammed Bakır Meclisi'ye ait 
BiJ:ıarü '1- en var'ın fıkıh kaynaklarından
dır (Kum 1362 hş. / 1403 h.). Bunların dı
şında Şfa kaynaklarında zikredilen, an
cak günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilin
meyen bazı eserleri de vardır (a.g.e., na
şirin girişi, s. 18-20). 
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EBÜ's-SALT ed-DANİ 
( ~\..ıli ..::.Wl Y.l ) 

Ebü's-Salt Ümeyye b. Abdil'az\'z 
b. Ebi's -Salt ed-Dan\' 
el- İşb\'1\' el-Endelüs\' 

(ö. 5291 1134) 

Endülüslü filozof, 
şair, müzisyen, tabip, tarihçi, 

astrolog ve mühendis. 
_j 

460 (1068) yılında Endülüs'ün doğu
sundaki Daniye'de (Denia) doğdu. İlk tah
silini memleketinde Daniye Kadısı Ebü'l
Velid ei-Vakkaşl'den yaptıktan sonra İş
biliye'ye (Sevilla) gitti; orada birçok alim
den edebiyat, felsefe, tıp, matematik, 
geometri, fizik, astronomi, botanik ve 
mOsiki dersleri aldı. Ebü's-Salt'ı ispan
ya'nın en muteber tabiplerinden biri ola
rak tanıtan M. Meyerhof, onun tıp bilgi
ni İbn Zühr'ün (ö . 525 / ı ı 31) akrabası, 
kabiliyetti bir şair, müzisyen ve matema
tikçi olmakla kalmayıp Ahmed ei-Gafi
kf gibi bir tabiat aliminin yanında görül-

düğünden bahseder (Studies in Medieval 
Arabic Medicine, s. 54). Yirmi yaşında iken 
maddi imkanlar ve ilim yönünden kendi 
ülkesine göre daha iyi durumda olan 
Mısır'a gitmek niyetiyle İşbiliye'den yo
la çıkmışsa da ancak 489 ( 1 096) yılının 
kurban bayramı günü annesiyle birlik
te İskenderiye'ye vardığını İbn Hallikan 
kaydetmektedir (Ve{eyat, ı. 246). önce İs
kenderiye'de bir süre kalarak bilgilerini 
geliştirmeye çalışan Ebü's-Salt, daha 
sonra Halife Amir-Biahkamillah devrin
de (1 101-ı ı30) Kahire'ye giderek oraya 
yerleşti. Vezir Efdal b. Bedr ei-Cemali'
nin yakın dostlarından olan hazinedar 
Tacülmeali Muhtar onu himayesine aldı. 
Bir süre kendisine tıp ve astronomi alan
larında başarılı hizmetler veren Ebü's
Salt'ı Efdal b. Bedr'e tanıtarak zamanı
nın katiplerinden üstün olduğu husu
sunda alimierin ittifak ettiklerini söyle
di. Ebü's-Salt böylece Efdal b. Bedr'in 
katibi olduysa da bir müddet sonra Ta
cülmealfnin gözden düşmesi ve hapse
dilmesi üzerine eski katip Ebü'l-Hasan 
Ali b. Ca'fer b. NOn'un gayretleriyle o da 
görevinden alındı ve Kahire'deki büyük 
sarayın bitişiğinde bulunan Hizanetü'l
bünQd'da hapsedildL Üç yıl kadar son
ra 1111 'de serbest bırakılınca tekrar İs
kenderiye'ye döndü; ardından da Meh
diye (Tunus) Emlri EbO Tahir Yahya b. 
Terolm'in yanına gitmek üzere 506 ( 1112) 
yılında Mısır'dan ayrıldı. 

İyi bir tabip ve filozofun tabiat ve ma
tematik ilimlerine, özellikle astroloji ve 
mOsiki gibi yan disipliniere muhtaç ol
duğunu söyleyen Ebü's-Salt Mısır'da iken 
Galen ve Hipokrat'ın eserlerini inceledi 
ve tesbit ettiği bazı karmaşık problem
lere dikkat çekti. Bunları çözümteyecek 
bir alim bulamadığından dolayı daha son
ra yazdığı er-Risaletü'l-Mışriyye adlı 

eserinde (s. 3 ı- 32) Mısırlılar' ı eleştirdi. 

Astronomiyle uğraşmış ve bu konuda 
eser yazmış olan Ebü's - Salt'ın, Makka
ri'nin naklettiği bir şiirinde (Ne{/}.u't -tfb, 
ı . 498; ll, ı ı Ol Kahire dışında Karafe ya
kınlarındaki bir vadide bulunan rasatha
neyi tanıtıp övmesi dikkate alınırsa ra
sat işiyle de yakından ilgilendiği söyle
nebilir. Kaynaklardan onun Mısır'da çok 
sayıda öğrenci yetiştirdiği anlaşılmak

tadır. Yakut ei-Hamevi'nin bildirdiğine 

göre Süleyman b. Peyyaz ei-İskenderani 
ve astrolog EbO Abdullah eş-Şaml onun 
öğrencileri idiler (Mu'cemü'l · üdeba,, VII. 
67-68, 69). 

Ebü's-Salt S06'da ( 1112) SanhacTier'in 
başşehri Mehdiye'ye gittiğinde Emir EbQ 


