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sAcl, Mü'temen b. Ahmed 
( .,r.Wf .~.o.> i .:r, w-oJ~ f) 

Ebu Nasr el-Mü'temen 
b. Ahmed b. All es-Sad 

(ö. 507/ 1113) 

Hadis alimi. _j 

Safer 445'te (Haziran 1053) doğdu. Bağ

dat köylerinden birine nisbette Deyr'akQ
li, ayrıca Rabal, Bağdadl ve Makdisl nis
beleriyle de anılır. Henüz çocukken Ebu 
İshak eş-Şirazl'den fıkıh öğrenmeye baş
ladı. Bağdat'ta Ebü'l-Kasım Abdülazlz b. 
Ali el-Enmatl. İbnü'n-Nakür Ebü'l-Hüse
yin Ahmed b. Muhammed, İbnü'l-Hallal 
Ebü'l-Kasım Abdullah b. Hasan, Ebu Nasr 
Muhammed b. Muhammed ez-Zeynebi. 
İbnü'l-Büsrl Ebü'l-Kasım Ali b. Ahmed gibi 
alimlerden ilim tahsil etti. Ardından hadis 
öğrenimi için seyahate çıktı ve Sur şehrin
de Hatlb el-Bağdadl, İsfahan'da Ebu Amr 
İbn Mende ve İbn Şekrüye Muhammed b. 
Ahmed, Basra'da EbQ Ali b. Ahmed et
Tüsteri, on yıl kaldığı Herat'ta Hace Ab
dullah el-Herevi'den faydalandı. Bağdat'a 
döndükten sonra bir daha oradan ayrıl
madı. Kendisinden İbn Nasır es-Selami, 
Sa'dü'l-Hayr b. Muhammed el-Endelüsl, 
Ebu Tahir Muhammed b. Ebu Bekir es
Senci. Ebu Sa' d el-Bağdadl, Ebu Tahir es
Silefi, Muhammed b. Mansur es-Sem'anl 
gibi alimler hadis rivayet etti. Ömrünün 
sonlarına doğru zühd hayatı yaşadığından 
ilim meclislerinden uzaklaştı. 

Yazdığı ve naklettiği bilgileri sağlam şe
kilde kaydettiği belirtilen Saci hadis öğre
nimi için yaptığı seyahat sırasında Bağ
dat'ta Şafii fakihi İbnü's-Sabbağ'ın Şafii 
fıkhına dair eş-Şômil'ini ve İbn Adi'nin el
Kc'imil fi'çl-çlu'afô'sını, Basra'da Ebu Da
vQd'un es-Sünen'ini istinsah etti. Herat'
ta Tirmizi'nin el-Cômi'u'ş-şa]J_il,ı'ini altı 
defa yazdı. İsfahan'da Ebu Abdullah İbn 
Mende'nin Ma'rifetü'ş-şa]J_ôbe, Kitôbü't
Tev]J_id, el-Emôli, 'Avôli İbn 'Uyeyne ve 
Garô'ibü Şu'be adlı eserlerini onun oğlu 
Ebü'l-Kasım İbn Mende'den dinledi. An
cak sonuncu eserin semaını tamamlaya
madan hacası Ebü'l-Kasım İbn Mende ve
fat etti. Talebesi Ebu Tahir es-Silefi, Saci'
nin hadis hafızı ve mütkın olduğunu be
lirtmiş. uzun süre hadis okusa bile dinle
yenleri bıktırmadığını, Ramhürmüzi'nin el
Mu]J_addişü'I-tôşıl'ını kendilerine bir mec
liste okuduğunu söylemiştir. Bir diğer ta
lebesi Muhammed b. Mansur es-Sem'anl 
onun Irak'ta hadis ilmini en iyi anlayan iki 
kişiden biri olduğunu ifade etmiş. İbn Na
sır da Sad'nin güvenilir bir ilim adamı ol-

duğunu belirtmiştir. Hace Abdullah-ı He
revi'nin Saci yaşadığı sürece hiç kimsenin 
Hz. Peygamber adına hadis uyduramaya
cağını söylemesi, onun hadis ilmindeki ti
tizliğini göstermesi bakımından önemlidir. 
Kanaatkar, alçak gönüllü ve takva sahibi 
olduğu nakledilen Mü'temen b. Ahmed 
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Bağdat'ta vefat etti ve Ahmed b. Hanbel 
Kabristanı'na defnedildi. 
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sAci, Zekeriyya b. Yahya 
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Ebu Yahya Zekeriyya b. Yahya 
b. Abdirrahman ed-Dabbl es-Sad 

(ö. 307 /920) 

L 
Basralı muhaddis ve fakih . 

_j 

220 (835) yılı civarında Basra'da doğdu
ğu tahmin edilmektedir. Dabbe adlı atası
na nisbeten Dabbl, ailece kereste ticare
tiyle meşgul olmaları dolayısıyla Saci nis
beteriyle anılır. İlk eğitimini babasından al
dıktan sonra ilmi seyahatlere başladı ; Kü
fe, Hicaz ve Mısır'ı dolaştı. Buralarda Ebü'r
Rebl' Süleyman b. DavQd ez-Zehrani. Ab
düla'la b. Hammad en-Nersl, Ubeydullah b. 
Muaz el-Anberl, Hüdbe b. Halid el-Kaysi, 
Halife b. Hayyat, Muhammed b. Abdül
melik b. Ebü'ş-Şevarib el-Ümevl, Bündar 
diye anılan Muhammed b. Beşşar. DavQd 
ez-zahiri. Ebu Davüd es-Sicistani gibi alim
lerden hadis dinledi. Bu arada fıkıhla ilgi
lendi ve Şafii alimlerinden Müzenl ile Re
bl' b. Süleyman el-Muradi'nin etkisiyle bir 
Şafii alimi olarak yetişti. 

Hadis münekkitlerinin imam, hafız, si
ka ve sebt gibi lafızlarta övdüğü Sac!, Bas
ra muhaddisi ve müftüsü diye tanındı. İb
nü'l-Kattan el-Mağribl bazı kimselerin onu 
zayıf kabul ettiğini ileri sürmüşse de bu 
değerlendirme doğru bulunmamıştır (Ze
hebl, Mfzanü'l-i'tidal, ıı. 79). Saci seyahat
lerini tamamladıktan sonra Basra'ya yer
leşti ve hadis rivayet etmeye başladı. Ken
disinden İbn Hibban, Ramhürmüzl. Tabe
ranl, İbnü 's-Sünni, İbn Adi. Ebü 'ş-Şeyh , 
Ebu Bekir el-İsmaili ve Gıtrlfi gibi muhad
disler hadis nakletti. önceleri bir Mu'tezi-
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le alimi iken Selef akldesini benimseyen 
ve bu konuda derinleşen Ebü'l-Hasan el
Eş'arl, Selef alimlerinin hadis anlayışı ile 
Allah 'ın sıfatları ve diğer itikadl konular
daki görüşlerini Zekeriyya es-Saci'den al
mış. eserlerinde bu konuları işlerken ona 
dayanmıştır (Zehebl, Te?kiretü 'l-/:ıufffi?, ll , 
709). 

Saci, hadis rivayeti konusunda titiz dav
ranan ve gördüğü yanlışları hemen dü
zeltmeye çalışan bir kişiliğe sahipti. Bas
ra'da talebelerine ders verdiği sırada ora
da bulunan İbrahim b. Muhammed b. Yah
ya b. Mende elindeki notlardan iki hadisi 
senediyle birlikte okudu, ancak hadis tate
beleri senedin doğru olmadığını söyleye
rek ona itiraz etti. Saci de sözü edilen ha
dislerin yanlış olduğunu gördü ve onları 
kimden aldığını sordu. İbrahim b. Muham
med'in " Basralı biri" diye kapalı bir ifade 
kullanması üzerine Saci onu emniyet güç
lerine teslim etmek istedi, ancak araya gi
renler yanlış bilgi ihtiva eden notların im
ha edilmesi şartıyla onu kurtardı (Zehebl, 
A'lamü'n-nübela', XIV. 199). Basra'da ve
fat eden Sac!' nin Yahya ve Ahmed adında 
iki oğlu olduğu bilinmektedir. 

Eserleri. 1. Kitôbü'çl-l)u'aiô' ve'l-men
subin ile'l-bid'ati mine'l-mu]J_addişin 
ve'l-'ilel (eçl-Pu'afa', el-'İlel, 'İlelü'l-f:ıadfş). 
Zayıf ravileri konu alan eserler arasında 
önemli bir yere sahip olan kitabın günü
müze ulaştığına dair bilgi bulunmamak
tadır. İbn Hazm el-Mu]J_allô'da , Beyhaki 
es-Sünenü'l-kübrô'da, Hatlb el-Bağdadl 
Tôril].u Bagdôd'da ve İbn Adi el-Kômil'
de ondan alıntılar yapmıştır. Bu alıntılar
dan anlaşıldığına göre Saci eserini Basra
lılar, KQfeliler, Şamlılar şeklinde bölgelere 
ayırıp nisbeteri esas alarak telif etmiş, eser
de cerh ve ta'dll alimlerinin görüşlerine, 
zayıf ravilerin rivayetlerine yer vermiş, ken
dileriyle görüştüğü raviler hakkında şahsi 
değerlendirmelerde bulunmuştur. İbn Hib
ban el-Büstl'nin Kitôbü'I-MecrU]J_in'i üze
rine Darekutnl tarafından yazılan Ta'Ii
]fiit'ı yayıma hazırlayan Halil b. Muham
med el-Arabl (Kahire 1414/1994), Tôril].u 
Bagdôd ve el-Kômil'de yer alan nakille
ri "Nül5ülat min Kitabi'9-0ucafa, li's-Sacl" 
adıyla dipnota koymuştur. 2. Uşulü'l-iı.Jsh. 
Fıkıh mezhepleri arasındaki ihtilafları ko
nu alan bu eserin bir nüshasına sahip ol
duğunu söyleyen Taceddin es-Sübki mü
ellifin bu konuda önce hacimli bir kitap ka
leme aldığını ve daha sonra bunu ihtisar 
ettiğini belirtmiştir (Tabakat, 111. 300). Sa
cl'ye nisbet edilen İl].tilôfü'l- 'ulemô', İl].
tilôfü'l-fu]fahô', İl].tilôfü'l-J:ıadiş'in de bu 
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