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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 
es-Sacl17 Safer 507'de (3 Ağustos ll 13) 

Bağdat'ta vefat etti ve Ahmed b. Hanbel 
Kabristanı'na defnedildi. 
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sAci, Zekeriyya b. Yahya 
( .,r.WI ~ .:r. G.f'j ) 

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-

sAcl, Zekerivva b. Yahya 

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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sAc!, Zekerivva b. Yahya 

eser olduğu tahmin edilmekte, Sad'nin 
AJ:ıkdmü'l-Kur'an adlı bir eserinin daha 
olduğu bildirilmektedir. 
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SACOGULIARI 

Azerbaycan'da hüküm süren 
bir Türk-İslam hanedam 

(889-929). 
_j 

Adını, Maveraünnehir'in Üsruşene (UşrO
sana) bölgesinden Bağdat'a gelmiş asil bir 
Türk ailesine mensup olan Ebü's-Sac Dlv
dad b. Yusuf Dlvdest'ten alır. Ebü's-Sac 
önce Haydar b. KavQs el-Afşin'in, ardından 
AbbEısi Devleti'nin hizmetine girdi. Azer
baycan'da Babek, Taberistan'da Karinller, 
Basra'da Zenci köle isyanlarının bastırıl
masında etkin rol oynadı; Tarikimekke, Di
yarım u dar. Kınnesrin, Avasım, Halep, Ah
vaz valiliği gibi önemli görevlerde bulun
du. Ahvaz valiliğinden aziedilince Saffari
ler'e katıldı. Kısa bir süre sonra tekrar Ab
basi Devleti'ne hizmet etmek üzere Bağ
dat'a gitmek için buradan ayrıldı. Ancak 
yolculuğu sırasında uğradığı Cündişapur'

da vefat etti (266/879). 

Ebü's-Sac'ın ölümünün ardından oğlu 
Muhammed, Abbasi Devleti'nde Tarlkimek
ke, Haremeyn, Enbar ve Rahbe valiliği gi
bi görevlerde bulundu. 276 (889) yılında 
hilafet naibi Muvaffak-Billah tarafından 
Azerbaycan valiliğine tayin edilen Muham
med merkezi yönetimin zayıflamasından 
faydalanarak bağımsız hareket etmeye 
başladı. Böylece Sacoğulları hanedam ku
rulmuş oldu. Muhammed'in Üsruşene ha
kimlerinin taşıdığı "Afşin" unvanını kullan
ması onun bağımsızlığının bir işareti ola
rak gösterilmektedir (Madelung, CH!r., IV, 
229). Meraga'yı ele geçirip (280/893) ken
disine idare merkezi yaptı. Bölgenin ve ida
resindeki merkezlerin güvenliğini sağla-
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dıktan sonra İ rıniniye'deki gelişmeleri ya
kından takip etmeye başladı. 

Bu sırada merkezi Ani'de bulunan Er
meni Bagratuni hanedam İrminiye'de en 
güçlü dönemini yaşıyordu . Ermeniler, ı. 

Aşot gibi kralların gayretiyle büyük ölçü
de birliğini sağlamış ve İslam hakimiye
tinden çıkma yönünde adım atmıştı. Bu 
amaçla Abbasi hilafetiyle dostane münase
betler kuran Kral I. Simbat, 893 yılında Bi
zans imparatoru VI. Leon'a bir elçi gönde
rerek aralarındaki ittifakın yenilenmesini 
sağladı. öteden beri bölgedeki Abbasi va
lilerini istemeyen Ermeniler, Muhammed 
b. Ebü's-Sac el-Afşin'i halifenin gözünden 
düşürmek ve Bizans'tan alacakları destek
le onu bölgeden uzaklaştırmak istiyordu. 
I. Simbat 30 bin kişilik bir orduyla Azer
baycan sınırına dayandı. İki ordu burada 
karşı karşıya geldi, ancak barış sağlanarak 
savaş önlendi. Bu olayın ardından bölge
deki müslüman merkezlerine saldırı baş
latan Simbat, Duvin (Dvin) üzerine yürü
yüp şehri ele geçirdi (281/894). Daha son
ra müslüman yerleşim merkezlerine ge
niş çaplı saldırılar düzenleyen Ermeni or
duları kuzeyde Kafkas dağlarına, doğuda 
Azerbaycan sınırına kadar yayıldı. Gürcis
tan ve Arran, Ermeniler'in hakimiyetine 
girdi (282/895). 

Muhammed b. Ebü's-Sac vasıtasıyla du
rumdan haberdar olan Halife Mu'tazıd
Billah, onun İrminiye'nin kendi valiliğine 
bağlanması şartıyla Simbat'ı bertaraf ede
bileceğine dair teklifini olumlu karşılayarak 
Ermeniler üzerine yürümesini emretti. Mu
hammed önce Nahcıvan'a girdi, ardından 
Duvin önlerine gelerek fazla bir mukave
metle karşılaşmadan şehri yeniden İslam 
hakimiyetine kattı (Grousset. s. 402). Bu 
arada Simbat da Muhammed'in üzerine 
yürüdü. Alagöz dağı eteğinde meydana ge
len savaşta Muhammed yenilgiye uğradı 
ve barış teklifinde bulundu (Pasdermaci
yan. s. 184). Simbat, İslam ordularından 
gelebilecek zararı önlemek için (F. Maci er, 
IV. 160 ı bu teklifi benimsedi. Daha sonra 
Vaspurakan bölgesindeki (merkezi Van) Er
meni Ardzruni hanedanıyla temas kuran 
Muhammed, Ardzruniler'i yanına çekmek 
suretiyle Simbat'ı zaafa uğratmayı düşü
nüyordu. Ardzruni Hükümdan Sergis Aşot, 
Simbat'ın işgalinden korunmak amacıyla 
Muhammed' e tabi olmayı kabul etti (Gro
usset, s. 405). 

el-Cezire Valisi Ahmed b. Isa eş-Şeyba
ni'nin Kral Simbat'ı yenilgiye uğratması 
Muhammed b. Ebü's-Sac'a yeniden İrıni
niye'ye baskın düzenleme fırsatı verdi. Mu
hammed, Bagratuni merkezinin bulundu-

ğu Şirak bölgesine yürüdü, Kars'ı bir süre 
kuşattıktan sonra ele geçirdi (285/898) . 
Simbat'ın karısını , gelinini ve bazı önemli 
şahsiyetleri yanına alarak ele geçirdiği ha
zineyle birlikte Duvin'e döndü (Pasderma
ciyan, s. 184). Ailesini kurtarma çarelerini 
aramaya başlayan Simbat, Muhammed' e 
itaatini bildirerek esirleri bırakması tale
binde bulundu. Muhammed, Simbat ile 
akrabalık kurdu ve onunla bir anlaşma yap
tı. Ancak Simbat anlaşma şartlarına uy
mayıp Gürcistan Kurapalatı l l. Adarnase 
ile birlikte hareket etmeye başladı. 

Kuzey İrminiye'yi kontrol altına aldıktan 
sonra Vaspurakan bölgesine ani bir bas
kın düzenleyen Muhammed b. Ebü's-Sac 
bölgede sürdürdüğü mücadeleler sonucu 
Güney İrminiye'ye hakim oldu. Halife Mu'
tazıd-Billah, Muhammed'in Azerbaycan ve 
İrın'iniye bölgesindeki hakimiyetini tanıdı 
(285/898). Muhammed de halifeye bağlı
lığını göstermek üzere oğlu Ebü'l-Müsafir 
Feth'i kıymetli hediyelerle birlikte Bağdat'a 
rehine olarakyolladı (7 Muharrem 286123 
Ocak 899). Azerbaycan'a dönmesinin ar
dından veba salgınında hayatını kaybetti 
(Reblülevvel 288 1 Mart 90 ı) ve yerine oğ
lu Dlvdad geçti. Dlvdad'ın amcası Ebü'l
Kasım Yusuf birkaç ay sonra yeğenini ye
nilgiye uğratarak (Şilban 288 1 Ağustos 
90 ı) Sacoğulları'nın yeni hükümdan ol
du (Taberi, X, 638). Gençlikyılların ı Mek
ke'de geçiren ve iyi bir öğrenim gören Yu
suf b. Ebü's-Sac' ın Sacoğulları' nın başı

na geçmesi Simbat'ı rahatsız etmeye baş
ladı. Halife Müktefi-Billah'a bir elçi gön
dererek Yusuf'a karşı mücadelede kendi
sine yardım etttiği takdirde tam bir itaat 
içinde olacağına ve yıllık vergisini doğru
dan hazineye göndereceğine dair söz ver
di. Merkezi idareden kopmalar yüzünden 
sıkıntı içinde bulunan halife bu teklifi ka
bul etti. Krallık tacı, hil'at ve kıymetli eşya
lar göndererek Sim bat' ı ödüllendirdi. Du
rumu öğrenen Yusuf, İrminiye'ye yürü
düyse de kışın yaklaşması dolayısıyla Du
vin'e dönmek zorunda kaldı. 292 (905) yı
lında isyan eden Yusuf'a karşı mücadele
de başarılı olamayacağını düşünen halife 
Simbat'a bir mektup göndererek Sacoğul
ları üzerine yürüme teklifinde bulundu. 
Simbat bu teklifi fırsat bilerek Sacoğulla
rı'nı ortadan kaldırmak istedi, ancak bu ara
da Yusuf halife ile aniaşınca zor durumda 
kaldı. Yusuf, Simbat'a gözdağı vermek 
amacıyla yıllık vergilerini gecikmiş alanla
rıyla birlikte hemen ödemesini istedi. Sim
bat'ın bu vergileri ödemeye kalkması ül
kede büyük bir kargaşa ve sıkıntıya yol aç
tı. Bu durum Nahcıvan'ı yeniden ele ge-


