
ilişkide bulunmakla itharn edilen Taeed

din Pervane'nin Ankara'da recmedilerek 

öldürülmesini sağladıktan sonra yönetime 
tamamen hakim oldu. Sultanı istediği gi
bi yönlendiren Sadeddin Köpek'ten diğer 

devlet adamları ve emirler korkmaktaydı. 
Hatta bu sırada önemli bir görevde bu

lunmayan, fakat daha sonraki yıllarda Ana
dolu Selçuklu Devleti'nin kaderine tesir 

edecek olan emir Celaleddin Karatay bu 
korkuyla görevini bırakıp bir köşeye çekil

di. Gücü günden güne artmakla birlikte 
siyasi ve askeri alanda herhangi bir başa

rısı bulunmayan Köpek, kendini yücelte
cek önemli bir zafer elde etmek amacıyla 

ordunun başına geçerek Eyyubiler'in ha
kimiyeti altındaki Sümeysat (Samsat) Ka
lesi'ni kuşattı. Kalenin idaresini elinde bu

lunduran hıristiyanlar direnecek durumda 

olmadıklarından uğurlu saydıkları meşhur 

haçlarına dakunulmaması şartıyla kaleyi 

teslim ettiler (Zilkade 6351 Haziran-Tem

muz ı 238) . Bu sırada civarda bulunan ba

zı kaleler de ele geçirildi. Sadeddin Köpek, 

sefer dönüşü eski emirlerden Hüsamed

din Kaymeri'yi işlemediği bir suçla itharn 

ederek Malatya'da tutuklatıp mailarına el 

koydu. Sümeysat'ın ele geçirilmesinin ar
dındannüfuzu bir kat daha artan Köpek, 

başarılı bir kumandan ve tecrübeli bir dev

let adamı olan Kemaleddin Kamyar'ı Kon

ya yakınlarında Gavele (Gevele) Kalesi'ne 

göndererek orada öldürttü. Bu olaydan 
sonra ll. Gıyaseddin Keyhusrev'i de saf dı

şı bırakıp Selçuklu tahtına oturmanın he

saplarını yapmaya başladı. Ancak bunun 
için Selçuklu h2medanına mensup oldu

ğunu ispatlaması gerekiyordu. Köpek bu 

konuda da bir çözüm yolu buldu. Annesi 
Şehnaz Hatun'un Sultan ı. Gıyaseddin Key

husrev ile gayri meşru ilişkisi olduğunu, 
ı. Gıyaseddin'den iki aylık hamile iken bir 

başkasıyla evlendiğini, kendisinin bu ni

kahtan yedi ay sonra dünyaya geldiğini, 

yani ı. Gıyaseddin Keyhusrev'in gayri meş

ru çocuğu olduğunu iddia etti. Öte yan

dan devletin kötü gidişinden sultanı so

rumlu tuttu ve onun Abbasi halifelerinin 
sancağını değiştireceği, Abbasiler'i tanıma

yacağı söylentisini yaymaya başladı. Bu id

dialar sultanın ve halkın tepkisine yol aç

tı. Sadeddin Köpek'i bertaraf etmeye ka

rar veren sultan çok güvendiği hassa kö
lelerinden birini gizlice Sivas Subaşısı Hü

sameddin Karaca'ya gönderip Sadeddin 
Köpek'in ortadan kaldırılmasını emretti. 

Hüsameddin Karaca, Kubadabad Sarayı'n

da bulunan sultanın yanına gitmeden ön

ce Sadeddin Köpek' e misafir olarak güve
nini kazanmaya çalıştı ve kendisine sulta-

nın hizmetine girmek istediğini bildirdi. 

Sadeddin nezdinde gittikçe itibarı artan 
Hüsameddin Karaca daha sonra bir ziya
fet sırasında Köpek'i öldürmeye çalıştıysa 

da başaramadı. Ancak bu esnada Emir-i 

alem Togan'ın kılıç darbesiyle yaralanan 

Köpek kendini sultanın şaraphanesine at

tı; burada şarabdar ve adamları tarafın

dan öldürüldü. Cesedi demir bir kafes içi
ne konularak Kubadabad Sarayı'nın kale 

burcuna asıldı (muhtemelen Cemaziyelev

vel 6361 Aralık 1238). 

Sadeddin Köpek hakkında geniş bilgi 
veren İbn Bibi onun halka iyi davrandığı
nı, mazlumlara yardım edip zalimleri şid
detle cezalandırdığını, özellikle ikta sahip

lerinin çiftçilerden haksız vergi almalarını 
önlediği için onlar tarafından çok sevildi

ğini, cömert ve hoşsohbet olduğunu söy

ler. Köpek'in Harizmliler'e karşı yanlış po

litika izlemesi ve çok değerli devlet adam

larını öldürtmesi devletin temellerini sars

mış, bu sebeple Anadolu Selçuklu tarihin

de kötü şöhret kazanmış ve uğursuz bir 
kişi olarak tanınmıştır. Osmanlı tarihçile

rinden Müneccimbaşı Ahmed Dede ondan 

"habis Köpek" qiye bahseder, yaratılıştan 

soysuz, müfsit ve hasetçi bir emir olduğu

nu kaydeder. Sadeddin Köpek'in 633-634 
( 1236-1237) yıllarında Konya'ya 22 km. 
uzaklıkta, Aksaray-Konya karayolundan S 

km. içeride Tömek köyü yakınında yaptır
dığı kervansaray Zazadin Ham diye meş
hurdur. "Zazadin" ismi Sadeddin'in halk 

arasında söylenen bir şeklidir. Bazı araştır

macılar, Arapça kitabede yer alan "Köpek" 

kelimesinin "b" ile yazılmasından dolayı is

min Kübek veya Köbek olabileceğini kayde
derse de bu durumun Arapça'da "p" har

finin bulunmayışıyla !lgili olduğu açıktır. 
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(bk. İBN YÜNUS, EbU Said). 

SADEFİ, Ali b. Abdurrahman 

(bk. İBN YÜNUS, Ebü'I-Hasan). 

SADEFİ, EbU Ali 

(bk. EBÜ ALİ es-SADEFİ). 

SADEFi, Yunus b. Abdüla'la 
( ~~~ ._J.:Yf ~ .:,.ı w--i,.ı ) 
Ebu Musa Yunus b. Abdila'la 

b. Musa es-Sadefl el-Mısrl 
(ö . 264/878) 

İmam Şafii'nin talebesi, 
fıkıh, hadis 

ve kıraat alimi. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 
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170 yılı Zilhicce ayında (Haziran 787) 

doğdu . İbn Yunus diye tanınan tarunu ta
rihçi Ebu Said Abdurrahman b. Ahmed es

Sadefi, Himyeriler'in Mısır'a yerleşen bir 
alt kolu olan Sadif'e soy bağı veya vela yo

luyla mensup olmadıkları halde Sadefi nis
besiyle anıldıklarını belirtir. Arz yoluyla kı
raat imaını Nafi'in talebesi Verş ve Ebü'l

Hasan Ali b. Yezid gibi alimlerden kıraat; 
Süfyan b. Uyeyne, İbn Vehb, Ma'n b. Isa, 

Abdullah b. Nafi' es-Saiğ, Yahya b. Abdul
lah b. Bükeyr el-Mahzumi, Şuayb b. Leys 
b. Sa'd, Eşheb el-Kaysi ve imam Şafii'den 
hadis ve fıkıh tahsil etti. Şafii'nin son dö

nem görüşlerini (kavl-i cedld) rivayet eden 
talebelerinden biri olan Sadefi hakkında 

hocası, "Mısır'da ondan daha akıllı birini 
görmedim" demiştir (Sübkl, II , 171). Mısır 

dışına çıkmadığı için ilmini oradaki ulema
dan tahsil etti ve Şafii ile 199 (815) yılın
dan sonra tanıştı. Mısır'a yerleşen Şafii'

nin derslerine devam edip ondan son dö
nem görüşlerini rivayet eden talebeleri ara

sına .girdiyse de mezhep içinde Büveyti, 
Müzeni ve Rebi' b . Süleyman el-Muradi ka

dar kendisinden söz ettiremedi. Sadefi da
ha çok rivayet ilminde, özellikle haberlerin 

sahih ve zayıf olanlarını ayırt etme konu
sunda temayüz etti, dolayısıyla Şafii fıkıh 
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literatüründe adının pek fazla geçmeme
sine karşılık rivayet literatüründe ve bil
hassa menakıb ve hadis eserlerinde daha 
çok anıldı. 

Dönemin Mısır bölgesi otoriteleri arasın
da yer alan Sadefi'nin ilme katkısı kıraat, 
hadis ve Şafii fıkhı konusunda olmuştur. 
Ebu Bekir Muhammed b. Ali el-Askeri, Şa
fii' nin kitaplarını Rebl' b. Süleyman el-Mu
radi ve Sadefi'den rivayet etti (EbG Said 
İbn Yunus, ı, 458) . Kendisinden kıraat der
si alanlar arasında Ahmed b. Muhammed 
el-Vasıt1, Abdullah b. Rebi' el-Malat1, Mu
hammed b. Rebi' el-Cizi, İbn Huzeyme, 
Muhammed b. Cer!r et-Taberi gibi alimler 
yer almaktadır. Ondan hadis rivayet eden
ler arasında ise Müslim b. Haccac, Nesa!, 
İbn Mace, Ebu Hatim er-Razı. Ebu Zür'a 
er-Razi, Baki b. Mahled, Ebu Ca'fer et-Ta
havl, İbn Ziyad en-Nisaburi gibi alimler anı
labilir. Sadefi hacası Şafii'nin tavsiyesi doğ
rultusunda kelam tartışmaianna yanaşma

dı ve daha çok hadis tahsiline önem verdi. 
Kendisinden yedi ay ilim tahsil eden ha
dis münekkidi İbn Ebu Hatim pek çok ha
dis imamının onu güvenilir bulduğunu ifa
de etmiş , kadılar yıllarca şahitliğine baş

vurmuştur. 27 Reblülahir 264 (6 Ocak 878) 
tarihinde vefat eden Sadefi, Sadif Mezar
lığı'na defnedildi. Geç dönem tabakat mü
ellifleri Karare'deki mezarının meşhur ol
duğunu belirtir. 
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~ BiLAL A YBAKAN 

S ADER 
( ) ..\.a)f ) 

Veda ya da ziyaret tavafım 

ifade etmek için 
kullamlan fıkıh t erimi 

(bk. TAVAF). 

SADlK EFENDi, Ama 

(bk. MEHMED SADlK EFENDi). 

_j 

_j 

SADlK HİDAYET 
( ~f..\A.J,:ıl..o ) 

(1903-1951) 

Modern İran hikayeciliğinin 
L kurucularından , yazar ve çevirmen. _j 

17 Şubat 1903'te Tahran'da doğdu . Ede
biyat alanında isim yapmış bir aileye men
suptur. Babası İ 'tizadü 'l-Mülk Hidayet Ku
lı Han, Hidayet kabilesinin kurucusu Rıza 
Kulı Han Hidayet'in torun udur. Sadık Hida
yet, ilk öğrenimini Medrese-i İlmiyye'de ve 
orta öğrenimini Darülfünun'da tamam
ladıktan sonra Tahran'daki Saint Louis Li
sesi'nde okudu. 1925'te gittiği Belçika'da 
ve ardından Fransa'da inşaat mühendis
liği okumaya başladı. Bu sırada Avrupa'nın 

önde gelen aydınlarıyla tanıştı . Ancak ede
biyata olan ilgisi onu mühendislikten vaz
geçirdi. 1930'da öğrenimini yarıda bıraka
rak iran'a döndü. Tahran'da Milli Banka, 
Pars Ajansı ve bazı şirketlerde kısa süreli 
görevler aldı . 1934'te Mücteba Minovl, Bü
zürg-i Alevi ve Mes'ud-i Ferzad ile "Dört
ler" (Reb'a) olarak bilinen edebiyat toplu
luğunu kurdu. 1936'da gittiği Bombay'da 
Pehlevi dilini ve Hint felsefesini öğrendi , 

ertesi yıl iran'a döndü. 1938'de İran mü
ziğini Batılı standartiara göre yeniden dü
zenlemek için kurulan İdare-i Musiki-i Kiş
ver'in sekreterliğine getirildi. Aynı zaman
da Mecelle-i Mus~i dergisinin yayın edi
törlerinden oldu . 1945'te Özbekistan ' ın 
Taşkent ve diğer bazı şehirlerine gitti. 

1940'tan sonra realist bir üslupla hikaye 
yazmaya başladı. Hikayelerini içeren Seg-i 
Vilgerd adlı eseri bu dönemin ürünüdür. 
Yazarlığının ikinci dönemindeki eserlerin
de aşk ve mutluluğun her insanın hakkı 
olduğu, fakat gerçeğin böyle olmadığı dü
şüncesi hakimdir. 1941-1947 yılları ara
sındaki yazıları siyasi bir muhteva taşır. 
Arkadaşları Tudeh Partisi çevresindendi ve 
yazı yazdığı dergiler de sol ideolojiyi tem
sil ediyordu. Ancak zamanla yaptığı sert 

sadık Hidayet 

eleştirilerden sonra o çevreyle ilişkisini kes
ti. 1950 yılı sonlarında Paris' e gitti. Dört 
ay sonra içine düştüğü psikolojik bunalı
mın ardından 9 Nisan 1951 'de evinde in
t ihar etti ve Pere Lachaise Mezarlığı'na gö
müldü. 

Hikayeci, romancı, halkbilimci, oyun ya
zarı, denemeci, araştırmacı , çevirmen ve 
ressam olan Sadık Hidayet, iran'daki ha
yatı gerçekçi bir görüşle yansıtan eserle
rinde yalın ve ustalıklı bir dille toplumun 
en çok ezilen insanlarının dramını anlatır. 

Kahramanları sıkıntı çekenler, köylüler, iş
çiler, öğretmenler ve kadınlardır. insan sev
gisi belirgin özelliklerinden biri olarak onun 
eserlerinde açıkça görülür. 

Hem Doğu hem Batı etkisinde kalan Sa
dık Hidayet, eserlerini Farsça'ya çevirdiği 
Çehov Anton Pavloviç ve Franz Kafka'nın 
yanı sıra Edgar Allan Poe, Guy de Maupas
sant ve Dostoyevski'den etkilenmiştir. Do
ğu' da ise hikmet dolu veciz ruMllerini oku
duğu ömer Hayyam'ı geçmişin en sevilen 
ve sözü en ölçülü şairi olarak kabul etmiş
tir. Sadık Hidayet'in dili eserlerinde farklı
lık gösterir ve yer yer Farsça sentaks ku
rallarına uymaması çevirmenler için sorun 
oluşturur. Fransız, ingiliz, Alman, Türk, İtal
yan ve Çekoslovak dillerine tercüme edilen 
eserlerinden seçmeler Rusça'ya çevrilerek 
iki defa basılmış , eserleri ayrıca Gürcü, Ta
cik, Özbek ve Estonya dillerine çevrilmiş
tir. Sadık Hidayet basılmamış roman ve hi
kayelerini ölümünden önce yok etmiştir. 

Eserleri. Hil~ayeleri: Zinde Begur (Tah
ran I 309 hş. ; tre. Mehmet Kanar, Diri Gö
mülen, istanbul ı 995) ; Saye-i MogaJ (Tah
ran 13IO hş . ); SeKatre Ijun (Tahran I3ı ı 
hş .) ; Saye-i Ruşen (Tahran ı3ı2 hş. ) ; 'Ale
viyye Ijanum (Tahran ı3ı2 hş . ); Vag
vag-i Sahôb (Tahran I 3 ı 3 hş . ) ; Bui-i Kur 
(Bombay ı3ı5 hş.; tre. Behçet Necatigil, 
Kör Bay kuş, istanbul I 977) ; Seg-i Vilgerd 
(Tahran ı 32 I hş . ) ; Velingari (Tahran 1323 

hş .) ; Ab-ı Zindegi (Tahran 1323 hş . ); lfa
ci A]fa (Tahran I324 hş . ); Ferda (Tahran 
ı 325 hş . ); Tup-i Mürvari (Tahran ı 327 hş.) . 

Oyunlan : Pervin Duoter -i Sasan (İsfahan 
ı 309 hş.) ; Maziyar (Tahran ı 3 I 2 hş ); Ef
sane-i Aterineş (Paris ı 325 hş . ) . Diğer 
Eserler i: Ruba 'iyyat-ı ' Ömer Ijayyam 
(Tahran ı302 hş. ); İnsan ve lfayvan (Tah
ran I 303 hş . ) ; Destfın-ı Merg (Berlin I305 

hş.) ; Fevayid-i GiyahO-Qri (Berlin ı 306 

hş .); Ijikdyet-i bd Netice (Tahran I3IO); 

İsfahan Nısf-ı Cihan (Tahran I3ı I hş. ); 
Nirengist~ (Tahran I 3 ı 2 hş ); Teraneha
yı Ijayyam (Tahran 13 I 3 h ş . ; tre. Meh
met Kanar, Hayyam 'ın Teraneleri, İstanbul 
ı 999); Der Cade-i Nemnak (Tahran ı 346 


