
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) . 
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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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görüldüğü için suni maddelerden yapılan 
perukların kullanımı fakihlerin bir kısmı
na göre caiz görülür. Bununla beraber in
san saçının bir mal olarak kullanılmasının 
caiz olmadığı düşüncesi ve ResGl-i Ekrem 
döneminde saç ekietmenin kötü anlam
lar taşıması ihtimali bazı alimlerce SÖZ ko
nusu yasağın sebepleri arasında düşünül
müştür. Günümüzde saçsızlık yüzünden 
rahatsızlık duyan kimseler bakımından saç 
ektirme, saç yapıştırma gibi yollar bir ne
vi tedavi sayılarak bu yola başvurmanın 
caiz olduğu yönünde fetva verilmektedir. 
Literatürde yer alan, vücuttan ayrılmış saç 
vb. insana ait parçaların toprağa gömül
mesi tavsiyesi, bir ölçüde bu atıklarla bü
yü yapıldığı endişesiyle ilişkili olmakla bir
likte daha çok çevre temizliğini hedefledi
ğinden günümüzde bunların usulüne uy
gun biçimde imha yerlerine ulaştırılması 
bu amacı sağlamaya yeterli görülmekte
dir. 

Saçla ilgili fıkhl meselelerden biri de gu
sül abctesti alırken saçtaki boyanın gusle 
mani olup o lmadığıdır. Geleneksel boya 
maddesi olarak kullanılan kınanın saçın ıs
lanmasını engelleyen bir tabaka oluştur

madığından gusle mani olmayacağı fakih
lerce kabul edilmiş olup günümüzde kul-. 
lanılan kimyasal boyaların da aynı gerek
çeye dayanılarak bu hükme tabi olacağı 
çağdaş bilginlerce belirtilmektedir. Saçla 
ilgili hükümterin bir kısmı hac ve umrey
le ilgilidir. Hz. Peygamber döneminde, ih
ramlı iken saçın temiz ve düzgün kalması 
için ihrama girmeden yapıştırıcı bir mad
de sürülerek saçı toplama uygulamasının 
yapıldığı bilinmektedir (Buhar!, "Libas", 
79 ). Buna karşılık ihramlı ikensaçın kesil
mesi, kısaltılması , koparılması, kınalanma

sı ve yağlanması yasak olduğu gibi ihram
dan çıkmak için saçların tamamen ya da 
kısmen tıraş edilmesi gerekmektedir (bk. 
HAC; İHRAM; UMRE). 
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IMI İSMAİL YALÇIN 
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SAÇAKLlZADE MEHMED EFENDI 

(ö . 1145/ 1732) 

L 
Osmanlı alimi. 

_j 

1 070-1 080 ( 1660-1670) yılları arasında 
Maraş'ta doğdu . Ailesine nisbette Saçak
lızade, doğum yeri dolayısıyla Mar' aş! ola
rak tanınır. Babası Ebubekir Efendi'nin Ma
raş'ta imamlık yaptığı kaydedilmektedir. 
Maraş'ta yerleşmiş eski bir aile olan Sa
çaklızadeler'in menşei yörenin fethine yö
nelik menkıbevl rivayetlerde Hz. Ömer dö
nemine kadar götürülür. Bu aileye men
sup Osman Efendi'nin (ö. 960/ 1 553) Of'un 
Paçan (Çaykara 'nın Maraş lı ) köyüne giderek 
bölgenin İslamtaşması sürecine katkı sağ
ladığı ve burada vefat ettiği nakledilir. İ lk 
öğrenimine memleketinde başlayan Sa
çaklızade Mehmed'in hocaları arasında Ha
san Mar'aşl, Darendeli Hamza Efendi ve 
Tibyô.n Tefsiri'nin mütercimi Ayıntabi 
Mehmed Efendi gibi isimler yer almakta
dır. Bazı kaynaklarda Tibyô.n mütercimi 
Mehmed Efendi ile dönemin şeyhülisla
mı Debbağzade Mehmed Efendi birbirine 
karıştırılarak (Hediyyetü'l-'arifin, ll , 307; 

Zirikll , VII , 89) Saçaklızade'nin İstanbul'a 
gidip Şeyhülislam Debbağzade'den ders 
aldığı kaydedilirse de (Saça klı zade. Cüh
dü'l-mu~ıl, neşredenin giri ş i , s. 16) bu bil
gi yanlıştır. Saçaklızade, Şam'da Abdülga
nl en-Nablusl'den tefsir, hadis ve tasav
vuf tahsil etti; Kadiriyye ve Nakşibendiy
ye hilafeti aldı. Onun Maraş'a döndükten 
sonra tedrls ve telif çalışmaları yanında 
Maraş ve çevresinde irşad faaliyetleriyle 
meşgul olduğu bilinmekte, resmi görev 
aldığına dair bilgi bulunmamaktadır. An-

cak Gaziantep Şer 'iyye Sicilieri'nde yer 
alan bir kayıttan (Defter, nr. 67, s. 364) Sa
çaklızade'nin, Maraş'ta imamlıkyaptığı ca
minin bitişiğindeki medresede ders ver
diği anlaşılmaktadır. Saçaklızade' nin öğ

rencileri arasında onun Talp"irü 'l-Jiavô.nin 
adlı eserinin şarihi olan Hüseyin b. Haydar 
Sertezi Mar'aşl ile Abdurrahman b. Ali 
Ayıntabi ve Mehmed b. ömer Darendevl 
gibi isimler yer alır. Saçaklızade'nin Ma
raş'ta 114S (1732) yılında vefat ettiği , kab
rinin de şehrin Şeyh Adil (halk arasında Şa
hadil) Mezarlığı'nda bulunduğu kabul edi
lir. Vefatma "eş-Şeyh Saçakll" ve "Tacü'l
mürşiöın" gibi ibarelerle tarih düşürülmüş
tür. Ancak bazı kaynaklarda, onun irşad 
amacıyla Kilis'e giderken Gaziantep ya
kınlarında vefat edip şehrin Saçaklıtepesi 
denilen mevkiine defnedildiği kaydedilmek
tedir. Mezarının Üsküdar'da olduğuna da
ir bilginin (Sicili-i Osmani, N , 234) bir zü
hul eseri olması gerekir. Ölümü için 11 SO 
(1737). 11 S4 (1741) ve 11 SS gibi tarihler 
de verilmektedir. 

Eserleri. Çeşitli alanlarda çok sayıda ese
ri bulunan Saçaklızade'nin başlangıçta da
ha çok ketarn sahasında yoğunlaştığı , an
cak Şam'a gidişinden sonra hacası Nab
lusl'nin etkisiyle tasawufa meylettiği, bu 
sebeple ketama ve kelamcılara ağır eleş

tiriler yönelttiği bilinmektedir ( Tertibü '1-
'ulCtm, s. 214). Döneminde medreselerde 
uygulanan eğitim sistemiyle buralarda oku
tulan ders kitaplarını da Tertibü 'l- ' ulıJ.m 

adlı eserinde değerlendirerek tenkide ta
bi tutmuştur. Sursalı Mehmed Tahir ken
disine otuz civarında eser nisbet etmiş (Os

manlı Müellifleri, 1. 326-327), Cühdü'l-mu
Jiıl adlı eserini neşreden Salim KaddOrl 
eserlerin sayısını altmış beşe çıkarmıştır. 
Tahsin Özcan da Saçaklızade'ye 120 civa
rında eserin nisbet edildiğini kaydetmek
te, ancak ona ait telifterin farklı isimlerle 
zikredilmesi, müellifin kendi eserlerine yaz
dığı şerh ve haşiyelerin karıştırılması ve 
başkalarına ait bazı eserlerin kendisine iza
fe edilmesi gibi sebeplerle kesin bir ra
kam verilemeyeceğini söylemektedir. A) 
Kur 'an ilimleri ve Tefsir. 1. Tefsiru sure
ti 'l-Kehf (Adana i l Halk Ktp ., nr. 138 ). 2. 
Risô.le fi'l-ô.yô.ti 'l -müteşô.bihô.t (Süley
maniye Ktp., İbrahim Efendi, nr. 41 1/12) . 

3. Risô.le ii't-tenzihô.t ii te'yidi'l-ô.yô.ti'l
müteşô.bihô.t . Saçaklızade' nin bu eserini 
birinci risalesine reddiye yazan Sünbülza
de'ye cevap olarak kaleme aldığı belirtil
mektedir ( Cühdü 'l-mu~ıl, neş reden i n gi
ri ş i, s. 3 1; Hediyyetü 'l-' arifin, ll , 322 ). Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde nüshaları bu
lunan eseri (Esad Efendi , nr. ı 18 4 ; Laleli . 


