
SA'DEDDiN ei-CEBAVT 

Muhammed Gazi, bizzat görüştüğü Sa'
diyye şeyhlerinin elindeki bilgi ve belgele
ri değerlendirerek hazırladığı çalışmasın
da Sa'deddin el-CebiM'nin yol kesen hay
dutları terbiye ve irşad maksadıyla arala
rına katıldığını, daha sonra Şeyh dağı di
ye anılacak olan Haramun dağına yerleşip 
onları yönettiğini belirtmektedir. Muham
med Gazi'ye göre Sa'deddin'in haydutlar
la ilk karşılaşması, süvari birliğiyle Mekke'
den Dımaşk'a giderken Cevlan bölgesinde 
yollarının kesilmesi üzerine olmuş, Sa'ded
din yanındakilerle birlikte haydutları bas
tırmayı başarmış, ele geçirdiği liderlerinin 
canını bağışladığı takdirde liderliği kendi
sine bırakacağını söylemesi üzerine onla
rın başına geçmiştir. Bu dönemde hay
dutların zorla aldıkları malları sahiplerine 
iade ettirmesiyle ün kazanmış, bu sebep
le "rai'n-namOs" (namus bekçisi) lakabını al
mıştır (et-Tarf~atü's-Sa'diyye, 1, 222-225). 

Sa'deddin el-Cebavi, Hz. Peygamber ta
rafından uyarıldıktan sonra Mekke'ye ba
basının yanına gitti ve tasawufi eğitimini 
tamamlayarak icazet aldı. Ardından Dı
maşk'a 60 km. mesafedeki Akka güzer
gahında bulunan Ceba bölgesinde tekke
sini kurdu ve irşad faaliyetine başladı. O 
döneme kadar küçük ve metrOk bir yer
leşim yeri olan Ceba, bundan sonra hem 
ilim ve m arifet makamı hem de Haçlılar'
la savaşta müslümanların merkezi haline 
geldi. Şeyh Sa'deddin'in Haçlılar'la fiili sa
vaşa katıldığına dair kaynaklarda bir kayıt 
bulunmamakla birlikte asker temini ve on
ların savaşa teşvik edilmesi için çalıştığı 
belirtilmektedir. Bu çalışmaları sebebiyle 
"el-imamü'l-mücahid" lakabıyla anıldı. Sa'
deddin el-Cebavi ile birlikte Dımaşk'a ge
len kardeşlerinden Şeyh Müeyyidüddin Şey
ban tekkesini Cevlan'da, Şeyh EbO Hilal 
Muhammed Kasımiye'de, Şeyh Muham
med Said Mardin'de, Şeyh Abdullah YO
nus Dımaşk'ın güneyindeki Buhsa'da kur
du. Abdullah Yunus'un tekkesinde asker 
için ilaç imal edildiği kaydedilmektedir. 

Dımaşk'a yerleştikten sonra Irak, Kudüs 
ve Hindistan'a seyahatler yapan Sa'ded
din el-Cebavi'nin bu yolculukları esnasında 
meydana gelen birçok kerameti Şemsed
din Muhammed'in er-Risfıletü'l-MuJ:ıam
mediyye fi'r-reddi 'ani's-sdddü's-Sa'diy
ye ve Ebü't-Tayyib el-Gazzi'nin en-NeiJ:ıa

tü'r-rabbdniyye fi't-tari].fati's-Sa'diyye 
adlı eserlerinde nakledilmektedir. Sa'diy
ye kaynaklarında Sa'deddin el-Cebavi'nin 
aynı dönemde Bağdat'ta yaşayan Abdül
kadir-i Geylani ve Küfe, Vasıt, Basra ara
sındaki Bataih bölgesinde yaşayan Ahmed 
er-Rifai ile karşılıklı kerametlerinden söz 
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edilmekle birlikte yüzyüze görüştüklerine 
dair herhangi bir bilgi verilmemektedir. 
Bazı Rifai kaynakları Cebavi'nin, babasının 
yanı sıra Ahmed er-Rifai'den veya onun ha
lifesinden hilafet aldığını belirtmiş ve Sa'
diyye'nin Rifaiyye'nin bir kolu olduğunu 
ileri sürmüştür. 

Sa'deddin el-Cebavi'nin tarikat silsilesi 
biri vehbi, diğeri kesbi olmak üzere iki kol
dan Hz. Peygamber'e ulaşır. Babası Şeyh 
Yunus eş-Şeybi vasıtasıyla gelen Şeyba
niyye silsilesi kesbi, ResOl-i Ekrem'in ken
disini uyardığı sırada zikir telkin ederek 
hırka giydirmesi vehbi silsile olarak kabul 
edilmektedir. Babası vasıtayla gelen silsi
le Ebu Bekir en-Nessac, Ebü'l-Kasım el
Cürcani, EbO Osman el-Mağribi, EbO Ali 
el-Katib, Ebu Ali er-ROzbari, Cüneyd-i Bağ

dadi, Seri es-Sakati, Ma'rOf-i Kerhi, Ali er
Rıza. Musa el-Kazım , Ca'fer es-Sadık, Mu
hammed el-Bakır, Ali Zeynelabidin, Hüse
yin b. Ali, Ali b. Ebu Talib, Hz. Muhammed 
şeklindedir. Bu silsilenin dışında birkaç sil
sile daha kayded.ilmekteyse de bunların gü
venilir olmadığı vurgulanmıştır (a.g .e., I, 

!79-182, 191) 

Sa'deddin el-Cebavi'nin başta akıl has
taları olmak üzere pek çok hastayı teda
vi ettiği, öte yandan vahŞi ve zehirli hay
vanlar üzerinde tasarrufta bulunmak gibi 
kerametleri olduğu rivayet edilmektedir. 
Bu tür uygulamalar Sa'diyye tarikatında 
bir gelenek halinde varlığını sürdürmüş
tür. 29 Zilhicce S7S (26 Mayıs 1180) tari
hinde vefat eden Sa'deddin el-Cebavi, Ce
ba'daki zaviyesine defnedildi. Cebavi'nin 
dokuzu erkek, dördü kız olmak üzere on 
üç çocuğu olmuştur. Bunlardan Şemsed
din Muhammed el-Envar, Mısır'da med
fun Şeyh Yunus, Ebü'l-Vefa İbrahim, Cela
leddin Ahmed, Fahreddin Ahmed, Burha
neddin Osman, Şeyh İsmail, Ali el-Ekhel 
kendisinden sonra tarikatını yaymıştır. 

Eserleri. Muhammed Gazi, Sa'diyye şeyh
lerinden duyduğu ve çeşitli beyitlerde ad
ları geçen Sa'deddin el-Cebavi'ye ait eser
lerin listesini kaydetmiştir. Çoğu günlük 
virdleri içeren bu eserler şunlardır: 1. Ki
tabü 'l-FüW.J:ı. Cebavi'nin en meşhur eseri 
olduğu belirtilen bu iki ciltlik kitabın şu 
ana kadar nüshasına rastlanmamıştır. 2. 

el-Virdü'l-kebir. Evrfıdü'l-Kutbi's-Sa'

diddin el-Cebdvi eş-Şeybdni (Dımaşk 
1883, 1922) ve Va~ifetü's-Sa'diyye (Hu
mus 1974, 1999) adıyla basılmıştır. 3. Mec

mu'atü ].faşa'id ve man~umfıt fi't-tev
J:ıid ve't-tazarru' ve medJ:ıi'r-Resuli'l
a '~am . Eserde Hz. Peygamber ve haki
kat-i Muhammediyye methedilmekte. Ka
be'ye kavuşma arzusu dile getirilmekte-

dir. 4. Şıyagu şalavfıt 'ale'n-nebiyyi'l
kerim. S. Kitfıbü'l-Ijavfıtıf. 6. Kitô.bü'l
AJ;bô.r. 7. Kitô.bü'l-Ve].fdi' (son üç kitabın 
varlığı Humuslu Sa'dl şeyhi Abdülvek1'1 
DurObi 1 ö. 19931 tarafından bildirilmiştir). 

Çeşitli vird ve hiziplerden ibaret olan di
ğer eserleri de şunlardır: el-Virdü '1-ev
sat (el-Virdü'ş-şaglr), el-Virdü'l-müşelle§ 
(el-Virdü '1-müsebba',. el-Virdü 'l-feza'), el
Virdü'r-rô.'id el-müsemmô. bi-J:ıizbi'l-fü

tliJ:ıô.t, el-Virdü'l-müsemmô. bi-J:ıizbi'ş

şafô. ', el-Virdü '1-müsemma bi-J:ıizbi'l
envô.r ve 't-taJ:ısin, Virdü '1-].futbi'l-mü
semmô. bi-J:ıizbi'l-dyô.t li-kesri'l-a'dô.' ve 
du ' ô.'ih, Virdü'l-galebeti'l-müsemmô. 
bi-J:ıizbi ô.yô.ti'l-fetJ:ı; Du'ô.'ü ismihi te'ô.
lô. er-raJ:ımô.n; Mecmu'atü evrô.di'l-le
yfılive'l-eyyfım (bk. et-Tarf~atü's-Sa'diy
ye,!, 249-250). 
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SADEDDiN EFENDi, Hoca 
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(bk. HOCA SAI>EDDİN EFENDi). 
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SADEDDiN EFENDi, Mehmed 
(1 798-1866) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

İstanbul'da doğdu . XVI. yüzyılın tanın
mış tarihçisi, padişah hacası ve şeyhülisla
mı Hoca Sadeddin Efendi'nin soyundan 
gelir. Müderris Abdülhamid Efendi'nin oğ-



!udur. Babasından ve dönemin diğer alim
lerinden tahsilini tamamladıktan sonra ka
dılık mesleğine girip Anadolu'da birçok ka
zada görev yaptı. Aydın kadısı iken Kara
osmanoğulları ile olan bir ihtilafı yüzün
den bir süre Kütahya'ya sürgüne gönde
rildi. Ardından affedilerek Manisa naibli
ğine getirildi ve uzun süre burada kaldı. 
Aziedildikten sonra bir müddet bekleyip 
Tanzimat-ı Hayriyye'nin uygulaması sıra
sında oluşturulan Güzelhisarıaydın muhas
sıllığına gönderildi. Ancak maaşı dışında
ki gelirleri kesilen Aydın Valisi Çengelzade 
Tahir Paşa ile aralarındaki ihtilafın gideri
lememesi sebebiyle durumları Meclis-i Va
la'da görüşülmek üzere İstanbul'a çağrıldı. 
Meclis-iVala'daki muhakeme neticesin
de haksızlığı anlaşılan Tahir Paşa valilikten 
alındı ve Sadeddin Efendi görevine iade 
edildi. 

1841 'de bazı eya! et ve kazalar birleştiri
lip defterdarlık olarak devlet erkanına ve
rilmeye başlanınca Aydın eyaleti maliyesi 
İzmir muhassılı eski gümrükçü Salih Bey' e 
tevcih edildi ve Sadeddin Efendi muhas
sıllıktan ayrılıp İstanbul'a döndü. Bir süre 
sonra İstanbul'da maliye hazinesinde mlrl 
kitabetine getirildi. Bu memuriyet uhde
sinde kalmak şartıyla Meclis-i Ziraat üye
si oldu. 1846 yılı başlarında memuriyetle
ri üzerinde kalarak mahreç payesiyle Doğu 
Karadeniz'de Çürüksu sahilinde sınır tayin 
ve tesbitiyle bazı meselelerio halli için gö
revlendirildi. Aralık 1846'da Evkaf-ı Hüma
yun müfettişliğiyle Trabzon'a gönderildi. 
Burada teftiş görevini tamamlayıp İstan
bul'a döndüğünde Mekke payesiyle taltif 
edildi. Sekiz yıl sürdürdüğü müfettişlik gö
revini titizlikle yürüttü. Bu başarısı saye
sinde İstanbul payesini aldı, ayrıca Meclis-i 
Muhasebe-i Maliyye üyeliği verildi. 1856'
da Anadolu kazaskerliği payesine ulaştı, 
1858'de Meclis-iVala üyeliğine tayin edil
di. Sağlam karakteri, liyakat ve dirayetiyle 
Sultan Abdülmecid'in takdirini kazanan 
Sadeddin Efendi, Meşrepzade Arif Efen
di'nin vefatı üzerine 27 Aralık 1858'de şey
hülislamlık makamına getirildi. Cevdet Pa
şa'ya göre Meşrepzade'den sonra meşi
hata en layık kişi Rüşdü Molla olduğu hal
de Sadeddin Efendi'nin Meclis-i Vala üye
liğine tayini ona şeyhülislamlık yolunu aç
mıştır. Cevdet Paşa, Sadeddin Efendi'nin 
ilim erbabından olmadığını, ancak büyük 
kadılardan sayıldığını, önemli görevler üst
lendiğini, iş bilir, cerbezeli, düzgün konu
şan bir kişi olması dolayısıyla meşihat için 
tercih edildiğini de belirtir. Nitekim ilmi 
rütbe olarak Şeyhülislam Mekl<izade Asım 
Efendi zamanında "paye-i mücerrede" al-

mış, ardından Arif Hikmet Bey zamanında 
kendisine mahreç mevleviyeti verilip du
rumu düzeltilmişti. 

M eşihat görevi sırasında bazı yeni daire 
ve meclisierin teşkiline gayret eden Sa
deddin Efendi, şer'! mesele ve davaların 
çokluğu sebebiyle haftada iki gün topla
nan huzur mürafaası kafi gelmediğinden 
başkan ve üyeleri ilmiye sınıfının fakihlerin
den oluşmak üzere şeyhülislamlıkta Tet
kikat-ı Şer'iyye Meclisi adıyla bir heyet teş
kil etti (Lutfl, X, 93) Beş yıla yakın bir sü
re kaldığı şeyhülislamlığı sırasında kabine 
üyesi sıfatıyla hükümette pek çok idari ve 
siyasi sorumluluk üstlendi. Önemli mevki
lere tayin ve azillerde rol oynadığını, bu ara
da taraf tuttuğunu çeşitli vesilelerle ifade 
eden Cevdet Paşa, kendisinin Mekke pa
yesinin İstanbul payesine terfi ettirilmesi 
sadarerten meşihata bildirildiği halde bu
nun uygulanmadığını anlatırken Sadeddin 
Efendi'nin "cahil-i cesur, ilim ve maarifin 
kadrini bilmez, rüsum-perest bir kimse" 
olduğunu söyler (Tezakir, Il. 126-127, 158, 

260-262) . Esasen onun buna benzer ilmi
ye tayin ve terfilerinde sadaretin talepleri 
yanında Mehmed Emin All ve Keçecizade 
Fuad paşalar gibi devlet ricalinin aracılığı
na bile direndiği (a.g.e., Il, 155), hatta Alı 
ve Fuad paşalarla geçinemediği ve onları 
alen! şekilde kötülediği (Ma'ruzat, s. 47) 

bilinmektedir. 

Şeyhülislam olarak Abdülaziz'in cülüs tö
renine katılan Sadeddin Efendi (Cevdet, 
Tezakir, ll, 152), Osmanlı eğitim sistemin
de çok sıkıntılı bir uygulama olan bir ruQs 
imtihanı sonrasında 23 Kasım 1863'te gö
revden alındı ve yerine Atıfzade Hüsamed
din Efendi getirildi. Tok sözlü ve dirayet 
sahibi olması Babıali'de muhtemelen ba
zı kimselerin hoşuna gitmediği için arala
rı açık bulunan Fuad Paşa'nın tesiriyle az
ledilmiş olabileceği de belirtilir. Kendisine 
tahsis edilen arpalık dışında aylık 25.000 
kuruş maaş bağlanmıştır (Devhatü'l-me
şayih, s. 134). Azlinden sonraki iki buçuk 
yıllık ömrünü yalısında geçirdi ve 6 Ağus
tos 1866' da vefat etti. Kab ri Karacaahmet 
Mezarlığı'ndadır. Cevdet Paşa'nın yer yer 
olumsuz değerlendirmesine karşılık Vak'a
nüvis Lutfi Efendi onun işten anlayan, tec
rübe sahibi, makamını dolduran bir kişi 
olduğunu, ancak ilmiye mesleğinin kaide
lerini korumada biraz ifrata kaçtığını söy
ler (Tarih, X, 103). İstanbul Aksaray Safu
lar'da Şeyh ömer Efendi Dergahı'na min
ber koydurup bazı gelirler tahsisiyle cuma 
namazı kılınır hale getirmiş, ayrıca başka 
hayır eserlerinin yapılmasına vesile olmuş
tur. Defter-i Nik-i Erbab-ı Dô.niş adlı ça-

SA'DEDDIN-i HAMMÜYE 

lışması dışında eseri bilinmemektedir. Bir 
listeden ibaret bu eser dönemin meşhur 
hattatlarının, mücellitlerinin, kalemtıraş
çılarının, hakkakların ve dini ilimlerde ta
nınmış alimierin isimlerini içermekte olup 
yedi varaklık tek nüshası bilinmektedir (İÜ 
Ktp., nr. 2821; Süleymaniye Ktp , Mikro
film Arşivi, nr. 3801). 
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SA'DEDDIN-i HAMMÜYE 
( ~~ .:,..;...IJI .M..ı) 

Sa'düdd!n Muhammed 
b. Müeyyed b. Abdiilah 

b. Alı HammCıye Bahrabad! Cüveyn! 
(ö. 671/1272-73'ten sonra[?]) 

L 
Kübrevi şeyhi. 

_j 

Nlşabur civarındaki Cüveyn kasabasına 
bağlı Bahrabad köyünde dünyaya geldi. 
Doğum tarihi hakkında farklı yıllar veril
mekle birlikte hayatının belli başlı safha
ları dikkate alındığında 587 (1191) yılı ci
varında doğduğu söylenebilir. Hammüye 
(HamOT, HammOI, Hameviyye) nisbesi men
sup olduğu, Beni Hameviyye diye bilinen 
süfı ve fukaha ailesinden gelmektedir. As
len İran'ın Serahs bölgesinden olan bu aile
nin bir kolu daha sonra Suriye'ye göç ede
rek Eyyübl hükümdarlarının hizmetine gir
mişti (bk. BENI HAMEVİYYE). Ailenin Su
riye koluna mensup olan Sa'deddin'in ha
yatıyla ilgili en geniş bilgi torununun oğlu 
Hace Gıyaseddin'in Murô.dü'I-müridin ad
lı eserinde bulunmaktadır. Muhammed Ta
ki DanişpejQh, bir nüshası Tahran Üniver
sitesi Merkez Kütüphanesi'nde bulunan 
( nr. 214 3) bu eserdeki bilgileri özetleyerek 
aktarmıştır ( Ferheng-i iran-zemin, Xlll, 30 1-
306) 

Sa'deddin, Nlşabur'da Sultaniye (Nizami
ye) Medresesi'nde Mulnüddin Cacerml'
den dini ilimleri tahsil ettikten sonra 605 
( 1208-1209) yılında Harizm bölgesine git
ti. Burada Şehabeddin Hiveki'nin öğrenci
si oldu. Şüşterl'nin kaydettiği vasiyetna
mesinde belirttiğine göre hadis, fıkıh, hi
laf, lugat ve nahiv ilimlerini öğrendi (Meca
lisü'l-mü'minfn, Il, 76). Kübreviyye tarika
tının kurucusu Necmeddln-i Kübra'nın ha
lifelerinden olan babasının kuzeni Ebü'l-
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