
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 



konusu olmadığını kaydeder. Kıraat alim
leri bu tür "sad"a "işmamlı sad" (sad-ı mü
şemme) adını verir; Kisa!, Kur'an'da bu şe
kilde geçen "sad"ları "ze"si bir sesle okur 
( aşda~u---+ az 1 sda~u gibi) Bu konumda 
"sad"ın art damaksıllığı korunarak " .ı;. "ya 

dönüşmesi de caiz görülmüştür. Hamza 
b. Hab!b'in ravisi Halef, Kur'an'da geçen 
bütün " .!::o l_....ı l " ve " .!::o l-""" sadlarını böyle 
okurken diğer ravisi Hallad bunu yalnız Fa
tiha'daki ( 1/6 ) ".!::o l_....ı l "a özgü kılar. Sad-ı 

müşemme kıraatte ve şiir inşadında güzel 
görülürken &-.ı~&-> (el-Mü'minGn 23/20) 

örneğinde olduğu gibi "s!n"imsi sad böyle 
kabul edilmemiş , zayıf bir lugat olarak gö
rülmüştür (a.g.e., IV, 432; İbn Cinnl. ı . 46) . 

Sad ile başlayan bir fıilin "iftiaJ" kahbından 
gelen türevlerinde "~ ", ".!:>" veya "ı..f' "a dö
nüşebilir: ( ~ ~ : ı..f' ı..f' - 1 .!:> ı..f' -<- ~ ı..f' 
;::....~~ gibi). Buna kıyasla sonu sad olan 
bir fiilin mazi çekiminde ",;_,; •roJ ,l.oJ .~ .. za
mirlerinin "~"lerinin ".!:> "ya dönüşmesini 
caiz görenler olmuşsa da (~ ~ ~ 

gibi) Slbeveyhi, buradaki "~"nin h areke
sinin "iftial" "~"sinin aksine değişken ol
ması sebebiyle bunu doğru bulmamıştır. 

Bu konumdaki "sad"ın "s!n"e dönüşümü 
de mümkün görülmüştür. ".:;.,..,po ~ .:....c po" 

(Yusuf 12/ 1 03). "~ı> ~ ~po" (en-Nisa 
4/ 1 29) gibi. Bir kelimede çoğunlukla "s!n"
den sonra -bazan da önce- kalın harfler
den (J •t ı.!:> •tl biri bulunursa "s!n"in 
"sad"a dönüştürülerek telaffuzu uygun 
görülmüştür: "~~ :fo... " (er-Ra'd 13/2). 

".!:>1-"" ~ .!:>Ir" (el-Fatiha 1/6 ). "&->1 ~ &-.ıl" 

(Lokman 31/20). " j.t>~ ~" (e l- Kamer 54/ 

48), ",.....si~ ,.,...sl" ( e i-Kıyame 75/ 1) gibi. Ay
nı şekilde kalın ";"nın beraberindeki "s! n" 
de "sad"a dönüşebilir: ".:ı ;:.ıl~ .:ı _,;.ı l" (Se
be' 34/ 1 1). "!"..>..oY"~ !"..>..or" (el-Kasas 28/71) 
gibi. 

Günümüzde Arap lehçe ve ağızlarında 
genellikle "s!n"lerin sad olarak söylenişi 

yaygındır. Ancak bazı Mağrib ve Mısır ağız
larında "sad"ların sin olarak telaffuzu da 
görülmektedir. Sadr ---+ sedr, sadeka ---+ se
deka gibi. Birçok lehçede "sagir"in, "zgir 1 
zgayyir" olarak söylenişi yaygındır. Kuzey 
Yemen'in bazı kesimler inde sad "~ W"" 

şeklinde telaf fuz edilir: "ykJ ~~ .. gibi. 
Hadramut'ta "sad"ı ".ı.;," olarak telaff uz 
eden kesimler vardır. Farsça yoluyla başka 
dillerden Arapça'ya giren kelimelerdeki 
"ç"ler, "sad"a dönüştürülmüştür: Çeng ---+ 
sanc, çin ---+ sin gibi. Yunanca ve Latince'
den Arapça'ya geçen bazı kelimelerdeki 
"s!n"ler de "sad"a dönüştürülmüştür: Ka
m ision ---+ ]5am!ş , kaisar ---+ kayşar, letes ---+ 
lişş gibi. Arapça'dan Farsça ve Türkçe'ye 
giren "sad"lı kelimeler "s!n"li okunup ya-

zı lır. Osmanlı Türkçesi 'nde kalın ünlülerin 
beraberinde sad, ince ünlülerin eşliğinde 
ise sin ile okunur ve yazılır : "J,<J,_.," (sok
mak), "cloJ" _,...." (sökmek) gibi. 

Sad harfi, kendisi gibi genellikle mahreç 
sahası dil ucu ile ön dişler olan , ~ .:ı .!:>" 
·:.;.ı.;, , ~ ~U" harfleriyle idgam ilişkisine gi

rerek ı..f'~ ! ı..f'ı..f'~ı..f' .i :.lio.lio / j j~j ı..f' 

ı..f'~!ı..f'ı..f'~ı..f'~!ı..f'ı..f'~ı..f'.:l!ı..f'ı..f'~ 

W" ı..f'! ıJ' ıJ' ~ ıJ' .!::o : ıJ' ıJ' ~ .!::o ıJ' : ıJ' ıJ' ~ 
: ı..f' ı..f' ~ı..f' .lio: ı..f' ı..f' ~ ı..f' W" : W" U" ~ 
ıJ'ı.J"f-ı.J"J kombinezonlarına imkan verir. 
Bazı örnekler: 

~)~..ı:.._r= ~ ~)~~~.)"">: ı..f' ı..f'~ ı..f'~ 

( en-Nisa 4/90) 

~ ~St.aı l~ ~ ti:,., ~lSt.a! l~ ( es-Saffat 3 7 ll ) 

~ l;oWIS~ ~ ~l;oWIS (ei-Adiyat I00/3 ) 

L;.S;.oıH.:.SJ.c.;.;;ı:ı..f'ıJ' ~ı..f'.:ı (el-isra 17/89) 

L;.S).<>! ~L;.S).c ~ ! : ı..f' ı..f' ~ı..f' ~ (el-Ahkaf 46/29) 

~~ ~ ~~ : ı..f' ı..f' ~ .!:> ı..f' (ei-Bakara 
2/ 132 ) 

~~ ~_,-l l : ıJ' ı..f' ~ ı..f' J (el-Bakara 2/45) 

Sad harfi ".ı.;,.!:> ..J; ı..f' U" .i ~ ı:~~" gibi 
harflerle değişim ve dönüşüme (ibdal) gi
rerek eş anlamlı veya eşdeğer kelimelerin 
oluşmasına da imkan verir: 

(em m ek) ii. 1 ;:_-~ .ı;. 1 ıJ' 

(sürmek) ho.;, 1 <J'I'.;, 

(as il , kökl9) J;>i /~i ~~ 1 ı..f' 

( kesmek) ~ 1 ;:.,as~ .~ 1 ı..f' 

(tepinmek) ı..f'>.:l 1 .liı>.:ı ~ ı..f' 1 .lio 

(bilek) &->;1 &-; , (yaymak) ~1-h..ı ~ı..f' 1 U" 

( süt ten kesmek) roW 1 ~ ~ .!:> 1 ıJ' 

( öğütmek) ~ 1 ~ 

(kesmek) ...)} 1 ı..f'} ~..; 1 ıJ' 

(kesmek. yarmak) f'~ 1 f'Y" 

(ufa ltmak, ayırmak) :::..S 1 ~ ~ ~ 1 ı..f' 

(tükürük) J IJ. /J~ ~.i /ı..f' 

gibi. 

İbn Keysan'ın el-Far]f beyne's-sin ve 'ş
ş ô.d adlı eseri sin-sad farkına dair yazıl
mış ilk risalelerdendir. Muhammed b. Ah
med el-Ensarl, et-Tebyin ve'l-i]ftişô.d fi'l 
f ar ]f beyne's-sin ve'ş-şô.d adlı risalesini 
halkın ve yazarların sin ve sad içeren keli
meleri birbirine karıştırdıklarını, bu sebep
le risalesini Arap dilinde Iafzı aynı olup da 
sin ile okununca bir anlama, sad ile oku
nunca başka anlama gelen kelimeleri , yal
nız sad ile söylenen kelimeleri ve Kur'an'da 
her iki harf ile okunabilen kelimeleri açık
lamak üzere yazdığım kaydeder (s. 97). Ar
dından İbnü's-Sld el-Batalyevsl Zikrü 'l-far]f 
beyne 'l-aJ:ıruii'l-l]amse'sini (.lio .,J; ı..f' U"~ ) 

yazmıştır. 

Kur'an'da otuz sekizinci sCırenin adı olan 
"sad"ın okunuşu, etimolojisi, anlamı ve i'ra-

SAD 

bı hususunda farklı görüşler ortaya konul
muştur. Söz konusu kelime yazılışta harf, 
okunuşta sCırenin ismi veya "avlanmak" 
anlamındaki .. ~" kökünden m azi ya da 
"karşısına çıkmak, mukabelede bulunmak" 
manasındaki "ö l .:ıl.a.o" kökünden emr-i ha
zırdır. Hasan-ı Basri'den rivayet edildiğine 
göre" .:ı t.. " kelimesi "musactat" babından 
emr-i hazır olup "Kur'an ' ın sesine ma'kes 
ol, bir yankı gibi ona karşılık ver, muhte
vası ile amel et" anlamındadır ( Elma lılı , V, 
4083-4084) veya "Kur'an ' ı insanlarda yan
kılandır, onlara Kur'an'ı anlat" demektir. 
Ondan gelen diğer bir rivayete ve Harun 
el-A'ver'e göre sCırenin ismi olarak" .:ıt.." 
şeklinde mahzuf mübtedanın haberi olup 
özel isim olması ve dişilliği sebebiyle gayri 
munsarıf çerçevesine girdiğinden tenvin 
almamıştır ve .:ıt.. ö;r)l Q~ (Bu sGre Sad'
dır ) açılımındadır. İbn Abbas'tan gelen bir 
rivayette Sad, gece ve gündüz yokken rah
manın arşının üzerinde bulunduğu deni
zin adıdır. Said b. Cübeyr'e göre ise Sad, 
Cenab-ı Hakk'ın iki sOr üfürülüşü (nefha) 
arasında ölüleri dirilttiği denizin adıdır. El
malılı Muhammed Harndi bu iki rivayeti 
"garlb" olmakla beraber ince bir sezişin 
ürünü diye niteler. "Sad"ın yemin anlamı 
içeren bir kelime olup ".;, I}J I,"'ın ona atfe
dildiği de belirtilir (ayrıca bk. HURÜF-ı MU
KATTAA) 

Osmanlı Türkçesi'nde elifbanın bu on ye
dinci harfi noktasızlığından dolayı "sad- ı 

mühmele" adıyla da anılır. Osmanlı kültü
ründe ve özellikle arşiv belgelerinde ka
mer! aylardan saferin kısaltınası bu harf
le gösterilir. 
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Iii İSMAİL DURMUŞ 

r . ı 
SA'D b. BEKIR (Beni Sa'd b. Bekir) 

(_f:ı~.M..ı~) 

Hz. Peygamber'in sütannesi 
L Halime'nin mensup olduğu kabile. _j 

Adını Sa'd b. Bekir b. Hevazin'den alan 
kabilenin soyu Adnan'a dayanır. Aynı za
manda Kays Aylan'a mensup olan Heva
zin'in önemli üç kolundan biri olup (d iğe r 

ikisi Münebbih b. Bekir ve Muaviye b. Be· 
kir) Mekke'nin doğusunda Mekke-Basra 
yolu üzerinde bulunan Evtas civarındaki Se
rat vadisinde yaşıyordu. Daha sonra Heva
zin kabilesinin diğer kolları da buraya gel
di. Zamanla bu kabileler arasında ihtilat 
ortaya çıktı . Meydana gelen Yevmü'n-nisar 
Savaşı'nda Beni Sa'd, Beni Amir b. Sa'saa 
kabilesiyle birleşmesine rağmen yenilgiye 
uğradı. 

Sa'd b. Bekir kabilesinin İslam tarihi açı
sından asıl önemi Hz. Peygamber'in süt an
nesi Halime'nin bu kabileye mensup ol
masıdır. ResGl-i Ekrem'in amcası Hamza 
da Beni Sa'd'dan bir ailenin yanında bü
yümüştü. Bu kabilede süt emzirilen ço
cuklara Sa'dl lakabı verilird.i . 6. yılın Şa
ban ayında (Aralık-Ocak 627-628) Beni 
Sa'd'ın Fedek'te müslümanlara karşı Hay
ber yahudilerine yardım hazırlığı içinde ol
duğunu haber alan ResCılullah'ın Hz. Ali ku
mandasında gönderdiği birlik herhangi bir 
çatışma olmadan bir miktar ganimetle ge
ri döndü. 

8 (630) yılında Mekke'nin müslümanlar 
tarafından fethedildiğini duyan, araların
da Beni Sa'd'ın da bulunduğu Hevazinliler, 
Hz. Peygamber üzerine yürümek için Ma
lik b. Avf en-Nasrl başkanlığında toplandı
lar. Huneyn'de cereyan eden savaşta müs
lümanlara esir düşen ResGl-i Ekrem'in süt 
kardeşi Şeyma, "Ben sizin arkadaşınızın 
kardeşiyim" deyince ResCılullah 'a götürül
dü. ResGlullah ona iyi davrandı ; dilediği 

takdirde yanında kalabileceğini söyleyerek 
ikramda bulundu. Huneyn'den sonra Hz. 
Peygamber'in yanına gelen Hevazin heye-

372 

ti mensupları İslam' ı kabul ettiklerini bil
direrek esirlerini ve mallarını geri istedi
ler. ResGl-i Ekrem onlara esirlerden veya 
mallardan birini tercih etmelerini söyledi. 
Onlar da esirlerin serbest bırakılınasını ta
lep ettiler. Hz. Peygamber Malik b. Avf'a 
haber göndererek müslüman olduğu tak
dirde ailesini ve mallarını geri vereceğini, 
ayrıca 1 00 deve ihsan edeceğini bildirdi. O 
da ResOl-i Ekrem'in huzuruna gelip müs
lüman olunca vaad edilenler ve kabile re
isliği kendisine verildi. 

Lat ve Uzza'yı benimsemekle beraber 
Cihar isimli bir puta tapan Beni Sa'd, 9 
(630-31) yılında Dırnam b. Sa'lebe başkan
lığında bir heyeti Medine'ye gönderdi. He
yet mensupları, Hz. Peygamber' e bazı so
rular sorduktan sonra kabilelerine döne
rek yaptıkları görüşmeyi anlattılar; bunun 
üzerine kabilenin tamamı o gün müslü
man oldu. Bazı kaynaklarda bu olayın S 
(626-27) veya 7 (628-29) yılında gerçekleş
tiği kaydedilmektedir. 

Beni Sa'd mensupları müslüman olduk
tan sonra önemli görevlerde bulundular. 
12 (634) yılında Halid b. Velid fethettiği 
Hureybe'ye kendi yerine vekil olarak Beni 
Sa'd'dan Şüreyh b. Amir b. Kayn'ı bıraktı. 
Hz. Ömer, Şüreyh'i daha sonra destek bir
liği kumandanlığına tayin etti. Beni Sa'd'
dan Muhammed b. Atıyye es-Sa'dl, son 
Emevl halifesi Il. Mervan tarafından Ebu 
Hamza eş-Şarl isyanını bastırmakla görev
lendirildi ( 130/7 48). Emevi Devleti'nin son 
iki yılında hac emirliği görevini de Muham
med b. Atıyye yaptı. Hz. Osman'ın öldü
rülmesinde Beni Sa'd'ın rolü olduğu anla
şılmaktadır. Hz. Osman'ın eşiNaile bint 
Feratisa, kocasının öldürülmesini Muavi
ye'ye anlattığı mektubunda onun katline 
katılanlar arasında Beni Sa'd'ın ismine açık
ça yer vermektedir (Ebü'l-Ferec el-isfaha
nl, XVI. 32 5) . Halife b. Hayyat Tari.[ı'inde 
Beni Sa'd'dan yetişmiş çok sayıda muhad
disin ismine yer vermiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
İbn İshak, Siyer(trc. Sezai Özel). istanbul1991, 

s. 100, 102; İbn Hişam , es-Sire, ı , 204; ll , 198; IV, 
87 , 109, 141 , 228; İbn Sa'd, et-Tabakfıt, I, 109, 
110, 111 , 114, 150, 299; ll, 89; Hal!fe b. Hayyat. 
et-Tarib (nşr. Süheyl Zekkar), Beyrut 1993, s. 56, 
85, 108,1 11 , 199,200,201,316,317, 328; İbn 
Kuteybe, el-Ma' arif (Ukkaşe). s. 132; Belazür!, 
Fütah (Rıdvan). s. 337; a.mlf., Ensab, ı, 219, 
378; Taber!, Tarib (Ebü'I-Fazl), II , 158, 159; lll , 
70-71 , 80-124; Ebü'I-Ferec eı-isfahani. el-Egani, 
XVI, 325-326; İbn Hazm, Cemhere, s. 265, 493; 
Bekr!, Mu'cem, I, 87; Yaküt, Mu'cemü'l-büldan, 
lll , 121; Kalkaşendi, Şubhu'l-a'şa (Şemseddin), 
ı , 393; Cevad Ali, el-Mu{aşşal, IV, 613; V, 376; 
Türk! b. Mutlak ei-Kaddah, Benlı Sa'd b. Bekr, 
Riyad 1424/ 2003; W. Montgomery Watt, "Sa'd 
b. Bakr", EJ2 (ing.) , VIII, 697. r;ı;:J . 

IJ!!l lRFAN AYCAN 

r 
SA'D b. EBÜ VAKKAS 

-, 

( ._,.,!§, ~~ ~ .M..ı ) 
Ebu İshak Sa'd b. Ebi Vakkas Malik 

b. Vüheyb (Üheyb/Vehb) 
el-Kureşl ez-Zührl 

(ö. 55/675) 

Aşere-i mübeşşereden olan 

L 
sahabi, kumandan. 

_j 

Miladi 592 yılında Mekke'de doğdu. Ne
se bi Beni Zühre'den olan babası vasıta
sıyla Kilab b. Mürre'de, Beni Ümeyye'den 
olup İslamiyet'i kabul etmeden ölen an
nesi Hamne bint Süfyan b. ümeyye vası
tasıyla Abdümenaf b . Kusay'da Hz. Pey
gamber'in nesebiyle birleşir. Dedesi Vüheyb 
b. Abdümenaf b. Zühre, ResOl-i Ekrem'in 
annesinin amcası olduğu için ResOluilah 
Sa'd'a "dayı" diye hitap ederdi. On yedi ve
ya on dokuz yaşında iken İslamiyet'i ka
bul etmesi üzerine annesi dininden dön
ınediği sürece onunla konuşmamaya ve 
yemek yememeye ant içti; fakat Sa'd di
ninden dönmeyeceğini söyledi. İslamiyet'in 
ilk yıllarında müslümanlarla alay eden bir 
müşriği yaraladığı için İslam uğrunda ilk 
kan akltan kişi diye anıldı. Hz. Peygamber'
den önce Medine'ye hicret etti; ResOl-i Ek
rem onu Mus'ab b. Umeyr veya Sa'd b. Mu
az ile kardeş ilan etti. Rabiğ Seriyyesi ile 
Batn-ı Nahle Seriyyesi'ne katıldı ve Kureyş 
kervanına ilk oku o attı (ibn Sa 'd, III , 139) . 

Harrar Seriyyesi'nde kumandan olarak gö
rev yaptı. Bedir Gazvesi'nde müşrik süvari 
birliğinin kumandanı Said b. As'ı öldürüp 
kılıcını ResCıl-i Ekrem'e teslim etti. Daha 
sonra Hz. Peygamber ile bütün gazvelere 
katıldı. Uhud Gazvesi'nde attığı her oku he
define isabet ettirdiği için ResCılullah ona 
atacağı okiarı birer birer verirken, "Anam 
babam sana feda olsun ey Sa'd, at!" diye 
iltifat ederdi (Buhar!, "Feza,ilü aşJ:ıabi'n
nebl" , 15; Müslim. " Feza,ilü ' ş-şaJ:ıabe ", 4 1-

42). Birçok savaşta ve Medine'de düşman 
baskınından korkulduğu zamanlarda Re
sCılullah'ın yanından ayrılmadı. 

Hz. Ömer döneminde aktif görevler üst
lendi. Irak cephesi başkumandanlığına ge
tirildi ve Kadisiye Savaşı'nda ( 15/636) Sa
saniler'i ağır bir yenilgiye uğrattı . Sasani
Ier'in başşehri Medain'i fethettikten son
ra Ce!Cıla Savaşı'nı kazandı; bölgede ger
çekleştirdiği fetihlerle Sasanl İmparator
luğu'ndan gelecek tehlikeleri ortadan kal
dırdı. Ardından Hz. Ömer'in emriyle KGfe 
şehrini kurdu ve KGfe valiliğini yürüttü 
(17-21 /638-642). Ganimetieri paylaştırma
da adil olmadığı, gaza işlerinde gevşek 
davrandığı ve namazları çok uzattığı gibi 


