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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 

r ~ ~ 
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 . 



nr. 3659/2) Brockelmann Risaletü't-tenzi
hat adıyla kaydetmektedir (GAL, II, 487: 
Adana il Halk Kütüphanesi'nde aynı adla 
kayıtlı bir nüshas ı [nr 894, vr 62b-93b l bu
lunmaktad ır) . 4. Cühdü'l-mul:rıl (mine 't· 
tecvid) (nşr. Salim KaddGrl el-Hamed, Am
man 1422/200 I). Müellifi tarafından Be
yanü Cühdi'l-mul:rıl (Şert:ıu Cühdi 'l-mu
I):Li) adıyla şerhedilmiş, çok sayıda yazma 
nüshası bulunan bu şerh (Süleymaniye 
Ktp., İbrahim Efendi, nr. 65 ; Antalya Te
kelioğlu , nr. 21, vr. I b- 112a) ve metin Kon
ya'da yayımlanmıştır (metin, 1288: şerh , 

1289) EbüssuGd Ahmed Fehranl. Aşva
tü'l-Kur'ani 'l-Kerim: Menhecü dira
setiha 'inde'l-Mar'aşi ii kitabeyhi Cüh
di'I-mul:rıl ve Beyanihi adıyla eser üze
rinde bir çalışma yapmıştır (Kah i re 1991 ). 
s. Risale ii keytiyyeti eda'i'(i-(iad. Eseri 
Hatim Salihed-Damin önce bir makale çer
çevesinde tahkik etmiş (MMLADm., LXX/4 
[19951. s. 640-657) daha sonra Keyfiyye
tü eda'i'(i-çlad başlığıyla bir kitapçık şek
linde yayımiarnıştır ( Dımaşk 1424/2003). Bu 
risate makaledeki neşrinden Remzi Ateşyü
rek tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir (On
dokuz Mayıs Üniversitesi ilahiyat Fakül
tesi Dergisi, sy. 20-21 [Samsun 20051. s. 
237-252) Mustafa izmlrl (ö . 1154/1741) 
tarafından Risale ti'r-red 'ala MuJ:ıam
med el-Mar'aşi adıyla bir eser kaleme 
alındığı belirtiliyorsa da ( Cühdü '1-mul):ıl, 
neşrede nin girişi, s. 32) bunun müellifi
nin Mustafa b. ismail el-izmlrl adlı başka 
bir kişi olduğu belirlenmiştir (DiA , XXIII , 

530; krş . Brockelmann, GAL, II , 582) . 6. 

Teh~ibü 'l-l:rıra'ati'I~'aşr (a.g.e., II, 487; 
Cühdü'l-mul):ıl, neşredenin giri ş i , s. 27-28; 
Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2515 ; Kahra
manmaraş Karacaoğlan il Halk Ktp., Ha
fızAli Efendi [AYJ, nr. ı 94) . 7. Risale ii me
l;].arici'l-J:ıuruf (a.g.e., neşredenin girişi, s. 
32-33; Özcan, I , 58). Müellifin bunlardan 
başka Beyzavl'nin Envarü't-tenzil ve es
rarü 't-te'vil'ine haşiyesi , 'Aynü'l-J:ıayat ii 
beyani'l-münasebfıt ii sureti'l-FatiJ:ıa 
adlı bir eseriyle Giiyetü'l-burhan ii be
yani a'zami ayetin ti'I-Kur'an adlı bir 
Ayetü'l-kürsl tefsirinin bulunduğu kayde
dilmektedir (Cühdü'l-mul!:ıl, neş redenin 

girişi, s. 37) . 

B) Kelam. 1. Neşrü't-Tavali' (Kahire 
1342) . Kadi Beyzavl'ye ait Tavali'u'l-en
var'ın şerhlerinden yararlanılarak yapılmış 

bir haşiyedir (Osmanlı Müellifleri, I, 327: 
Brockelmann, GAL, II, 487; fzat:ıu 'l-meknün, 
II , 647; Hediyyetü'l-'ari{fn, II , 322). Ter
tibü 'l-'uJCım adlı eserinde (s. 214) kelam
la meşguliyetten tövbe ettiğini belirten 
Saçaklızade, Neşrü't-Tavali'in nüshala-

rını toplayıp yakmak istediğini , arkasında 

kelamla ilgili tek bir eserinin kalmaması

nı çok arzuladığını, ancak bunu gerçekleş
tiremediğini ifade eder. z. ljaşiye 'ald 
ŞerJ:ıi'l-'Al:rii'idi'n-Nesefiyye. Necmed
din en-Nesefı'nin risalesine Teftazanl'nin 
yazdığı şerhe Hayall ve Kul Ahmed tara
fından yapılmış haşiyelerden de yararla
nılarak hazırlanan bu haşiyenin müsved
delerini müellifin öğrencilerinden Abdur
rahman b. Ali Ayıntabi'nin düzenleyerek ki
tap haline getirdiği kaydedilmektedir ( Keş
fü'?·?unün, II , 1147). Eser ljaşiyetü Sa
caJ:rlizade 'ald ŞerJ:ıi'l-'Al:rii'id li't- Teftfı
zani adıyla basılmıştır (Kahire 1329 ). 3. 
Risaletü's-sürur ve'l-feraJ:ı ii valideyi'r
Resul. Hz. Peygamber'in anne ve babası
nın dünyadaki dini konumu ve ahiretteki 
sorumluluğu hakkında kaleme alınmış risa
lede Ali el-Karl'nin "ebeveyn-i resülün ehl-i 
necattan olmadığı" şeklindeki görüşü red
dedilmekte, alimierin çoğunluğu tarafın
dan benimsenen, ResGl-i Ekrem'in ebe
veyninin ahiret hayatında kurtuluşa ere
ceğine dair görüş desteklenmektedir. Ri
sale ii J:ıal:rl:rı valideyi'n-nebi adıyla ba
sılan eseri (İstanbul 1306) Mehmed Esad 
Dilaveroğlu Surur ve Ferah Risalesi Ter
cümesi ismiyle yayımiarnıştır (Ceyhan 
ı95 3 ). Halil ibrahim Bulut, "Osmanlı Mü
ellifleri'nden Saçaklızade ve Ebeveyn-i Re
sOl Konusundaki Görüşleri" başlıklı bir teb
liğ sunmuştur (/. Kahramanmaraş Sem
pozyumu, istanbul 2005, I, 69-79) . Saçak
lızade'nin ayrıca Risale ii tahJ:riki'l-iman, 
Risale ii tecdidi'l-iman, Risale fi'l-ira
deti'l-cüz'iyye, Risale ii 'a~abi'l-l:rabr ve 
Risaletü'l-gayb adlı eserlerinin bulundu
ğu belirtilmektedir (Özcan, ı , 59-60; DiA, 
XIII. 408) 

C) Mantık, Cedel ve Miinazara. 1. Tal:r
rirü'l-J:ravanini'l-mütedavile min 'ilmi'l
müna?ara. Müellifi tarafından önce TaJ:ı
rirü ' t-Tal:rrir adıyla şerhedilmiş (İstanbul 
1289). ardından er-Risaletü '1-velediyye 
ismiyle özetlenmiştir (İstanbul 1268, 13 ı 8, 
1325 ). Serbestzade Ahmed Hamdi, bu 
muhtasarı Mir'at-ı Münazara: Fenn-i 
Adab ve Münazaradan Velediyye Ter
cümesi adıyla Türkçe'ye çevirmiş (İ stan

bu I ı 31 o), esere ayrıca pek çok alim tara
fından şerh yazılmıştır (Abdullah Muham
med el-Habeşl, I, 619; II , 986-987). Eseri 
DavQd-i Karsi de özetlemiştir (DiA, IX, 31) 
Z. ŞerJ:ıu 'r-Risaleti's-Semerl:randiyye. 
Muhammed b. Eşref es-Semerkandl'ye ait 
Risdle ii adabi'l-baJ:ış ve turul:ri'l-müna
?ara (er-Risaletü's-Semerl):andiyye .. .) ad
lı eserin (Kahire 1353) şerhidir (Brocke l
mann, GAL Suppl., II , 498) Müellifın bun-
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lardan başka el-'Ara'is fi'l-mantıl:r, Şer
J:ıu 'Andelib mine'l-adab, ŞerJ:ıu'r-Risa
leti'l-J:rıyasiyye fi'l-mantıl:r, Zübdetü'l
Müna?ara, 'İşmetü'l-e~han ii 'ilmi'l-mi
zan, ŞerJ:ıu selameti'l-J:rulCıb ii işbfıti'l
mat]Cıb, Selsebilü'l-me'anive Ta'lil:r 'ala 
isagüci adlı risalelerinin bulunduğu kay
dedilmektedir (Cühdü'l-mui):ıl, neşredenin 

girişi, 1, 36-37; Özcan, s. 62-63). 

D) Fıkıh. 1. Teshilü 'l-fera'iz. Müellif bu 
eserini el-Eshel (Şert:ıu Teshfli'l-fera'i?) 
adıyla şerhettiğini belirtmektedir ( Tertf
bü'l-'ulüm, s. ı62; eser ve şerhinin yaz
maları için bk. özcan, ı . 63). Saçaklızade'
nin ljaşiye 'ale 'l-fera'izi 's-Siraciyye adlı 
bir eserinin daha bulunduğu bildirilmek
tedir (Abdullah Muhammed el-Habeşl, ll , 
ı066) z. Risale ii ~emmi'd-dul;].fın (Broc
kelmann, GAL, ll, 487; Özcan, I, 64). 3. Ri
sdletü't-teganni (ve'l-müsii):l). Müellif Ter
tibü '1-'uJCım'unda böyle bir eser yazdığı
nı belirtmekte (s. I 18) . çeşitli kaynaklarda 
da risalenin nüshaları hakkında bilgi veril
mektedir (Brockelmann, GAL, ll , 487; öz
can, I , 63). 4. Risdle ii ibfıJ:ıati J:ratli [itla
fij'l-kilabi'l-mu?ırra. MahrQklzade Raif 
tarafından yapılmış bir tercümesi vardır 
(İstanbul ı 304; risalen in yazma nüshala
rı için bk. a.g.e., I, 63). s. Risale 'ala di
bfıceti'l-ljalebi eş-şagir (Süleymaniye 
Ktp., Hacı Mahmud Efendi , nr. I ı03). 

E) İlimler Tasnifi. Tertibü '1-'uJCım . Bu 
konuda kaleme alınan önemli eserlerden 
ve müellifin yaşadığ ı dönemde Osmanlı 
medreselerinde uygulanan ders program
larını tanıtıp eleştiren nadir kaynaklardan 
biridir. Kitabı Necla Kasım Abbas (Bağdat 
1404/ ı984) ve Muhammed b. ismail es
Seyyid Ahmed ( Beyrut ı 408/ ı 988) n eş ret
miştir. Eserin Ali Su avi tarafından Türkçe'
ye çevrildiği (U/üm, sy. 8, I O Şaban 1286, 
s. 440) ve bu tercümenin öıbacesinin Muh
bir gazetesinde yayımlandığı kaydedilmek
tedir ( Doğa n , s. 250: İzgi , ı . 83). Stefan Re
ichmuth'un "Bildungskanon und Bildung
sreform aus der sicht eines Islamisehen 
gelehrten der Anatalisehen Provinz: Mu
hammad al-Sajaqli (Saçaqli-zade, gest. um 
ı 145/ ı 733) und sein Tartib al-ulQm" baş
lıklı makalesinde ( Words, Textes an Can
cepts Cruising The Mediterranean Sea, ed. 
R. Arnzen- J. Thielmann, Paris 2004, s. 493-
520) ve Adem Akın- Remzi Demir'in, "Sa
çaklızade Muhammed ibn Ebi Bekr el
Mar'aşl ve Tertlb el-U!Gm Adlı Eseri" (AÜ 

Osmanlı Tarihi Uygulama Merkezi Dergi
si: OTAM, sy. 16 [Ankara 2004]. s. 1-64) 
başlıklı makalelerinde eser tanıtılmış ve 
tahlili yapılmıştır. Ahmed el-Alemi'nin Ter
tibü'l -'ulCım'a yazdığı el-İfhfım fi'l-ilhdm 
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SACAKLlZADE MEHMED EFENDi 

adlı reddiyeye Saçaklızade Risaletü'l-ce
vab 'an i' tirazi AJ:ımed el-'Alemi baş
lıklı risalesiyle cevap vermiştir (Süleymani
ye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 631/3, vr. 
50-56; Esad Efendi , nr. 1366/5 , vr. 74-79). 

F) Tasavvuf ve Ahla.k. t. lfaşiye 'ala 
ŞerJ:ıi Dibdceti't-Tari~ati'l-MuJ:ıamme
diyye. Birgivi'ye ait eserin dlbacesinde yer 
alan meselelere yönelik olarak şerhlerde 
göze çarpan bazı açıklamalara müellifin 
yaptığı itirazları içeren bir eserdir (Os

manlı Müellifleri, ı. 326 ). z. Risale ti'r-ra~ş 
(If rakşi '?-zikr) ve'd-deverô.n (yazma nüs
haları için bk. Özcan, s. 64; Mu'cemü'l-mai].
tütati ' l-mevcüde, ll, 1098). 3. Mecmu'a
tü eıkar ve ed'iye. ibnü'I-Cezerl'nin el
lfışnü'l-J:ıaşin'i , imam Nevevi'nin el-Eı
kar'ı ve Ferra ei-Begavl'nin MeşabiJ:ıu's
sünne'si gibi kaynaklardan derlenmiştir 
(Cühdü'l-mukıl, neşredenin girişi, s. 37). 
Müellife aynı konuda el-Ed'iyetü'l-Kur'a
niyye (Mu'cemü'l-mai].tütati'l-mevcüde, ll , 
ı 097). Risale ti'd-du'a' ve Risale ti'd
de'avati'l-me'§ure adlı eserler de izafe 
edilmiştir (Özcan, s. 64; Cühdü'l-mukıl, 

neşredenin girişi, s. 31 ). 4. Naşa'iJ:ı. Süley
maniye Kütüphanesi'nde Naşi]J.atü '1-'ule
ma' (Çelebi Abdullah, nr. 401/2, vr. 18-27) 
ve Risô.le ii beyani kemali'l-'ulema' (İz
mir, nr. 757/1) adıyla müellife nisbet edilen 
risaleler Brockelmann'ın Naşa'iJ:ı adıyla 
kaydettiği (GAL, ll, 486) risale olmalıdır. 

Saçaklızade'nin bunların dışında Risô.le 
ii ıikri ma ~able'd-ders ve ma ba'dehu 
adlı bir eseri (Risale If adabi'd-ders; Özcan, 
I, 65) ve çeşitli kütüphanelerde kayıtlı bu
lunan, ayrıca çeşitli eserlerde kendisine 
nisbet edilen çoğu risale hacminde pek 
çok çalışması daha bulunmaktadır (Özcan, 
I, 58-67). 6-8 Mayıs 2004 tarihinde Kah
ramanmaraş'ta gerçekleştirilen 1. Kahra
manmaraş Sempozyumu'nda Tahsin Öz
can, Kadir Özdamarlar, Recep Dikici, Ha
lil ibrahim Bulut, Ahmet Kayacık ve ibra
.him Çapak tarafından sunulan bildirilerde 
Saçaklızade'nin çeşitli yönleri ele alınmış, 

eserleri hakkında bilgi verilmiştir (I. Kah
ramanmaraş Sempozyumu, istanbul 2005). 
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1!1!1!1 TAHSiN ÖZCAN 

1 
SAÇLI EMiR 

ı 

L (bk. HAŞİMİ EMiR OSMAN EFENDi). _] 

1 sAD ı 

L ... "") 
L Arap alfabesinin on dördüncü harfi. _ı 

Fenike alfabesinin ve ebced tertibinin on 
sekizinci harfi olup sayı değeri 90'dır ve Türk 
alfabesinin yirmi ikinci harfi olan "se"nin 
(sin) kalın şeklidir. ibranlce sade. Ha beş
çe sadai ve Arapça sad olarak isimlendi
rilen harfin "alta" anlamına geldiği kayde
dilir. Harfin biçim gelişiminde alta şeklinin 
hakim olduğu görülür. Esasen Fenike, ib
ran, Aram, Nabat ve Arap alfabelerindeki 
şekilleri bu gelişmeyi yansıtır niteliktedir 
(bk. HARF). Ayrıca Arap dilinde sad lafzı 
"toprakta eşelenerek dişisini isteyen ho
roz, kuş yavrusu, susuz kimse, bakır kap" 
gibi manalara gelir; çağulu asyad ve onun 
da çağulu asayiddir (Kamüs Tercümesi, I, 
I 1 93; Halil b. Ahmed, s. 30). 

Hafil b. Ahmed'e göre sad, diğer iki ıslıklı 
gibi (safir: U" ıj) dil ucunun sivri tarafından 
(müstedak) çıkar. Slbeveyhi, "<.)"' 'U" •.>" ıs
lıklı ünsüzlerin dil ucunun, iki ön 1 kesici 
dişin (senaya) az üstüne temasıyla çıktığı
nı belirtir (el-Kitab, IV, 433). Slbeveyhi'nin 
iki ön dişin alttakiler mi yoksa üsttekiler 
mi olduğuna dair açık bir ifade kullanma
ması dilciler ve kıraat alimleri arasında 
farklı anlayışiara yol açmıştır (İbrahim Enis, 

s. 77). SM sesinin çıkaniışı sırasında hems 
ve rihvet sıfatları gereği dil ucunun ön diş 
köklerine dayanması tam olmayıp aralık 
kalacak şekilde gerçekleştiğinden soluk ve 
ses akışı devam eder. isti'la sıfatı sebe
biyle dil ucu ve kökü üst damağa doğru 
yükseldiği için sad kalın harflerdendiL 
"Sad"ı "sln"den ayıran tek sıfat isti'ladır. 
Yine bu sıfat sebebiyle "sad" da imale ya
pılmaz , çünkü imale harfin incelerek ger
çek kalın ses olma özelliğinin kaybolması

na yol açar. ltbak sıfatı gereği dil yüzeyi 
üst damağa doğru yükselmekle kalmayıp 
yapışacak konumda bulunur. Bu özelliğiy
le sad sesi ".ı.;. ,.ı,. ıı,j>" gibi en kalın harf
lerdendiL Kadim dil ve kıraat alimleri sa
dece "<..1" 'U" •.>" harflerinin seslerini ısiık
Iı sayarken modern fonetikçiler bunlara 
"ıJ ,.ı.;. ,,_;. ,~ ,.:," harflerini de ilave eder. 
Bunun sebebi mahreç ve hava menfezi
nin daha dar olmasıyla "<..1" 'U" ıj" harfle
rinde ıslık sesinin en üst düzeyde bulun
masıdır. Bazı tecvid alimlerine göre bu üç 
sesteki safir sıfatı dolayısıyla sesin dille da
mak arasında yayılma özelliği de bulunur. 
"Sad" daki ıslık sıfatı onu içeren kelimele
rin anlamına bağırma, seslenme, şiddet, 
salabet, kudret ve safiyet şeklinde yansı

mıştır (Hasan Abbas, s. 149-160). Şarki

yatçılar "sad"ı ıslıklı, dişsel , titreşimsiz ve 
art damaksıl bir ünsüz olarak tanımlar. 
ibn Sina'ya göre sad sin sesi gibidir. An
cak "sad" da hava akışı dilin iç bükey hale 
gelmesiyle (obruklanma) daha geniş alan
da gerçekleşir. "Sin"e göre daha dar ve da
ha kuru olan mahreçte havanın tam ol
mayan hapsinden sonra ön dişler arasın
dan sızmasıyla ıslıksı bir ses oluşur. Bu sı
rada dilin üçte ikisi üst damağa doğru ka
paklanır. Sad sesi yapışkan haldeki büyük 
su kabarcıklarının patlama sesini andırır 
(İbn Sina, s. 16-17,26, 39). 

Slbeveyhi "ze'si sad" ve "slnimsi sad" 
olarak "sad"ın iki varyantından söz eder 
( el-Kitab, IV, 117, 133, 196, 4 77-480) Ay
nı kelimede olmak şartıyla sakin "sad"ı 
"dal"ın izlediği durumlarda "sad"ın kendi 
ses değeriyle telaffuzu asıl ve yaygın ol
makla birlikte söyleniş hafifliği sağlamak 
için sad ile zay arasında bir sese dönüştü
rülür. Bu durumda "sad"ın kalın ses olma 
özelliği de kısmen korunur; maşdar ~ 
maz 1 sdar, taşdir ~ taz 1 sdlr, aşd~u ~ 
az 1 sda~u (en-N isa 4/87). taşdiye ~ taz 1 
sdiye (ei-Enfal 8/3 5) , fa'şda' ~ fa'z 1 sda' 
( el-Hicr 15/94) gibi. Slbeveyhi bu durum
da bazı fasih Araplar'ın "sad"ı, halis za ola
rak da telaffuz ettiğini (taşdlr ~ tazdlr, 
faşd ~ fazd ... gibi). ayrıca "sad"ın hare
keli olması halinde bu tür dönüşümün söz 


