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alır.

3. Naşif:ıatü'l-mülUk (Neşayif}_u'l-mü
luk). Sa'dl'nin dostlarından birinin isteği
üzerine hükümdarlara öğüt vermek amacıyla kaleme alınmış nazımla karışık bir
risaledir. 4. Risô.le-i 'Alsl u 'Iş)s. Sa'deddin Netanzl'nin akıl ve aşkla ilgili sorusuna Sa'dl'nin sade bir dille verdiği cevaptır.
s. Risô.le-i Enkiyô.nu . Yöneticilerin, hükümdarların davranışiarına dair bilmesi ve
uyması gereken bazı hususlarda EnkiyanQ'ya verilen öğütlerden ibarettir. 6. Mecô.lis-i Pencgdne. Farsça ve Arapça şiir
lerle karışık olarak muhtemelen Sa'dl'nin
vaazlarından oluşan , ayet ve hadislerden
faydalanılarak yazılmış beş meclisten ibaret bir eserdir. 7. Risô.le-i Şelô.şe (Talf:rlrat-ı Şelaşe, Se Risale): Su' al-i Şô.J:ıib-di
vdn, Mülô.Jsiit-ı Şey]] bd Abalsa Ijan,
Risô.le-i Şemseddin Tô.zi-guy. Sa'dl'nin
Külliyydt'ında bulunan bazı risalelerin Sa'dl'nin telifi mi yoksa ondan aktarılan rivayetler mi olduğu kesin şekilde bilinmemektedir. Sa'dl'nin eserleri külliyat halinde veya müstakil olarak defalarca basılmış
tır. Külliyyô.t'ın en önemli neşirleri Abbas
İkbal-i Aştiyani {Tahran ı 3 ı 7 hş / 1 938) ,
Muhammed Ali Fürügi {Tahran 1320), Abdülazim Karib (Tahran 1330 hş/1951), Müzahir Musaffa (Tahran ı 340/196ı ), Halil
Hatib Rehber {Tahran ı 348/ı 969) ve Hasan-ı Enveri (Tahran ı 384 hş /2 005) tarafından gerçekleştirilmiştir.
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( w,i...M.JI )
Fas'ta hüküm süren
bir İslam hanedam
(l Sll-1659).
L

_j

Fas'ta (ei-Mağribü'l-Ak.sa) hüküm süren
Fas şerifleri hanedanlarından biri olup Hz.
Peygamber'in torunu Hasan'ın soyundandır. Sa'diler'in ResOl-i Ekrem'in sütannesi
Halime'nin kabilesi Beni Sa'd'a mensup
olduğunu söyleyenler de vardır. VI. (XII.)
yüzyılda Fas'ın güney kesiminde yer alan
Der'a vadisine yerleşen Sa'dller'in tarih sahnesine çıktığı dönemde Fas'ın Akdeniz kı
yıları İspanyollar. Atiantik sahilleri PortekizlBer tarafından işgal edilmişti. Vattasiler'in son devrini yaşadığı ve mahalli yönetimlerin topraklarını savunamadığı bu
dönemde işgalcilerle mücadeleyi kabileleri yönlendiren tarikat şeyhleri, murabıtlar ve şerifler üstlendi. Portekizliler'e
karşı SQsülaksa bölgesinde yürütülen cihad hareketine o bölgede yaşayan Sa'di
liderleri öncülük ediyordu. Hz. Hasan soyundan olmaları yanında bu mücadelede
kazandıkları başarılar onları milli kahraman haline getirmişti. Bu sırada Ebu Abdullah Mevlay Muhammed b. Muhammed
b. Abdurrahman es-Sa'di, cihadda etkili
olan Cezüliyye tarikatı şeyhi Muhammed
b. Mübarek el-Akavi'nin tavsiyesiyle hıris
tiyanlara karŞı cihadı organize etmek üzere Sus bölgesine çağırıldı. Davet için gelen
kabile reisieriyle birlikte Der'a'dan Sus bölgesinde Tarüdant (Tarudanat) yakınındaki
Tidsi köyüne giden Muhammed burada
toplanan yaklaşık elli kabile reisinden Sus
bölgesinin cihad emlri olarak biat aldı (9 ı 6/
15 ı ı). Fonti'de Portekizliler'e karşı başarı
kazanan ve kısa sürede bütün kabBelerin
desteğini sağlayarak Fas'ın güneyinde hakimiyet alanını genişleten Muhammed' e
Kaim-Biemrillah unvanı verildi. Tarihçiierin çoğu tarafından Sa'diler hanedanının
kurucusu ve ilk hükümdan sayılan Muhammed büyük oğlu Ahmed'i veliaht tayin ederek verasete dayalı bir idareyi baş
latmış oldu. Muhammed'in 923'te ( 1517)
vefatından sonra yerine bazı tarihçilerin
hanedanın gerçek kurucusu saydığı Ahmed el-A'rec geçti. Ahmed el-A'rec ile onun
vezir tayin ettiği kardeşi Mevlay Muhammed eş-Şeyh, Portekizliler'e karşı zafer kazanarak Asfi ve Azemmür'u geri aldılar.
Vattasi valisinin ölümünün ardından Merakeş'e girip burayı başşehir edindiler (930/
1524) . Bu gelişme iki tarafı savaşa sürüklediyse de Vattasller'in Merakeş'i geri alma

teşebbüsleri sonuçsuz kaldı . Sa'dller'in Vattasiler'i ağır bir yenilgiye uğrattığı Ukba savaşının ardından Tadla'nın güneyi ve Sus'un
Sa'diler'e, Tadla'dan Cezayir'e kadar olan
bölgenin Vattasiler'e bırakılması şartıyla
bir anlaşma yapıldı (943/1536). Böylece iki
devletin egemenlik alanlarının belirlenmesinin yanı sıra Sa'di yönetimi Vattasiler tarafından tanınmış oldu. Portekizliler ve İs
panyollar'a karşı başarı kazanan ve bazı
sahil şehirlerini geri alan iki kardeş yirmi
üç yıl uyum içinde çalıştı. 1537'de Portekiz
ile üç yıl süreli bir antlaşma imzalandı .

Ahmed'in, oğlunu veliaht tayin etme dübuna karşılık Muhammed'in ele
geçirdiği ganimetierin yarısını yanında alı
koyması yüzünden iki kardeş arasında savaş çıktı. Savaşı kazanıp tahta oturan Mevlay Muhammed eş-Şeyh ağabeyini ve çocuklarını hapse attı (946/1539). 1541'de
Agadir'i ele geçirdi. Aynı yıl Safi Kalesi'ni
kuşatarak Portekizliler'i Safi ve Azemmür'u
terketmeye, 1SSO'de Kasrüssaglr ile Asila'yı boşaltmaya mecbur bıraktı . Böylece
Portekiz'in Fas'ta sürdürdüğü yayılma siyasetini sona erdirmiş oldu. Fas ' ın tamamını ele geçirmeye karar veren Muhammed eş-Şeyh bir dizi savaş neticesinde Fas
şehrine girip Vattasi hakimiyetine son verdi (956/1549). Cezayir'e giderek Osmanlı
lar'a iltica eden Ebu HassOn dışında Vattasi liderlerini tutuklayıp Merakeş'e gönderdi. Bir yıl sonra doğuya yöneldi ve Osmanlı hakimiyetini tanıyan Abdülvadi emirinin idaresinde bulunan Tilimsan'a girdi.
Ardından Şelif vadisi ve Müsteganim'in
zaptma kalkıştı. Bunun üzerine duruma
müdahale eden Osmanlı ordusu Sa'dller'i
mağlüp ederek Tilimsan'ı geri aldı. Osmanlı himayesinde tekrar tahta oturan Ebu
Zeyyan'ın aynı yıl içinde ölmesiyle Abdülvadi hanedam sona ermiş oldu.
şüncesi,

Vattasl liderlerinden Ebu Hassün, Salih
Reis kumandasındaki Osmanlı ordusuyla
Fas şehrine saldırdı, Muhammed eş-Şeyh'i
oradan çıkarıp tekrar Vattasi tahtına oturdu (96ı/1554). Ancak Osmanlı birliklerinin
buradan ayrılmasının ardından Ebu HassOn Muhammed eş-Şey tarafından ağır
bir yenilgiye uğratılarak öldürüldü. Böylece Vattasiler hanedam son buldu. İkinci
defa Fas şehrine giren Muhammed eş
Şeyh, Osmanlı tehdidine karşı İspanyol
lar'ın desteğini aramaya başladı. Onun düş
manca tutumuna rağmen Kanuni Sultan
Süleyman, Harrübi'yi Fas'a elçi göndererek Muhammed eş-Şeyh'in saltanatını tebrik etti. Vattasiler döneminde olduğu gibi
hutbeleri Osmanlı sultanı adına okutması
nı istedi. Padişahın emredici üslObuna ve
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elçinin davranışiarına öfkelenen Muhammed eş-Şeyh , Mısır topraklarını aldıktan
sonra cevap vereceğini söyleyerek Tilimsan 'ı zaptakalkıştı (964/1 557) , ancak bunun bedelini hayatıyla ödedi; aynı yıl Cezayir 'den harekete geçip Fas'a giden küçük bir Osmanlı süvari birliği tarafından
Derna dağlarında öldürüldü. Muhammed
eş-Şeyh 'in yerine oğlu Abdullah, Galib-Billah lakabıyla tahta geçti (964/1557)
Bir yıl sonra Hasan Paşa kumandasın 
daki Osmanlı kuwetleriyle yaptığı savaştan
bir sonuç alamayan GaJib-Billah bu arada
tahtı için tehlikeli gördüğü kardeşi Ebu
Said Osman 'ı öldürttü. Aynı akıbete uğra
ma endişesine kapılan diğer üç kardeşi
Tilimsan'a giderek Osmanlılar'a sığındı.
Osmanlı donanmasının Cezayir önlerinde
görülmesiyle korkuya kapılan Galib-Billah,
Osmanlı hakimiyetindeki stratejik Badis
adasına saldıran ispanyollar'a yardım etmekten çekinme(ii. Portekizliler'in desteklediği İspanyollar'ın Badis'i ele geçirmesi Mağrib denizciliğine ağır bir darbe oldu
(15 64) .

Galib-Billah, ülkesinde istikrarı sağlamak
dini şahsiyetlerle iyi münasebetler kurmaya çalışınakla birlikte Osmanlı 
lar' ı destekleyen tarikat mensupianna zulmetmekten çekinmedi. Ancak daha sonra bundan vazgeçti. istanbul'da bulunan
kardeşi Abdülmelik'in Osmanlı sarayındaki
nüfuzunu kırmak ve tehlikeye düşen tahtını korumak için zengin hediyelerle bir elçilik heyeti gönderdi (98011 57 2-73). Elçisi
istanbul'dan dönmeden vefat eden GalibBillah ' ın yerine oğlu Muhammed ei-Mütevekkil-Aiellah tahta oturdu (98 1/1 574).
Ancak Osmanlı sarayında bulunan Abdülmelik, ll. Selim'den istediği desteği sağla
yıp Osmanlı kuwetlerinin yardımıyla Fas
şehrine girdi (983/1576). Ardından Muhammed ei-Mütevekkil'in sığındığı Merakeş
üzerine yürüdü . Sa'di tahtını ele geçiren
Abdülmelik halktan biat alarak Mu'tasım
unvanıyla tahta oturdu ( 19 Reblülahir 984 1
16 Temmuz 1576 ). Kültürlü bir hükümdar
olan Abdülmelik'in tahta çıkışıyla Osmanlı-Sa'di ilişkilerinde yeni bir dönem başla
dı. Devletin teşkilatianınasında ve ordunun ıslahında Osmanlı sistemi örnek alın
dı. Abdülmelik, ll l. Murad ' ın gönderdiği
hil'ati giydi, kılıcı kuşandı, böylece Fas'ta
Osmanlı etkisi ve nüfuzu tam anlamıyla
yerleşti. Abdülmelik'le giriştiği mücadelede tahtını kaybeden Muhammed ei-Mütevekkil, Portekiz hakimiyetindeki Tanca'ya
sığınarak Portekiz Kralı Sebastiyan'dan
yardım istedi. Teklifi kabul eden Portekiz
amacıyla
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kralı papalık, İspanya , İtalyan , Alman ve
Fransız

birliklerinin katıldığı kalabalık Haçlı
ordusuyla Mağrib'e geçti. Ancak Haçlı ordusu Vadilmehazin savaşında bozguna uğ
radı (30 Cemaziyelewel 986 14 Ağ u stos
15 78). Portekiz kralı ile Muhammed eiMütevekkil çarpışmalar sırasında , Abdülmelik hastalığı dolayısıyla savaş alanında
öldü.
Abdülmelik'in yerine Sa'di tahtına Mansur unvanıyla Fas valiliğine tayin ettiği kardeşi Ebü'I-Abbas Ahmed oturdu. Ahmed
el-Mansur'un değerli hediyelerle gelen Osmanlı elçisini kabulde ve cevap verınede
ihmalkar davranması Osmanlılar'ın Sa'diler'e karşı tutumunu değiştirdi. Kaptanı
derya Kılıç Ali Paşa donanmanın başında
Fas üzerine gönderildi. Bunu haber alan
Ahmed el-Mansur hemen bir elçilik heyetini değerli hediyelerle istanbul'a gönderdi. Osmanlılar'a bağlılığını arzeden Ahmed
ei-Mansur hutbenin padişah adına okunmasını , sikkenin onun adına basılmasını
ve yıllık vergi vermeyi kabul etti. Ardından
Fas yönetiminin ona ve eviadına bırakıldı
ğını bildiren bir name-i hümayun gönderildi (BA. MD, nr. 48, s. 31). Bununla birlikte Ahmed ei-Mansur'un kendini müslümanların halifesi olarak gördüğ ü zikredilmektedir (Fiştali, s. 123 ).
Cezayir gibi Fas'ı da Osmanlılar'ın bir eyaleti haline getirmeye çalışan Kılıç Ali Paşa'-

Fas hakimi
Ahmed'e

7

yaz ı lan

namenin
süreti
(BA, MD,
nr. 48, s. 31)

nın 99S'te ( 1587) ölümünden sonra Ahmed ei-Mansfır 1588 yılına ait vergiyi istanbul'a göndermedi. Ancak lll. Murad'ın
donanınaya Akdeniz'e açılma emrini verdiğini duyunca Temgrfıti ve Muhammed
b. Ali ei-Fiştali' nin içinde bulunduğu elçilik
heyetini vergi ve hediyelerle birlikte yola
çıkardı. Temgrfıti bu seyahatiyle ilgili enNef(ıatü'l-miskiyye fi's-s efdreti't-Tür kiyye adlı eserinde Osmanlı sarayı, istanbul, Osmanlı ülkesi ve Türkler'e dair hatı 
ralarını anlatmıştır.

Osmanlılar'la ilişkileri düzelten ve ispanya'dan bir saldırı beklemeyen Ahmed eiMansfır, 999'da ( 159 1) Batı Sudan 'ı ele geçirmek amacıyla güneye Sahra'ya yöneldi.
Müslüman Gao emi ri ve Sudan ' ın hakimi
İshak Sokiya'ya mektup göndererek otoritesini tanımasını ve kendisine vergi ödemesini istedi. Teklifinin reddedilmesi üzerine ateşli silahlarla donatılmış ordularını
Sudan'a gönderdi. Tandibi savaşıyla Songay Sultanlığı yıkıldı . Toprakları Osmanlı sistemi örnek alınarak bir eyalet haline getirildi. Sudan seferinden 20.000 civarında
köle ve bol miktarda altın ve fildişi ile dönüldü. Sudan'da ele geçirilen altın ve altın
yatakları dolayısıyla "Zehebi" unvanıyla anı
lan Ahmed el-Mansfır zamanında Fas'ta iktisadi hayat canlandı. Ancak Sudan'ın zengin kaynakları tükenince ülke anarşi, fakirlik ve sefalete sür üklendi.
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imar faaliyetlerine önem veren Ahmed
el-MansQr başşehir Merakeş'te dönemin
en ihtişamlı eserlerinden biri olan Kasrülbedi' Sarayı'nı inşa ettirdi. Sarayın inşasın
da çalışmak üzere birçok ülkeden mimar,
sanatkar, usta ve işçi getirtti. Bu sarayda
verilen muhteşem kabuller sayesinde Avrupa' da Sa'dller'in dönemin en güçlü devletlerinden biri olduğu imajı uyandı. Fransa, İngiltere. Hollanda ve diğer Avrupa devletleriyle kurulan ticari ilişkiler sayesinde
limanlara çok sayıda yabancı tüccar geliyordu. Kardeşi Abdülmelik'in başlattığı idari, askeri, siyasi, iktisadi ve adli düzenlemeleri devam ettiren Ahmed el-MansQr,
saltanatının son yıllarında veliaht tayin ettiği Fas valisi büyük oğlu Muhammed eş
Şeyh el-Me'mQn'un isyanıyla karşılaştı.
İsyanı bastırıp oğlunu hapse attırdıktan
(ı o11 / 1602) sonra yakalandığı vebadan öldü (101 2).
Daha sonra

oğulları arasında

taht kavEbü'l-Meall Zeydan en-Nasır Fas şehrinde, Ebu Faris Abdullah Merakeş'te el-Vasii5.-Billah lakabıyla sultanlı
ğını ilan etti. Meknes'te hapiste olan Muhammed eş-Şeyh el-Me'mQn ile aniaşan
EbQ Faris onu Zeydan'ın üzerine gönderdi. Mağ!Qp olan Zeydan, Vecde'ye giderek
Osmanlılar'dan yardım istedi, ardından
Fas'a dönüp SQs bölgesine yerleşti. Bu
arada Fas şehrine gelen Muhammed eş
Şeyh orada sultan ilan edildi. Ardından
EbQ Faris'i yenip Merakeş 'i de hakimiyeti
altına aldı (1015/ 1606). Ancak onun kötü
yönetimi yüzünden aynı yıl Merakeş halkı Zeydan'ı davet ederek sultan ilan etti.
Muhammed eş-Şeyh de İspanya'ya gidip
Kral lll. Philippe'ten yardım istedi (ı o18/
gaları başladı.

1609) Yardım karşılığında Arayiş'i İspan

yollar'a terketmeyi kabul edince çıkan bir
isyan sırasında öldürüldü ( 1022/ 16 13).
Öte yandan Me'mQn'un oğlu Abdullah
EbQ Faris'i öldürerek Fas'ta sultanlığını ilan etti (ı o19/ 161 O) Ülke Merakeş (güney) ve Fas (kuzey) emirlikleri olarak ikiye bölündü. Beklediği yardımı bir
türlü alarnamasına rağmen Osmanlılar ' a
bağlılığını sürdüren Zeydan'ın ölümünün
( 1036/ 1627) ardından üç oğlu arasında baş
layan taht kavgaları yüzünden ülkede güven ve istikrar kalmadı ; çıkan iç savaşlar
yıkılışı hızlandırdı . Sa'dller'i iktidara getiren dini önderler ve zaviyelerin bu defa onların aleyhine döndüğü, ülkenin farklı güçler arasında taksim edildiği ve sultanların
varlık gösteremediği bir dönemde sadece
Muhammed eş-Şeyh el-Asgar, Merakeş
ve civarında hakimiyet kurabildL 1064'te
( 16 54) vefat eden Muhammedeş-Şeyh'in
amcası

yerine geçen

oğlu

Ahmed el-Abbas, Ma'kabilesine men-

kıl Arapları'ndan Şebbane

sup dayılarının desteğiyle oturduğu tahtın
da etkili olamadı. iktidarı elde etmek amacıyla Merakeş'i muhasara eden Şebbane
liderleri onu öldürerek (ı 069/ 1659) başşeh
re girdiler ve EbQ Bekir Abdülkerlm eş
Şebbanl el-Harlrl'yi (Kurum el-Hac) sultan ilan ettiler. Böylece Sa'dller hanedam
sona ermiş oldu .
Devlet yönetiminde vezirler, hacibler,
katipler, kumandanların yanı sıra
mali ve hukuki işlerle görevli birçok divan
mevcuttu. Bu merkezi ve mahalli örgütlerin tamamına "mahzen" denilirdi (bk. MAHZEN). Kadılık teşkilatı , mezalim mahkemeleri, şu rta ve his be teşkilatı en önemli adll kurumlardı. Ülke yönetiminde Osmanlı
Devleti'ni örnek alan Sultan Abdülmelik'in
başlattığı hareketi Ahmed ei-MansQr devam ettirdi. Osmanlı etkisi daha ziyade
askeri alanda belirgindi. Sa'dller askeri teş
kilatlanmaya büyük önem verdiler; Türkler, Endülüslü müslümanlar, mühtediler,
Arap ve Serberi kabileler gibi muhtelif unsurlardan oluşan güçlü bir ordu kurdular.
Ahmed ei-MansQr yeniçerilere benzeyen
birlikler oluşturdu ve Osmanlı askeri teş
kilatındaki rütbe ve unvaniarı kullandı. Sa'dller kara birlikleri yanında donanmayı
da güçlendirdiler. Türkler'in ve Endülüslü
müslümanların da görev aldığı donanma
Ahmed ei-MansQr devrinde önemli bir deniz gücü haline geldi.
kadılar,

ülkede ilmi hayatın canlanmasını teşvik ettiler. Cami. medrese ve
kütüphanelerin sayısını arttırdıkları gibi
cami ve kütüphaneleri değerli kitaplarla
zenginleştirdiler. Alimleri himaye ederek
Endülüs İslam kültür mirasının ülkelerine
gelmesi için gayret sarfettiler. Bu arada
eğitim ve öğretimi kırsal kesimde de yaymaya çalıştılar. Küttab adı verilen ilk mekteplerde dini bilgiler yanında matematikle ilgili bilgiler öğretiliyordu . Zaviye, cami,
m escid ve m edreselerde ast ronomi, matematik, tıp , tabii bilimler, tarih ve coğ
rafya gibi dersler de okutuluyordu.
Sa'dl

sultanları

rQbl; tıpta Ebü ' I-Kasım Muhammed b .
Ahmed ei-Gassanl, Ebü'I - Kasım ei-Fiştall;
astronomide EbQ Zeyd Abdurrahman b.
Amr ei-Cerractl. Muhammed b. Said eiMirgitl; edebiyat ve şiirde Mecmu'atü 'rresô.'il sahibi Ebu Faris el-Fiştall; dil ilimlerinde Ebü'I-Hasan Ali b. Zübeyr es-Sicilmasl, bir tıp lugatı yazan Ebü ' I-Kasım elGassanl; tarih ve coğrafya alanında Ebu
Faris el-Fiştall, İbnü'I-Kactl. İbn Asker eiMağribl, Ahmed b. Muhammed el-Makkarl, Abdurrahman b. Abdülkadir el-Fas!,
Hasan ei-Vezzan, TemgrQtl gibi birçok ilim
adamı yetişti.

Ülkelerini ekonomik açıdan geliştirme
ye çalışan Sa'dl sultanları ziraat, endüstri
ve ticaret alanında önemli bir kalkınma
sağladılar; özellikle şeker üretimini arttırdılar. Yahudi tüccarları ülkenin ticari hayatında ağırlıklı konumdaydı. Endülüs muhacirleri de hayatın her alanında güçlerini ve teknik becerilerini ortaya koydular.
Sela ve Rabat gibi liman şehirlerine yerleşerek ülke ticaretinde belirgin bir can lanmaya ve ekonomik gelişmeye katkıda
bulundular.
Sa'dTier devrindeki mimari eserlerde mahalli unsurların yanında Arap, Endülüs ve

Fas hakimi Abdilmelik'e vazıl an namenin süreti (BA, MD, nr.
30, s. 208)

Kıraatte Ahmed b. Şuayb, Muhammed
es-Summatl ei-Hebtl, Ebü'I-Kasım b. İbra
him ed-Dükkall, Muhammed b. Muhammed er-Rahmanl; hadiste Mağrib muhaddisi olarak tanınan Kassar ve İbn HarzQz
ei-Miknasl; kelamda Muhammed ei-Me'mün ei-Merraküşl. Abdurrahman b. Muhammed et-Tamnartl; fıkıhta MencQr, İbn
ArdQn, Ahmed Baba et-Tinbüktl, Abdülvahid b. Aşir el-Fas!; tasawufta ZerrQk,
Ebü'I-Mehasin el-Fas!, Hamadu Musa, Har-
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SA'DTLER
Türk sanatının etkileri hakimdi. Bu döneme ait yapılar arasında Ahmed el-Mansur'un Merakeş'te inşa ettirdiği Kasrülbedl', Abdullah el-Galib zamanında Merakeş'te yapılan ve tezyinatıyla dikkat çeken
Sa'd\'ler Türbesi (Darlhu's-Sa'diyyln), Mevasin ve Ebü'l-Abbas es-Sebti camileri, Ahmed el-Mansur'un annesi Mes'ude bint Ahmed tarafından yaptırılan BabG Dükkale
Camii ve Medresesi, Muhammed el-Mehdi eş-Şeyh döneminde Tarudant'ta inşa
edilen ulucami ve medresesi, Merakeş'te
Sidi Süleyman el-CezGli Zaviyesi sayılabi
lir.

SA'Di HÜKÜMDARLARI
Ebu Abdullah Muhammed
ei-Kaim-Biemrillah
Ahmed ei-A'rec
Muhammed eş-Seyh el-Mehdi
Abd ullah ei-Galib
Muhammed ei-Mütevekkil
Ebu Mervan Abdülmelik
Ahmed ei-Mansur

(916/1511)
(923/1517)
(946/1539)
(964/1557)
(98111574)
(984/1576)
(986/1578)

Ebü 'I-Meali zevdan
en-Nasır

Muhammed
ei-Me'mun

1012-1013/1603-1604 rFası
1018-1036/1609-1627 (Merakeşl
eş-Seyh

Ebu Faris Abdullah

(1 015-1 022/1606-1613)
(1 012-1 018/1603-1609)
(Merakeşl

(1019-1032/1610-1623)

(Fası

Abdülmelik b. Muhammed
eş-Seyh

(1032-1036/1623-1627)

Ebu Mervan Abdülmelik
b. Zeydan en-Nasır
Velid b. Zeydan en-Nasır
Muhammed
ei-Asgar

(Fası

(1036/1627)
(1040/1631)

eş-Seyh

Ahmed el-Abbas

(1 045/1636) (Me rakeşl
(1064-1069/1654-1659)
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İsMAiL CERAN

SA'DİYYE
( ~.M-lf)

L

Sa'deddin el-Cebavi'ye
(ö. 575/1180)
nisbet edilen bir tarikat.

maşk) gelen kardeşlerinden Şeyh Müeyyidüddin'in, Şeyh Ebu Hilal Muhammed,
Şeyh Muhammed Said ve Şeyh Abdullah
Yunus'un Şam ve çevresindeki şehirlerde
zaviyelerini kurup irşad faaliyetinde bulundukları kaydedilmekteyse de XVI. yüzyılın
ortalarına kadar Sa'diyye adlı bir tarikatın
mevcudiyetinden söz edilmemektedir. Tarikatın adab ve erkanı muhtemelen XVI.
yüzyılda Şam'ın Meydan (Kubeybad) mahallesindeki zaviyenin şeyhi olan ve "Küçük
Sa'deddin" diye bilinen Sa'deddin Muhammed b. Hüseyin el-Asgar eş-Şagüri (ö. 986/
15 78) tarafından belirlenmiştir.
Tarikatın Şam merkez olmak üzere Hama, Humus, Halep, Akka, Nablus ve Sayda şehirleriyle bunlara bağlı köylerde, XVIII.
yüzyıldan sonra İstanbul ve Balkanlar'da
yaygınlık kazandığı görülmektedir. Sa'deddin el-Cebavi'nin mürşidi Ebu Muhammed
Yunus b. Yusufeş-Şeybani'ye (ö 619/1222)
nisbet edilen Şeybaniyye tarikatının deva. mı olduğundan bazan Şeybaniyye diye de
anılan Sa'diyye tarikatı Şerrabiyye, Tağli
biyye, Abdüsselamiyye, Vefaiyye ve Aciziyye adlı beş kola ayrılmıştır. Şerrabiyye, Sa'deddin el-Cebavi'nin küçük kardeşi Şeyh
Abdullah Yunus'a nisbet edilir. Şam 'ın güneyindeki Buhsa'da zaviyesini kuran Şeyh
Yunus'un Haçlılar'la yapılan savaşlar sıra
sında yaralanan askerlere şurup (ilaç) yaparak yardımcı olduğu için kendisiyle devam eden tarikat silsilesine Şerrabiyye adı
verildiği kaydedilmektedir. Şam'ın Ammare
mahallesindeki zaviyenin on dördüncü postnişini Ebu Tağlib Muhammed b. Salim'e
nisbet edilen Tağlibiyye XVI. yüzyılın ortalarında, Şam'ın Sagür mahallesindeki zaviyenin şeyhi Ebü'l-Vefa İbrahim b. Yusuf
eş-Şami'ye (ö 1170/1756) nisbet edilen
Vefaiyye ve Abdüsselam eş-Şeybani'ye (ö.
1165/1752) nisbet edilen Abdüsselamiyye (bk. ABDÜSSELAMİYYE) XVlll. yüzyılda,
Ebü'l-Vefa eş-Şami'nin halifesi Süleyman
Acizi Baba'ya nisbet edilen Aciziyye XIX.
yüzyılda kurulmuştur. Tarikat hakkında bilgi veren kaynaklarda bu kol kurucularının
tarikatın adab ve erkanında yaptıkları değişiklikler konusunda bilgi bulunmamak-

tadır.

_j

İslam dünyasında kurulan ilk büyük tarikatlar Kadiriyye ve Rifruyye'nin pirleri Abdülkadir-i Geylani ile Ahmed er-Rifai'nin
çağdaşı olan Sa'deddin el-Cebavi'ye nisbet
edilen Sa'diyye tarikatının ilk dönemleri
hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur.
Sa'deddin el-Cebavi ile birlikte Şam'a (Dı-

Tarih boyunca tarikatın merkezi olma nisürdüren Şam'da dört büyük Sa'di zaviyesi kurulmuştur. Bunların en büyüğü ve meşhuru olan Meydan mahallesindeki zaviye XV. yüzyılın sonlarında Hasan el-Cennanl tarafından inşa edilmiştir.
Sa'diyye, Şeyh Hasan'dan sonra yerine geçen oğlu Şeyh Hüseyin ve onun oğ lu Sa'deddin Muhammed el-Asgar (ö 986/1578)
döneminde Şam ve çevresinde büyük bir
teliğini

