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SADAKA b. İBRAHiM 
( ~'.t l 0-! ;ı§...~.c ) 

Sadaka b. İbrah!m el-Mısr! eş-Şazel! 
(ö . VIII ./XIV. yüzyılın ikinci yarısı) 

İslam tıbbının önde gelen 
göz hekimlerinden biri. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Göz 
hekimliğinde kendisinden önceki birçok 
İslam ve Grek meslektaşını Kitfıbü 'l-'Um
deti'l-küf:ıliyye ii emrfızi'l-başariyye adlı 

eseriyle geride bırakan Sadaka b. İbrahim , 
Memlükler döneminde Mısır'da yaşamış, 

Brockelmann'ın tahminine göre XIV. yüz
yılın ikinci yarısında vefat etmiştir ( GAL, 
II, 171; Suppl., Il , 170). Göz hastalıkları ala
nında titiz, dikkatli ve ayrıntılı bir çalışma
nın ürünü olan kitap beş bölümden mey
dana gelmektedir. Birinci bölüm gözün 
anatomisi ve işlevleri, ikinci bölüm genel
de tıpla, özelde gözle ilgili bilgiler, üçün
cü bölüm belirgin göz hastalıkları ile teş

his ve tedavi yöntemleri, dördüncü bölüm 
zor farkedilen göz hastalıkları ve tedavi
leri, beşinci bölüm gözle ilgili tıp mater
yalleri üzerinedir. George Sarton'a göre 
müellif, ll. yüzyılın sonundan (IX. yüzyılın 

ba ş ı) itibaren devam eden Arap göz he
kimliği geleneğini (kehhallik) sürdürmek
le birlikte orijinal bir gözlemci ve dikkatli 
bir araştırmacıdır ve eserinde birçok yeni 
görüşe yer vermiştir. Mesela ilk bölümde 
gözün embriyolojik orüinini araştırmakta
dır. Onun belirttiğine göre ilk teşekkül eden 
organın Aristo kalp, Hipokrat beyin ve göz
ler. Ebu Bekir er-Razı ciğer olduğunu söy
lemiştir. Ardından eski tıp ve felsefede bi
linen üç görme teorisini tartışır ve bunlar
dan, CallnOs'tan (Galen) beri birçok bilgi
nin benimsediği görme olayında göz ka
dar aydınlanmış nesnenin de önemli rolü 
bulunduğunu ileri süren üçüncü teoriyi 
tercih eder. Yine bu bölüm de gözün kar
şılaştırmalı anatomi ve fizyolojisini incele
m ekte, farklı hayvanların gözlerinin şekil, 

renk ve fonksiyonlarını ele almaktadır. Göz 
problemlerinin birçoğunun beyinle ilgili ol
duğunu belirtir ve gözün anatamisini onun
la birlikte inceler. Bu arada farklı ırkların 
göz yapısı hakkında yaptığı mukayeseli 
tesbitler antropoloji açısından son derece 
önemlidir. 

Sadaka b. İbrahim, içinde yaşadığı Mı
sır toplumunda yaygın biçimde görülen göz 
hastalıklarının sebepleri üzerinde durarak 
bunların genellikle toz ve kumdan kaynak
landığını, ancak buna Mısırlılar'ın beyninin 
zayıflığının da yol açtığını söyler. Meşhur 

göz hekimi Ali b. Isa el-Kehhal tarafından 
zikredilmeyen bazı göz hastalıklarını da ele 
alır. Mesela eserinin üçüncü bölümünde 
göz kapağı, mercek ve kornea gibi kısım
ları inceler ve bunlardan her birinin kaç 
hastalığı olduğunu belirterek göz kapağı
na ait otuz altısını sıralar. Özellikle traho
mun farklı safhalarını gösteren dört ayrı 
teşhiste bulunur. Göz kapağı ile göz küre
si arasındaki konjunktiva tabakası hakkın

da Ali b. Isa'nın saydığı rahatsızlıklara iki 
tane daha ekler. Göz kasılmasına sebebi
yet veren baş ağrısı ve menapozia da il
gilenen müellifin özellikle gözün ön oda
sında iltihap toplanması (hypopyon) ve ka
tarakt hakkındaki incelemeleri son derece 
dikkat çekicidir. Halife b. Ebü'l-Mehasin gi
bi o da göz hastalıklarının yaş ve mevsim
lerle ilgili olduğunu tesbit etmiştir. 

Geniş bir tıp birikimine sahip olduğu an
laşılan Sadaka b. İbrahim tıbbın pratiğine 
ve deneyiere açık bir hekim, aynı zamanda 
Şazeliyye tarikatına mensup samimi bir 
dindardır. İslam göz hekimliğinin son ve 
en olgun eseri kabul edilen (Sarton, III/ll , 
s. 1723-1724) Kitabü'l- 'Umde'yi Gevrek
zade Hasan Efendi Zübdetü'l-kehhfıliyye 
ii teşrihi'l-basariyye adıyla muhtasar ola
rak Türkçe'ye çevirmiştir (DiA, XVI , 317) 
Henüz yayımianmayan eseri Julius, Hirsch
berg Die arabischen Lehrbücher der 
A ugenheilkunde adlı çalışmasında ilim 
alemine tanıtmıştır (Berlin 1905, s. 95-
150) 
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SADAKA b. MANSUR 
( )~ 0-! ;ı§...~.c ) 

Ebü'l-Hasen Seyfü'd-devle Sadaka 
b. Mansur b. Dübeys 

el-Mezyed! el-Esed! en-Naşir! 
(ö. 501/1108) 

Mezyedi emiri 
(1086-1108). 

_j 

442 (1050) veya 446 (1054) yılında doğ
du . Mezyedl Emlri MansOr b. Dübeys'in 
oğlu olup hayatının ilk dönemleri hakkın
da bilgi yoktur. Hüzistan'da hapiste bulun
duğu sırada Sultan Alparslan, Emir Por
suk'u HOzistan hakimi Hezaresb'e elçi ola
rak gönderip serbest bırakllmasını sağladı. 

Sultan Melikşah tarafından Amid'i Mer-

SADAKA b. MANSOR 

vanller'den almakla görevlendirilen Fah
rüddevle'nin ordusuna katıldı. Savaş sıra

sında esir düşen Ukayloğulları'na mensup 
erkek, kadın ve çocukları para ve mal kar
şılığında esaretten kurtardı . Ardından ba
bası MansOr'la birlikte Fahrüddevle'nin oğ
lu Zalmüddevle Ebü 'l-Kasım 'ın emrinde 
Meyyafarikln'i kuşatan Selçuklu ordusun
da görev aldı. Babasının 479 yılı Reblüla
hirinin sonlarında (Ağustos 1086) ölümü 
üzerine Sultan Melikşah tarafından Mez
yedl emlri tayin edildi. Sadaka, Sultan Me
likşah'ın ölümünün ardından oğulları ve 
Selçuklu hanedanının diğer mensupları 
arasında başlayan taht kavgaları sırasın

da önceleri Sultan Berkyaruk'u destekledi. 
Bağdat'a giderek kendi adına hutbe akut
mak isteyen Berkyaruk, HOzistan'dan Va
sıt'a gelince Sadaka da kalabalık ordusuy
la ona katıldı. Böylece Berkyaruk aleyhine 
bozulmuş olan denge büyük ölçüde düzel
miş oldu ve Bağdat'ta Berkyaruk adına hut
be okundu (31 Aralık 1099) . 

Büyük mali sıkıntı içinde bulunan Berk
yaruk'un, veziri Ebü'l-Mehasin ed-Dihista
nl aracılığı ile Sadaka'ya devlet hazinesin
den kalan 1 milyon dinarla geçmiş yıllqr
daki borçlarına karşılık olmak üzere büyük 
bir meblağ ödemesini emretmesi sultanla 
aralarının açılmasına yol açtı. Vezirin, sul
tanın emrine itaatsizliği halinde asker gön
derip beldelerini istila edeceklerini bildi
ren mektubu eline ulaşınca çok sinir lenen 
Sadaka emirliğin merkezi Hille'de ve ha
kimiyetindeki diğer şehirlerde hutbeyi Mu
hammed Tapar adına akutmaya başladı. 
Berkyaruk, Bağdat'a geldiğinde defalarca 
haber gönderip huzuruna gelmesini iste
diyse de o bunu reddetti. Sultanın Emir 
Ayaz vasıtasıyla , hizmetine girdiği takdir
de her istediğini yerine getireceğini bildir
mesine rağmen diretmeye devam etti ve 
bu meselenin altında parmağı olduğuna 
inandığı Vezir Ebü'l-Mehasin kendisine tes
lim edilmedikçe huzura gelmeyeceğin i bil
dirdi. Berkyaruk böyle bir şartı kabul et 
m eyince Sadaka iktalarına iyice yerleşti, 

hatta Küfe'ye gönderdiği kuwetlerle sulta
nın oradaki naibini uzaklaştırdı. Hanedan 
mensupları arasında devam eden taht kav
galarından istifade ederek hakimiyet böl
gelerini genişletti. 

Taht mücadeleleri sırasında Sultan Berk
yaruk'u takip eden Muhammed Tapar ve 
Sencer 27 Zilhicce 494 (23 Ekim 1101) ta
rihinde Bağdat'a ulaştı lar. Sadaka da 495 
Muharreminde (Kasım ı ı O ı ) Muhammed 
Tapar'a bağlılığını arzetmek için Bağdat'a 
geldi. Sultan Berkyaruk 49S'te (I 102) İs
fahan kuşatmasını kaldırıp Hemedan'a gi-
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SADAKA b. MANSOR 

dince Gümüştegin el-Kayseri'yi Bağdat'a 
şahne tayin etti. Bu sırada Bağdat'ta bu 
görevi yürüten Muhammed Tapar yanlısı 
Necmeddin İlgazi, Gümüştegin'i şehre sak
mamak için harekete geçti. İlk iş olarak 
Hısnıkeyfa (Hasankeyf) hakimi olan kardeşi 
Sökmen b. Artuk'a haber gönderip yar
dım istedi. Daha sonra Hille'ye giderek Sa
daka 'ya Berkyaruk'un adamlarını hilafet 
merkezine sokmamak üzere daha önce 
yapmış oldukları anlaşmayı yenilerneyi tek
lif etti. Sadaka teklifi kabul edince İlgazi 
Bağdat'a döndü. 497 (1104) yılında Mu
hammed Tapar ile Berkyaruk arasında an
laşma yapıldı ve Sadaka'nın hakimiyetin
deki yerlerin Muhammed Tapar'a verilme
si kararlaştırıldı. Musul Emiri Çökürmüş ile 
aniaşan Muhammed Tapar, yanında Sök
men el-Kutbl ve diğer emirler olduğu hal
de Bağdat'a hareket etti. Bu sırada Sada
ka, Muhammed Tapar'ın Bağdat'a gelme
sini istiyordu. Bu maksatla oğulları Bed
ran ile Dübeys'i ona gönderdi. 

Sultan Melikşah zamanında Rey şah
nesi olan ve Sultan Berkyaruk tarafından 
Emir Kamac'ın naibi sıfatıyla daha önce 
Basra'ya tayin edilen Emir İsmail taht kav
gaları sırasında durumunu bir hayli kuv
vetlendirmişti. İsmail, Sadaka ile yaptığı 
görüşmelerden sonra kendisine itaat ar
zetti. Muhammed Tapar, Büyük Selçuklu 
sultanı olunca Basra'yı bir başkasına ikta 
etti. Sadaka ile görüşerek şehrin kendisi
nin tayin ettiği şahsa verilmesini istedi, 
bir süre sonra da saltanat makamına ait 
işleri görmek üzere bir amYdini oraya gön
derdi. İsmail'in arnidi şehre sokmak iste
memesine çok kızan Muhammed Tapar, 
Sadaka'ya haber gönderip şehrin derhal 
İsmail'den alınmasını emretti. Bunun üze
rine Sadaka memurlarından birini İsma
il'e yollayarak şehri Batlha Emlri Mühez
zibüddevle b. Ebü'l-Cebr'e teslim etmesini 
istedi. İsmail gelen memuru tevkif edince 
Sadaka Basra'ya gelip şehri kuşattı. Ku
şatma sırasında İsmail el-Cezlre'deki bir 
kaleye sığındı . Şehri ele geçirip adamları
na yağmalatan Sadaka yeni bir şahne ta
yin ettikten sonra Hille'ye döndü (3 Cema
ziyelahir 499 1 ı O Şubat ll 06) 

Sultan Muhammed Tapar, Berkyaruk'un 
ölümünün ardından Tekrit'i Bağdat şah
nesi Aksungur el-Porsuki'ye ikta etti. Ak
sungur, Tekrlt'e gelip şehri yedi ay muha
sara etmesine rağmen bir sonuç alamadı . 

Muhasara şiddetienince Vali Keykubad b. 
Hezaresb, Sadaka'ya haber gönderip şeh
ri kendisine teslim etmek istediğini bildir
di. Sadaka Safer SOO (Ekim 1 106) tarihin
de gelerek şehri teslim alınca Aksungur 
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geri dönmek zorunda kaldı. Muhammed 
Tapar, SOO (11 06-11 07) yılında Haçlılar'a 
karşı Emir Çavlı'yı cihada memur edince 
Sadaka'ya haber gönderip askerleriyle bir
likte Çavlı'nın ordusuna katılmasını em
retti ve kendisine taht kavgaları sırasın
daki yardımlarından dolayı Vasıt'ı ikta etti, 
Basra'yı almasına izin verdi. Ancak bu cö
mertçe muameleler Sadaka'yı şımarttı. 

Amld Ebu Ca'fer'in Sultan Muhammed 
Tapar'a Sadaka'nın kuvvetinin arttığını . 

kendisinden kaçanları himaye ettiğini ve 
hakimiyeti altındaki şehirlerin elinden alın
ması gerektiğini söylemesi, hatta daha da 
ileri giderek onun mülhid ve batıni oldu
ğunu iddia etmesi sultanla Sadaka'nın ara
sının açılmasına sebep oldu. Bu sırada Ave 
hakimi Ebu Dülef Sürhab b. Keyhüsrev'in 
sultandan korkup Sadaka'ya sığınınası Mu
hammed Tapar'ı öfkelendirdj ve Ebu Dü
lef'in teslim edilmesini istedi. Sadaka'nın 
Ebu Dülef'i himaye edeceğini bildirmesi 
üzerine Muhammed Tapar bu işe bir son 
vermek için lrak'a yöneldi. Durumu öğre
nen Sadaka onunla savaş için 20.000 sü
vari ve 30.000 piyadeyi aşkın bir ordu top
ladı. Halife Müstazhir-Billah, Nakibü'n-nü
kaba Ali b. Tıra.d ez-Zeynebl vasıtasıyla 
ona sultana isyan etmekten vazgeçtiği tak
dirde meseleyi halletmek için aracılık ya
pabileceğini bildirdi. Sadaka önce olumlu 
cevap verdi, ancak hayatından emin ala
madığını söyledi. Bunun üzerine Muham
med Tapar. Kadılkudat Ebu Said el-Here-

. v'i'yi gönderip korkusunu gidermeye çalış
tı ; Haçlılar'la cihada kararlı olduğunu, bir
likte gaza etmek için gerekli hazırlığı yap
masını bildirdi. Buna rağmen Sadaka baş
kumandanı Said'in etkisinde kalarak sul
tana katılmaktan vazgeçti. 

Sultan Muhammed Tapar, Sadaka'nın 
kesin biçimde savaşa karar verdiğini öğ
renince emirlerine haber yollayıp süratle 
kendisine katılmalarını sağladı . Sadaka'
nın, sultanla aralarındaki meseleyle ilgili 
olarak halifenin vereceği kararı kabul ede
ceğine dair mektubu Cemaziyelevvel S01 
(Aralık 1107 - Ocak 11 08) tarihinde Halife 
Müstazhir-Billah'a ulaştı , halife de bu mek
tubu sultana gönderdi. öte yandan Müs
tazhir-Billah, durumu Sadaka'ya bildirerek 
sultandan teminat isternek ve alınacak ka
rarları yeminle teyit etmek üzere güvendi
ği adamlarını kendisine yollamasını em
retti. Fakat Sadaka sözünde durmadı; sul
tanın Bağdat'tan ayrılması halinde cihad 
için yardımda bulunacağını ve Emir Çavlı 
ile Artuk oğlu İlgazi'nin sultana karşı ya
pılacak bir savaşta kendi yanında yer ala
cağını söyledi. 

2 Cemaziyelahir SOl'de (18 Ocak 1108) 

Bağdat'tan çıkan Sultan Muhammed Ta
par halifenin ricasıyla Za'feraniye'de dur
du. Halife, Ali b. Tırad ez-Zeynebl ile Ce
malüddevle'yi Sadaka'ya gönderdi ve Mu
hammed Tapar'a itaat etmesini istedi. Ni
hayet Sadaka özür dileyerek oğlu Dübeys'i 
bir elçilik heyetiyle sultana yollamaya ka
rar verdi. Ancak bu sırada Sadaka'nın as
kerleriyle sultanın askerleri arasında sa
vaş çıktığı haberi geldi. Elçiler böyle bir şe
yin olamayacağını söyledilerse de Sadaka 
oğlunu göndermeye cesaret edemedi ve 
durumu halifeye bildirdi. Gelen haberin 
aslı sonradan öğrenildi. Sultanın askerle
rinden bir kısmı müzakerelerin olumlu so
nuç vereceğini öğrenince anlaşma önce
sinde yeni bir yağma yapma düşüncesiyle 
sultandan habersiz olarak Sadaka'nın top
raklarına saldırmışlar, fakat yenilerek geri 
dönmek zorunda kalmışlardı. 

Halife, Nakibü'n-nükaba Ali b. Tırad ez
Zeynebl ile Ebu Said el-Herevi'yi Sadaka'
ya gönderdi. önce Sultan Muhammed Ta
par'a uğrayan elçiler Sadaka'nın yakınları 

için emanname aldıktan sonra Sadaka'ya 
giderek ona sultanın gönlünü ancak esir
leri serbest bırakmasıyla alabileceğini söy
lediler. Sadaka bunu önce kabul ettiyse de 
bağışlanması konusunda endişesi olduğu
nu, sultanın kendisini ve kendisine sığı
nanları affetmesini, Sürhab b. Keyhüsrev'i 
iktaına iade etmesini, Muhammed b. Bo
ğa'nın yağmaladığı yerlerin geri verilme
sini, halifenin vezirinin önünde anlaşmaya 
bağlı kalacağına dair yemin etmesini is
tediğini , bu şartları kabul ettiği takdirde 
sultanın hizmetine gireceğini söyledi. Sa
daka bu isteklerinde ısrar edince savaş ka
çınılmaz oldu. İki ordu Hille ile Vasıt ara
sındaki Nu'maniye'de karşılaştı ( 19 Receb 
501 14 Mart 1108). Savaşın en şiddetli anın
da sırtından yaralanan Sadaka, Bozkuş ad
lı bir köle tarafından atından düşürüldü. 
Sadaka kendini tanıttıysa da köle başını 
kesip Aksungur el-Porsuki'ye götürdü, o 
da Muhammed Tapar'a gönderdi. 

Savaşta Sadaka'nın 3000 süvarisi öldü
rüldü, çok sayıda askeri esir düştü. Esir
ler arasında oğlu Dübeys ve bu hadiseye 

sebep olanlardan Sürhab b. Keyhüsrev ile 
Said b. Hamld de vardı. Muhammed Ta
par ertesi gün Hille'ye uğramadan Bağ
dat'a döndü. Sadaka'nın Batlha'da bulu

nan eşine eman verdi ve Bağdat'a getiril
mesini emretti. Kendisine sadık kalacağı
na dair teminat aldıktan sonra oğlu Dü

beys'i de serbest bıraktı . Sultan, huzuruna 



gelen Sadaka'nın eşine üzüntülerini bildir
di. Sadaka'nın cenazesi Meşhedülhüseyin'
de defnedildi (İbnü'l-Cevz!, IX, ı 59) İbnü'l

Hazin, Sadaka'nın öldürülmesine çok üzül
müş ve bu üzüntüsünü bir mersiye ile dile 
getirmiştir ( Ahbarü 'd-dev leti 's-Selcükiyye, 
s. 56) İbnü'l-Hebbariyye Kitdbü'ş-ŞddiJ:ı 
ve'l-bdgım adlı manzum eserini onun adı
na kaleme almıştır (İbn Hallikan, II, 490) 
"Melikü'l-Arab" ve "em'irü'l-Arab" unvanla
rıyla anılan Sadaka b. Mansur Şii mezhe
bine mensuptu. Doğru sözlü, güvenilir, cö
mert, vefakar, hayır sever ve adaletli bir 
insandı. Binlerce ciltlik bir kütüphanesi ol
duğu belirtilmektedir. Ancak bu hasletleri 
yanında onun dini kuralları pek dikkate 
almadığı ve ashabın aleyhinde konuştuğu 
kaydedilmektedir (ibnü'l-Kalanis!, s. 256; 
İbnü'l-Cevz!, IX, ı59; ibnü'l-Es!r, X, 448-
449). 
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Iii AııDÜLKERİM ÖZAYDIN 

SADAKAT 

(bk. SIDK). 

Osmanlı merkezi idaresinde 
sadrazamlık makamını 

ifade eden terim 
(bk. SADRAZAM). 

SADAvi 

(bk. DERVİŞ SADA.Yi). 

_j 

_j 

_j 

ı 
SA'DEDDİN el-CEBAVİ 

ı 

( -.?~~~ ı.:.ı<.>.!f .M..> ) 

Ebü'l-FütGh Sa'düddin Muhammed 
b. Yunus b. Abdiilah 

eş-Şeybi (eş-Şeybani) el-Cebavi 
(ö . 575/1180) 

L 
Sa'diyye tarikatının kurucusu. 

_j 

460 yılının Receb ayında (Mayıs ı 068) 
Mekke'de doğdu. Soyu baba tarafından İd
rısııer hanedanının kurucusu Hz. Hasan'ın 
torunlarından I. İdr'is'e, anne tarafından 
Kabe'nin hizmetini gören Şeyb'iler vasıta

sıyla Hz. Hüseyin'e ulaşır. Dedelerinden bi
ri olan Şeytan'a nisbetle Şeyban'i, tekkesi
ni kurup faaliyet gösterdiği Şam'ın Ceba 
köyüne izafetle Cebav'i nisbeleriyle bilinir. 
Türkçe'de ve bazı Batı dillerinde Cebavl nis
besi daha çok Cibavl şeklinde kullanılır. Kay
naklarda Sa'deddin el-Cebav'i'nin doğum 
ve ölüm tarihleriyle ilgili birbirinden farklı 
kayıtlar vardır. Onun hayatını ve menkıbe
lerini anlatan en erken kaynaklardan, Ha
lep Sa'd'i Zaviyesi şeyhi Zeynüddin Ömer 
el-Haleb'i'nin (ö. 946/1539-40) kaleme al
dığı el-'Ömeriyye fi'r-red 'ani's-sdddti's
Sa'diyye adlı eserinde ve bu eserin geniş
letilmesi ya da hulasası şeklinde telif edi
len eserlerde doğum tarihi 460 (1068), ve
fat tarihi 575 ( 1180) olarak kaydedilir ve 
11 S yıl yaşadığı belirtilir. Ziyaeddin Ahmed 
b. Muhammed el-Veter'i'nin Ravzatü'n
nd:prin adlı eseriyle bu esere dayanan 
eserlerde ise ölüm tarihi 621 (1224) diye 
verilmektedir. Bursa Sa'diyye Dergahı şey
hi İsmail Hakkı Erzurum! doğumu için 460, 
vefatı için 575 yıllarını kabul ederken (Ter
cüme-i Evrad-ı Sa'diyye, s. 4) Hüseyin Vas
saf'ın görüştüğü Sa'diyye şeyhi Ali Fakr'i 
Efendi doğumu için 507 (1113), ölümü için 
621 (1224) tarihlerini doğru kabul etmek
tedir (Sefine, ı. 423). Son dönem müellif
lerinden Mehmed Sami ile Hocazade Ah
med Hilmi doğumunu 593 (1197). vefatı
nı 700 ( 1300-1301) olarak verirler ve şey
hin 107 yıl yaşadığını belirtirler (Esmar-ı 
Esrar, s. ıo; Hadfkatü'l-evliya, s. 47, 49). 
Haririzade de ölümü için 700 tarihini zik
retmiş ( Tibyan, ll, vr. ı 32b). Nebhan'i ise 
tarih belirtmeksizin Muhibb'i'den naklen 
VIII. yüzyılda yaşadığını söylemiştir (Cami' u 
keramati'l-evliya', II, 91 ). J. Mouradgea 
d'Ohsson (Tableau general, IV, 623) ve J. 
Spencer Trimingham gibi Batılı yazarlar 
şeyhin 736'da ( 1335) vefat ettiğini ileri sür
müşlerdir (The Sufl Orders in Islam, s. 73) . 
Sa'diyye tarikatı üzerine ciddi bir çalışma 
yapan Muhammed Gazi Hüseyin Aga, bir-

SA'DEDDiN ei-CEBAVI 

çok veriye dayanarak 460-575 tarihlerinin 
diğerlerinden daha doğru olduğu sonu
cuna varmıştır (et-Tarfl)'.atü's-Sa'diyye, ı, 

189-193). 

Zekası ve güzel sesiyle dikkatleri çeken 
Sa'deddin el-Cebav'i ilk eğitimini başta ba
bası olmak üzere Mekke'deki alimlerden 
aldı. Yedi yaşlarında iken Kur'an-ı Ker'im'i 
ezberledikten sonra tefsir, hadis ve Şafii 
fıkhı okudu. Aynı zamanda şeyh olan ba
basının yanında tasavvuf eğitimini sür
dürdü. ilmini daha da ilerietmek için Ye
men, Mısır, Mağrib, Şam, Kudüs ve lrak'a 
seyahatlerde bulundu. Bu sırada birçok 
alimden faydalanmasının yanı sıra Ehl-i 
beyt kabirierini ve evliya türbelerini ziya
ret etti. Oğlu Şemseddin Muhammed el
Envar tarafından onun bu seyahatleriyle 
ilgili biri gittiği yerlere, diğeri görüştüğü 
alimler ve derlediği bilgilere mahsus ol
mak üzere iki kitap hazırlandığı belirtil
mektedir (a.g.e., ı, 22 ı). 

Ata binmede ve atıcılıkta mahir olduğu 
belirtilen Sa'deddin el-Cebavl'nin Haçlı sal
dırılarına karşı koymak için kardeşleri Mü
eyyidüddin Şeyban, Abdullah Mez'id, Ab
dullah Yunus el-Asgar, Muhammed Said, 
Ebü'l-Hilal Muhammed ve bir grup atlıyla 
birlikte Mekke'den Dımaşk'a gitmesi ha
yatının ikinci devresini oluşturur. Fransız

lar'ın Dımaşk'a yaptıkları saldırının 497 
( 11 04) yılında geri püskürtüldüğü bilin
diğine göre (İbn Kes!r, I, 163) Sa'deddin 
bu sırada otuz beş yaşlarında olmalıdır. 
Kaynakların hemen tamamı, Sa'deddin el
Cebav'i'nin tarikat faaliyetlerine başlama
dan önce Şam bölgesinde yol kesen hay
dutların arasına karıştığından, buna çok 
üzülen babasının Allah'a dua edip oğlunu 
bu kötü durumdan kurtarmasını ya da ca
nını almasını talep etmesi üzerine Hz. Pey
gamber'in bazı ashabıyla birlikte Sa'ded
din'e görünerek onu uyarmasıyla tövbe 
edip Allah'a yöneldiğinden söz etmekte
dir. Kaynaklarda bazı farklılıklarla yer alan 
bu olaya göre bir gece Resul-i Ekrem Sa'
deddin'e görünüp Had'id suresinin 16. aye
ti olan, "İman edenlerin Allah'ı anma ve 
Hak olarak inen Kur'an'a karşı kalplerinin 
saygıyla yumuşama zamanı gelmedi mi?" 
mealindeki ayeti okuyunca vecde gelip ba
yılmış, ashaptan birinin göğsüne vurarak 
söylediği, "Allah'a tövbe et" sözüyle kendi
ne gelmiş. bu sırada Hz. Peygamber ken
disine zikir telkin edip hırka giydirmiş, ar
dından Hz. Ali'nin cebinden çıkartıp Re
sul-i Ekrem'e sunduğu , Resul-i Ekrem'in 
de kendisine ikram ettiği üç hurmayı yi
yince her tarafı nurla dolmuştur. 
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