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Iii ALi İPEK 

ı ı 
SACY, Antoine Isaac Silvestre de 

(1 758-1838) 

L Fransız şarkiyatçısı. _j 

Paris'te doğdu. Yedi yaşındayken babası 
öldüğü için annesi tarafından yetiştirildi 
ve en iyi öğretmenlerden ders aldı. Napol
yon devri aristokratlarındandır. Kendisine 
1809'da imparatorluk şövalyesi, 1813'te 
imparatorluk baronu unvaniarı verilmiş
tir. Grekçe ve Latince'yi çocukken öğren
di. Daha sonra bir Senedikten rahibinden 
İbranice ve Arapça dersleri almaya, aynı 
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zamanda Doğu bilimlerine aşinalık kazan
maya başladı; bu dillerin ardından Türk
çe ve Farsça öğrendi. 1 789 Fransız ihtilali 
öncesindeki yıllarda yaşanan karışıklıklara 
rağmen kendini bilim ve edebiyat çevrele
rine tanıttı. 178S'te Academie des lnscrip
tions et Belles Letres'e serbest üye, 1792'
de olağan üye ve 1803'te başkan seçildi 
(başkanlığa 1822 yılına kadar dört defa da
ha seçilmiştir). 179S'te Ecole des Langues 
Orientales kurulduğunda Arapça kürsüsü
n ün, 1806'da College de France'ta Farsça 
kürsüsünün başına getirildi. 1808'de Se
ine milletvekili seçilerek siyasete atıldıysa 
da ilimden hiçbir zaman kopmadı. 1815'
te Paris Üniversitesi'ne, 18Z3'te College de 
France'a rektör oldu. 183Z'de senato üye
liğine seçildi; ayrıca Dışişleri Bakanlığı ile 
sürekli ilişki içinde bulundu. Uzun zaman 
eğitim şOrası üyeliği yaptı . 1833 yılında 
Bibliotheque lmperiale'in (Bibliotheque 
Nationale) Doğu yazmaları onun sorum
luluğuna verildi. Öldüğünde üçüncü dere
ceden Legion d'Honneur nişanı sahibi idi. 
Silvestre de Sacy başta dil bilimi, tarih, 
edebiyat, coğrafya, epigrafi ve nümisma
tik olmak üzere çeşitli alanlarda pek çok 
kitap ve Journal asiatique, Journal des 
savants, Repertorium tür biblische und 
morgenliindische Literatur gibi döne
min en önemli dergilerinde birçok makale 
yazmış, pek çok Arapça ve Farsça yazmayı 
neşretmiş, birçoğunu Fransızca'ya çevir
miştir. Bir ara Mısır hiyerogliflerinin çözü
müyle de uğraşmış. fakat başarı sağlaya
mamıştır. 

Eserleri. Telifleri: Memoires sur divers 
ev{mements de l'histoire des arabes 
avant Mahomet (Paris 1785), Memoires 
sur l'origine et les anciens monuments 
de la litterature parmi les arabes (Paris 
1785), Principes de grammaire genera
le (Paris 1799), Chrestomathie arabe ou 
extraits de divers ecrivains tant en pro
se qu'en vers (1-111, Paris 1806; 1-11, Paris 
1826-1827). Grammaire arabe (HI, Pa
ris 181 O), Discours sur le s traductions 

d'ouvrages ecrits en langues orienta
les (Paris 1810), Premier memoire sur 
la nature et Jes revolutions du droit de 
propriete territoriale en Egypte (Paris 
1815), Poeme d'Ascha (Paris 1816), Liv
re de Calila et Dimna ou fables de Bid
pai (Paris 1816), Memoire sur l'origine 
du culte que les druzes rendent il la 
figure d'un veau (Paris 1818), Memo
ire sur la dynastie des assassins et sur 
l'etymologie de leur nom (Paris 1818), 

Second memoire sur la nature et les 
revolutions du droit de propriete terri
toria1e en Egypte (Paris 1821), Les sean
ces d'al-Hariri (Paris 1822), Troisieme et 
dernier memoire sur la nature et les 
revolutions du droit de propriete ter
ritariale en Egypte (Paris 1824), Antho
logie grammaticale arabe ou morce
aux choisis de divers grammairiens et 
scoliastes arabes (Paris 1829), Traite 
eJementaire de prosodie et de l'art 
metrique des arabes (Paris 1831), Alfyya 
d'Ibn-Miilik ou la quintessence de la 
grammaire arabe (Paris 1833), Expo
se de la religion des druzes (1-11, Paris 
1838). 

Neşirleri: İbn Ebü's-Sürur el-Bekrl, el
Kevô.kibü's-sô.'ire ii al]bô.ri Mışr ve'l
Kahire ("Les livres des etoiles errantes qui 
continent l'histoire l'Egypte et du Caire" , 
Notices et extraits des manuscrits de la 
Bibliotheque nationale, Paris 1787, 1, 165-

280); Tyanalı Apollonios, Kitô.bü Sırri'l
l]alilj:a ("Le livre du seeret de la creature", 
a.g.e., Paris 1799, IV, 107-158); Devletşah, 

Teg,kiretü'ş-şu'arô.' ("Histoires des poetes", 
a.g.e. , IV, 220-272); Nehrevall, el-Berlj:u'l
Yemô.ni fi'l-tetf:ıi'l-'Oşmô.ni ("La faudre 
du Yemen ou conquete du Yemen par les 
othomans", a.g.e., Paris 1799. IV, 412-504); 

Nehrevall, el-İ'lô.m bi-a'lô.mi beledi'llô.
hi'l-J:ıarô.m ("La livre qui apprend a can
naitre la ville sainte de Dieu ou histoire de la 
Mecque", a.g.e., Paris 1799, IV, 538-591); Ali 
b. Hüseyin el-Mes'Qdl, et-Tenbih ve'l-iş
rô.f ("Le livre de l'indication et de l'admo
nition ou l'indicateur et le moniteur", a.g.e., 
Paris 1810, VIII , 132-199); Dan!, el-Mulj:
ni' ii ma'rifeti ]]attı meşô.J:ıifi'l-emşô.r 
("Traite sur l'orthographe primitive de l'Al
coran" , a.g.e., Paris 1810, Yili, 290-332); 

Kelile ve Dimne'nin Ebü'l-Meall Nasrul
lah b. Muhammed el-Gaznevl tarafından 
yapılan Farsça çevirisi (a .g.e., Paris 1818, 

X, 94-196, 265-268); Seyyid Şerif el-Cür
canl, et-Ta'rifô.t ("Definitions", a.g.e., Pa
ris 1818, X, 1-93); Abdurrahman-ı Cami, 
Nete]Jô.tü'l-üns min J:ıazarô.ti'l-lj:uds 

("Les haleines de la familiarite provenant 



des personnages eminents en saintete", 
a.g.e., Paris 183 1, XII, 287-436) 

Tercümeleri: Demiri, Ijayô.tü 'l-]J.aye
vô.n'dan seçmeler (Extraits de la grande 
histoire des animaux, Strasburg 1787); 
Makrlzl, Şü?:Cırü'l-'ulf:ud ii ?:ikri'n-nü~ı1d 
( Traite des monnaies musulmanes, Paris 
1797); Abdüllatlf el-Bağdadl, el-İfô.de ve'I
i'tibô.r (Relation de l'Egypte par Abd al
Latif, Paris 1810); Kelile ve Dimne (Uure 
de Calila et Dimna ou fables de Bidpai, Pa
ris 1816; Arapça metinle birlikte); Perldüd
din Attar, Pendnô.me (Le liure des conseils, 
Paris 1819); İbn Hişam en-Nahvl, el-İ'dib 
'an ~avô.'idi'I-i'rô.b (Paris 1829) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

G. de Lagrange. Bibliotheque de M. le baran 
Silvestre de Sacy: Catalogue des manuscrits, 
Paris 1842; G. Salmon - P. Casanova, Silvestre de 
Sacy (1758-1 838), Le Caire 1923; H. Deherain, 
Orientalistes et antiquaires: Silvestre de Sacy, 
ses contemporains et ses disciples, Paris 1938; 
Jean-Baptiste Chabot. Silvestre de Sacy et les 
etudes arameennes, Paris 1938; J. Fück. Die 
Arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955, s. 
140-158; Gabriel Silvestre de Sacy- Alfred Baud
rillart, Le baran Antoine-lsaac Silvestre de Sacy 
(1 758-1838). Hommage asa memoire et celebra
tion de son centenaire par sa famille, 26 fevrier 
1938, Poitiers, ts. (lmprimerie Texier) : Sh. lnaya
tullah, "Baran Silvestre de Sacy (1758- 1838)" , 
!C, Xll/2 ( 1938). s. 241-242; Amjad Ali. "Antoine 
Isaac Silvestre de Sacy ( 1758- 1838)", Bulletin of 
the Institute of lslamic Studies, sy. 8-9, Aligarh 
1964-65, s. 31-48. ı::;;;ı 

lJ!I!I!!l FARUK SİLİCİ 

ı 

L 
SAÇ 

_j 

İnsan başının yüz hatları dışında kalan 
bölümünü kaplayan saçlar (Arapça şa'r), 
tarih boyunca sağlık ve estetik yönünden 
özel bir öneme sahip olduğu gibi şekillen
dirilişine göre toplum içinde farklı mana
lar ifade etmiş; insanlar inançların, gele
neklerin ve modanın etkisiyle saçlarını çe
şitli biçimlerde şekillendirmiş; saçları uzat
ma, boyama, kesme, kısaltma, kısmen ve
ya tamamen örtme, peruk takıma gibi uy
gulamalar farklı zaman ve mekan şartla
rında yaygınlık kazanmıştır. 

İslamiyet'ten önce Türk kültüründe ka
dın ve erkekler arasında uzun ve örgülü 
saçlar yaygındı . Yahudilik'te başın yan ta
raflarında şakak ve favori bölgesinde bu
lunan saçların kesilmesi (Levililer, 19/27), 
bazı yorumlara göre saçların bayanması 
(Levililer. 19/32), evli kadınların saçlarını 
kocalarından başkasına göstermesi (Sa
yıl ar, 5/ 18) yasaklanmıştır. Hıristiyanlık'ta 

erkeğin başı açık, kadının başı örtülü dua 
etmesi, kadının uzun saçlı, erkeğin ise kı-

sa saçlı olması öğütlenmiştir (Korintoslu
lar'a Birinci Mektup, 1 1/3- 16). Hint kültü
ründe de saçla ilgili sıkı kurallara rastlan
maktadır. Budist rahipleri saçlarını kazı
tır veya kısa kestirirken Hindu ve Sihler'
de vücuttan hiçbir kılı kesmeye veya ko
parmaya izin verilmeyip bu işlemler yara
tılışa müdahale olarak görülmüştür. 

Kur'an-ı Kerim'de doğrudan saçla ilgili 
bir hüküm bulunmamakla birlikte kadın
ların başörtüsüyle ilgili ayet (en-N Gr 24/ 
3 ı ) sonuç itibariyle kadının saçını mahrem 
olmayan erkeklere gösterınemesi gerek
tiği şeklinde anlaşılmıştır (bk TESETTÜR) 
Hadis kaynaklarında ise saç bakımı, saçla
rın bayanması ve saç ekleme gibi husus
larda Hz. Peygamber'in uygulamaları ve 
tavsiyelerini anlatan çok sayıda rivayet bu
lunmaktadır. Resul-i Ekrem ahiakl özel
liklerin yanında dış görünüşün de önemli 
olduğunu belirtmiş, bu bağlamda saçların 
temiz ve bakımlı olmasını teşvik etmiştir 
(EbG DavGd, "Tereccül", 3; el-Muuatta', 
"Şa'r", 6-7; Nesa!, "Zinet" , 60). Kendisi de 
saçlarını temiz tutmaya özen göstererek 
o dönemde kullanılan yağ ve kokulardan 
saçına sürmüş (Buhar!, "Libas", 74). kuv
vetli rivayete göre -henüz boyama ihtiya
cı hissettirecek kadar ağarmamış olan
saçını boyamamıştır (İbn Mace, "Libas", 
3 5). Saçlarını bazan kulaklarının üzerine 
ve omuzlarına kadar uzattığı, bazan örgü 
yaptığı (Tirmizi, "Libas", 39), bazan da kı
sa kestirdiği, ortadan veya yandan ayırıp 
sağdan başlayarak taradığı belirtilen Re
sCılullah'ın bu konudaki tercihlerinde di
ğer din mensuplarından farklı olmaya ça
lışmanın da etkili olduğu anlaşılmaktadır 
(Buhar!, "Libas", 70; Müslim, "Feza'il", 90: 
E bO DavGd. "Tereccül", ı O; Nesa!, "Z1net'', 
62; bu konudaki rivayetler için bk. Tirmi
zi, s. 36-47 ). Hz. Peygamber, çocukların 
saçlarının bir kısmının tıraş edilip bir kıs
mının perçemler halinde bırakllmasını ya
hudilere benzeme endişesiyle uygun bul
mamıştır (Buhar!, "Libas", 72; EbG DavGd, 
"Tereccül", 14-15). Öteyandan ResCıl-i Ek
rem, süslenmeye aşırı düşkünlüğü hoş gör
meyip saç tararnayla gerektiğinden fazla 
meşgul olmamayı tavsiye etmiştir (EbG 
DavGd, "Tereccül", 1) . Kadın ve erkeklerin 
kendilerine özgü farklılıklarını korumala
rını isteyen Hz. Peygamber, toplumsal ka
bul doğrultusunda kadınların saçlarını kı
saltmalarında sakınca görmemekle birlik
te saçlarını kazıtmalarını uygun bulmamış
tır (Müslim. " J::Iayız ", 42; Tirmizi, "J::Iac", 
75; Nesa!, "Zinet", 4) . Diğer bir hadiste, 
görünüşte tesetiüre uysa da dikkat çek
mek amacıyla saçlarını "deve hörgücü gi-
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bi" toplayıp örtünmenin anlamına aykırı 
davranan kadınların uhrevl cezaya maruz 
kalacağı bildirilmiştir (Müslim, "Libas", 
125) 

Yaştanmanın tabii karşılanması gerek
tiğini belirten rivayetlerde ağaran saçların 
koparılmaması tavsiye edilerek Allah yo
lunda ağaran kılların kıyamet günü kişi 
için nur olacağı haber verilirken (Ebu Da
vGd, "Tereccül", 17) beyazlayan saçların bo
yanmasını emir veya tavsiye eden hadisler 
de vardır (Müslim, "Libas", 78-79). Öte 
yandan bazı rivayetlerde genel anlamda 
saçları boyama emrinin gerekçesinin ya
hudi ve hıristiyanlardan farklı davranma 
olduğu belirtilmiştir (Buhar!, "Libas", 67) 
islam alimleri boyama yönündeki emirle
ri genellikle boyamaya izin verme şeklin

de yorumlamış, siyah renkten kaçınılma

sını isteyen hadisler konusunda ise farklı 
değerlendirmelerde bulunmuştur. Saçı si
yaha boyamaya olumsuz yaklaşan alimie
rin bir kısmı , Allah'ın yarattığı şekli değiş

tirmeye ve insanları aldatmaya yol açtığı 
gerekçesiyle bunu mutlak biçimde haram 
sayarken diğer bir kısmı bu gerekçelerin 
söz konusu olmadığı durumlarda yasağın 
kalkacağını, mesela genç yaşta saçları ağa
ranların ve yaşlıların saçlarını siyaha bo
yamasının caiz olduğunu ifade etmiştir. 

Karşı görüş sahiplerince yaratılışı değiştir
me iddiasının isabetli olmadığı, saçın aslı 
siyahsa siyaha boyamanın yaratılışa dönüş 
sayılacağı , yaşlılar için beyaz saçın normal 
olduğu kabul edilse dahi bu durumda sa
çı siyah dışındaki renklere boyamanın da 
sakinealı sayılması gerekeceği, halbuki bu
nun bütün alimlerce caiz görüldüğü, do
layısıyla saçı siyaha boyamanın da sakin
ealı olmaması gerektiği belirtilir. Sahabe 
ve tabiinin önde gelenlerinden birçoğunun 
saçını siyaha boyamış olduğunun nakledil
mesi ve imam Malik'in saçı siyaha boya
ma konusunda yasaklayıcı bir şey işitme
diğini belirtınesi (el-Muvatta', "Şa'r", 8) bu 
yaklaşımı destekleyen deliller arasında zik
redilir. Öte yandan ilgili hadisiere binaen 
(İbn Mace, "Libas", 33: EbG DavGd, "Te
reccül", 18-20) savaşa gidenlerin heybetli 
görünmek amacıyla saçlarını siyaha ve evli 
kadınların eşierine daha güzel görünmek 
için siyah dahil istedikleri renge boyama
larında sakınca görülmemiştir. 

Hz. Peygamber'in saça saç ekietmeyi Ia
netlediğine ve hastalık sebebiyle saçı dö
külen bir kimsenin peruk takımasına izin 
vermediğine dair rivayetlerdeki (Buhar!, 
"Libas", 83; Müslim, "Libas" , 33) yasağın 
amacı da yaratılışı değiştirmek ve üçün
cü şahısların aldatılmasını önlemek olarak 
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