
SA'DTLER 

Türk sanatının etkileri hakimdi. Bu döne
me ait yapılar arasında Ahmed el-Man
sur'un Merakeş'te inşa ettirdiği Kasrül
bedl', Abdullah el-Galib zamanında Mera
keş'te yapılan ve tezyinatıyla dikkat çeken 
Sa'd\'ler Türbesi (Darlhu's-Sa'diyyln), Meva
sin ve Ebü'l-Abbas es-Sebti camileri, Ah
med el-Mansur'un annesi Mes'ude bint Ah
med tarafından yaptırılan BabG Dükkale 
Camii ve Medresesi, Muhammed el-Meh
di eş-Şeyh döneminde Tarudant'ta inşa 
edilen ulucami ve medresesi, Merakeş'te 
Sidi Süleyman el-CezGli Zaviyesi sayılabi
lir. 
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liJ İsMAiL CERAN 

SA'DİYYE 
( ~.M-lf) 

Sa'deddin el-Cebavi'ye 
(ö. 575/1180) 

nisbet edilen bir tarikat. 
_j 

İslam dünyasında kurulan ilk büyük ta
rikatlar Kadiriyye ve Rifruyye'nin pirleri Ab
dülkadir-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-

maşk) gelen kardeşlerinden Şeyh Müey
yidüddin'in, Şeyh Ebu Hilal Muhammed, 
Şeyh Muhammed Said ve Şeyh Abdullah 
Yunus'un Şam ve çevresindeki şehirlerde 
zaviyelerini kurup irşad faaliyetinde bulun
dukları kaydedilmekteyse de XVI. yüzyılın 
ortalarına kadar Sa'diyye adlı bir tarikatın 
mevcudiyetinden söz edilmemektedir. Ta
rikatın adab ve erkanı muhtemelen XVI. 
yüzyılda Şam'ın Meydan (Kubeybad) mahal
lesindeki zaviyenin şeyhi olan ve "Küçük 
Sa'deddin" diye bilinen Sa'deddin Muham
med b. Hüseyin el-Asgar eş-Şagüri ( ö. 986/ 
15 78) tarafından belirlenmiştir. 

Tarikatın Şam merkez olmak üzere Ha
ma, Humus, Halep, Akka, Nablus ve Say
da şehirleriyle bunlara bağlı köylerde, XVIII. 
yüzyıldan sonra İstanbul ve Balkanlar'da 
yaygınlık kazandığı görülmektedir. Sa'ded
din 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 Aciziy
ye adlı beş kola ayrılmıştır. Şerrabiyye, Sa'
deddin el-Cebavi'nin küçük kardeşi Şeyh 
Abdullah Yunus'a nisbet edilir. Şam'ın gü
neyindeki Buhsa'da zaviyesini kuran Şeyh 
Yunus'un Haçlılar'la yapılan savaşlar sıra
sında yaralanan askerlere şurup (ilaç) ya
parak yardımcı olduğu için kendisiyle de
vam eden tarikat silsilesine Şerrabiyye adı 
verildiği kaydedilmektedir. Şam'ın Ammare 
mahallesindeki zaviyenin on dördüncü post
nişini Ebu Tağlib Muhammed b. Salim'e 
nisbet edilen Tağlibiyye XVI. yüzyılın orta
larında, Şam'ın Sagür mahallesindeki za
viyenin 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 Abdüsselamiy
ye (bk. ABDÜSSELAMİYYE) XVlll. yüzyılda, 
Ebü'l-Vefa eş-Şami'nin halifesi Süleyman 
Acizi Baba'ya nisbet edilen Aciziyye XIX. 
yüzyılda kurulmuştur. Tarikat hakkında bil
gi veren kaynaklarda bu kol kurucularının 
tarikatın adab ve erkanında yaptıkları de
ğişiklikler konusunda bilgi bulunmamak
tadır. 

Tarih boyunca tarikatın merkezi olma ni
teliğini sürdüren Şam'da dört büyük Sa'
di zaviyesi kurulmuştur. Bunların en bü
yüğü ve meşhuru olan Meydan mahalle
sindeki zaviye XV. yüzyılın sonlarında Ha
san el-Cennanl tarafından inşa edilmiştir. 
Sa'diyye, Şeyh Hasan'dan sonra yerine ge
çen oğlu Şeyh Hüseyin ve onun oğlu Sa'
deddin Muhammed el-Asgar (ö 986/1578) 
döneminde Şam ve çevresinde büyük bir 



etkinlik kazanm ıştır. Bu dönemden itiba
ren Meydan Zaviyesi Sa'diyye tarikatının 
merkezi olarak faaliyet göstermiş , diğer 

bütün Sa'diyye zaviyelerinin şeyhleri bu 
zaviyenin şeyhi tarafından tayin edilmeye 
başlanmıştır. Şeyh Muhammed Sa'deddin'
den sonra postnişin olan oğulları Şemsed

din Muhammed ve Şeyh İbrahim ( ö. ı 008/ 

1599). Emeviyye Camii 'nde ilim halkaları 
kurarak ders okutmuşlar, misafirlerine cö
mertçe ikramlarıyla tanınmışlardır. Şam'ın 

Sagür mahallesindeki zaviye Sa'diyye'nin 
ikinci önemli merkezidir. Zaviye muhteme
len Sa'deddin ei-Cebavi'nin tarunu Ali ei
Ekhel'in oğlu Şeyh İbrahim Enver ( ö . 651/ 

1253) tarafından kurulmuştur. Haçlı saldı

rılarına karşı giriştiği mücadeleden dola
yı mücahid unvanıyla anılan İbrahim En
ver'in soyundan gelenler Havran, Ceba ve 
Şam çevresinde yerleşmiş ve buralarda ir
şad faaliyetinde bulunmuşlardır. Yavuz Sul
tan Selim Şam'ı fethettiğinde zaviyenin 
şeyhi Hasan b. Muhammed ei-Cennani'
nin kendisini ziyarete gelmediği, bunun 
üzerine sultanın şeyhi ziyaret ederek dua
sını aldığı rivayet edilir. Şeyh Hasan'ın tür
besi Osmanlı sultanları tarafından birkaç 
defa onarılmış, son onarım 1908'de ll. Ab
dülhamid tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Kabri 1972'de zaviyedeki diğer kabirlerle 
birlikte Kaymeriyye Zaviyesi'ne nakledilmiş
tir (M. Gazi Hüseyin Aga, n, 97-98) Zaviye
nin on üçüncü postnişini , tarikatın Vefaiy
ye kolunun plri Ebü'I-Vefa İbrahim b. Yu
suf eş-Şaml (ö . 1170/ 1756) ll l. Ahmed, ı. 

Mahmud ve lll. Osman ile görüşmüş; Ana
dolu, Mısır, Halep ve Şam'da birçok kişiye 
hilafet vermiştir. Sa'diyye İstanbul'a onun 
tarafından getirilmiştir. 

Şam'daki önemli Sa'diyye merkezlerin
den biri Ammare mahallesinde bulunmak
tadır. Zaviyenin postnişinleri Şeybl nisbe
siyle anılırken on dördüncü postnişin Ebu 
Tağlib Muhammed b. Salim'den itibaren 
Tağlibl nisbesini almışlardı r. Sa'diyye'nin 
Tağlibiyye kolunun plri kabul edilen Mu
hammed b. Salim'in oğlu Abdülkadir et
Tağlibl aynı zamanda bir fıkıh alimi olup 
ed-Delilü't-talib adlı Hanbeli fıkıh kitabı
nı Neylü'l-me'arib adıyla şerhetmiştir. 
Şeyh Abdülkadir aralarında Abdülganl en
Nablusl'nin bulunduğu birçok alime hila
fet vermiştir. Şam'ın Kaymeriyye mahal
lesindeki Sa'dl Zaviyesi XIX. yüzyılda Şeyh 
Muhammed b. Emin tarafından kurulmuş
tur. Şeyh Muhammed İstanbul'da vefat et
miş ve Üsküdar'daki Matatyalı İsmail Ağa 
Tekkesi haziresine defnedilmiştir. 

Humus'a Sa'dllik muhtemelen Memlük
ler döneminde Şeyh Muhammed Ebü'l-

H ür tarafından getirilmiş , ancak tarikat 
bölgede XVII. yüzyıldan sonra yaygınlık ka
zanmıştır. Babü Tedmür, Şeyh Reşld, Cem
re. Şeyh Süleyman zaviyeleri Humus'ta açı

lan önemli Sa' di merkezleridir. Bu son za
viye XIX. yüzyılda Sa'deddin ei-Cebavi'nin 
soyundan Şeyh Süleyman tarafından ku
rulmuştur. Oğlu Şeyh Halid, İmam Şafii'
nin makamında tarikatın evradını okuma 
geleneğini başlatmıştır. İstanbul'a birkaç 
defa gidip Ebü'I-Hüda es-Sayyadi'nin der
gahında misafir kalan oğlu Şeyh Sa'ded
din'in yedi eseri bulunmaktadır (a.g.e. , Il , 
258-259) . Sa'diyye, Hama'ya Sa'deddin ei
Cebavl'nin küçük kardeşi Şeyh Abdullah 
Yunus soyundan gelen Muhammed Şerra
bl ( ö. 621/1224) tarafından taşınmış , bura
dan Filistin'in Ham şehrine yayılmıştır. Bu 
koldan gelen Şeyh Abdürrezzak ve Şeyh 
Abdülbaki Hama'da nakibüleşraflık yap
mış, Halep ve Hum us 'ta ders okutmuştur. 

Hama'da Zaviyyetü'ş-Şerrabiyye , Zaviyye
tü'I-Cebaviyye ve Camiu'l-keblr olmak üze
re üç Sa' dizaviyesi bulunmaktadır. 

Tarikat Halep'te Camiu'z-Zeki, ei-Baac, 
Şazbahtiyye adlı üç zaviyede faaliyet gös
termiştir. Camiu'z-Zeki'nin ilk şeyhi Mu
hammed b. Zeki'nin neslinden gelen Zey
nüddin ömer ei-Halebl (ö. 946/ 1539). Sa'
deddin ei-Cebavl'nin hayatı ve menkıbe
lerine dair el-'Ömeriyye adlı bir eser ka
leme almış, oğlu Şemseddin Muhammed 
er-Risaletü'l-MuJ:ıammediyye fi'r-red 
'ani's-sadati's-Sa'diyye adlı eserinde Sa'
deddin ei-Cebavl ve tarikatın bazı uygula
malarına yöneltilen tenkitlere cevap ver
miştir. Şemseddin Muhammed'in bundan 
başka altı ciltlik bir Buhar! şerhi bulun
maktadır (a.g.e. , ll, 358) . Tarikatın ilkdö
nemlerinden itibaren Filistin'in Kudüs, Ak
ka. Safed. Ham ve Nablus şehirlerinde ya
yılmaya başlamasının sebeplerinden biri 
de Haçlılar'a karşı mücadelenin bu bölge
lerde yoğunlaşması ve tarikat mensupla
rının bu mücadeleye bilfiil katılmış olma
sıdır. Sa'dller'in Ham şehrindeki son t em
silcilerinden olan Şeyh Ferhan es-Sa'dl, İz
zeddin el-Kassam ile birlikte Filistin'in kur
tuluşu için çalışmış ve yahudiler tarafın 

dan katledilen Yafalı müslümanların inti
kamını almak amacıyla Nisan 1936'da İn
giliz korumasındaki yahudilere saldırarak 
Filistin'de silahlı direnişi başlatan grup içe
risinde yer almıştır. Sa'diyye Mısır'a Ceba
vi'nin oğlu Şeyh Yunus tarafından getiril
miş , ancak XVII I. yüzyılda Vefaiyye kolu
nun plri Ebü 'I-Vefa eş-Şami'nin kardeşi 
Şeyh Yahya'nın bölgeye gelmesiyle birlik
te etkili olmaya başlamıştır. Tarikatın Mı

sır'da Suriye'den hicret ederek burada ve-
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fat eden Şeyh Ahmed es-Sa'dl'nin faali
yetleri sonucu yaygınlık kazandığı anlaşıl
maktadır (Hasan Receb es-Sekka. s. ı o
ll) 

Sa'diyye'nin Anadolu'ya ne zaman girdi
ği konusunda yeterli bilgi bulunmamakta
dır. Mehmed Şükrü , Silsilename-i SU.fiy
ye'sinde Kastamonulu Şeyh Osman'ı Sa'
deddin ei-Cebavi'nin halifesi olarak gös
terir ve tarikatın Şeyh Osman vasıtasıyla 
ilk dönemlerden itibaren Anadolu'ya gel
diğine. bir kolun Afyon, Kütahya ve İstan
bul'a ulaştığına işaret eder (s. 15) . Muham
med Gazi, Kastamonulu Şeyh Osman'dan 
bahsetmemiş, sadece Cebavi'nin oğlu Şeyh 
Burhaneddin Osman adını zikretmiş . ha
yatı ve halifeler inden söz etmemiştir. Ta
rikatın XIV-XVI. yüzyıllarda Anadolu'da var
lığına dair herhangi bir kayda rastlanma
mıştır. Sa'diyye, XVIII. yüzyılın başlarında 
İstanbul'a gelen Abdüsselam eş-Şeybanl'
ye nisbet edilen Abdüsselamiyye ve Ebü'I
Vefa İbrahim b. Yusuf eş-Şami'ye nisbet 
edilen Vetaiyye adlı kolları ile bu şehirde 
faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Ahmed Münlb Efendi'nin Mecmua-i 
Tekdya 'sı ve Yeşilzade Salih Efendi'nin 
Rehber-i Tekaya'sına göre İstanbul'da 
otuz iki Sa'dl tekkesi açılmıştır. Bunlardan 
Ebü'I-Vefa eş-Şaml'nin Eyüp'te kurduğu 
ve kendinden sonra Gözoğlu Şeyh Hüse
yin Efendi'nin (ö 1151 / 1738) posnişini ol
duğu Taşlıburun (Lagarl) Dergahı ve Ab
düsselam eş-Şeybanl (ö 1165/1752) tara
fından kurulan Koska'daki Abdüsselam 
Tekkesi'yle Sütlüce Hasirizade Dergahı İs
tanbul' daki en meşhur Sa'dl dergahlarıdır. 

Abdüsselam Tekkesi tarikatın İstanbul'da
ki asitanesi olmuştur (bk. ABDÜSSELAM 

TEKKESİ ). Hasirizade Tekkesi'nin son şey
hi Meclis-i Meşayih reisliği yapan Hasiriza
de Elif Efendi'dir (ö . 1927) (bk HASiRizA
DE TEKKESİ ) . Üsküdar'da Matatyalı İsmail 
Ağa, Balaban Baba ve Hallaç Baba (Gani 
Baba) Sa'dl tekketeri de dergahlar kapatı

lıncaya kadar canlılığını sürdürmüştür. Hal
taç Baba Dergahı'nın son şeyhi Türk ede
biyatı ve mOsiki tarihi araştırmacısı Sadet
tin Nüzhet Ergun'dur. 

Fatih Kadıçeşmesi'ndeki Abid Çelebi Tek
kesi, Defterdar'daki Balçık Tekkesi, Kasım
paşa'daki Ciğerimdede Tekkesi, Edirneka
pı 'daki Çakırağa Tekkesi, Karagümrük'teki 
Ejder Tekkesi, Fındıkzade'deki Ahmed İs
hak Tekkesi, Mevlanakapı'daki Hasan Kud
si Efendi Tekkesi, Halıcılar'daki Isa Efendi 
Tekkesi, Davutpaşa'daki Kadem (Halil Ha
mld Paşa) Tekkesi. Eyüp Gümüşsuyu'nda
ki Kantarcıbaba Tekkesi, Şehremini'ndeki 
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Raşid Efendi Tekkesi, Otakçılar'daki Sır Tek
kesi, Okmeydanı'ndaki Şeyh Cevher Tekke
si, İstanbul'daki önemli Sa'dl dergahları 
arasında zikredilebilir. İstanbul'da vefat 
eden son Sa'dl şeyhi Şehremini'ndeki Ra
şid Efendi Tekkesi'nin de son şeyhi olan 
Raşid (Er) Efendi'dir (ö. 1984). İbnülemin 
Mahmud Kemal'in kaydına göre ll. Mah
mud, sevdiği ve ara sıra ziyaret ettiği Süt
lüce Has'irızade Tekkesi şeyhi Süleyman Sıd
l<i Efendi'yi ( ö. 1837) Bedevi ve Sa'dl me
şayihi üzerine şeyhülmeşayih tayin etmiş, 

bu hususta bir ferman çıkarmıştır (Son 
Asır Türk Şairleri, s. 1671). 

Bursa, Kastamonu, İzmir, Edirne, Tekir
dağ gibi şehirlerde Sa'diyye tekkeleri açıl
mıştır. Bunların içerisinde Bursa üç tek
keyle İstanbul'dan sonra ikinci sırada gel
mektedir. Tarikatın Bursa'daki merkezi 
Zinciri Ali Efendi Tekkesi idi. Celvetl şeyh i 
Üftadezade Şeyh Mustafa Efendi'nin uh
desinde bulunan tekkenin meşihat hakkı
nı Şeyh Ebü'l-Vefa eş-Şaml'nin halifelerin
den Halepli Şeyh Mustafa Efendi'ye ver
mesiyle birlikte Zencirl Ali Efendi Tekkesi 
Sa' d! tekkesine dönüşmüştür. Şeyh Mus
tafa Efendi'nin ( ö. 121211 797) haksız yere 
idam edilmek üzere olan bir genci dara
ğacında dondurup idamdan sonra ayılttı
ğına inanıldığı için tekke bu tarihten son
ra "Dondurma Tekkesi" adıyla anılmıştır. 

Yunus Emrem (Kara Abdürrezzak) Tekkesi 
ve Seyyid Usul Dergahı Bursa'daki diğer 
Sa'dl tekkeleridir. Yunus Emrem Tekkesi 
kuruluşundan tekkelerin kapatıldığı tari
he kadar, Seyyid Usul Dergahı ise bir müd
det Sa'dl şeyhlerince idare edilmiştir. Kas
tamonu'ya Sa'dllik, Tüysüz Baba isimli bir 
şeyhin uzun süre boş kalan Ahi Ali (Şüca) 
TeRkesi'ni 1199 (1785) yılında tamir ettire
rek Sa'dl usulü üzere irşada başlamasıy
la gelmiş, İzmir'de Şeyh Hacı Muhammed 
Vehbi Efendi (ö. 1885) tarafından temsil 
edilmiştir. Vehbi Efendi'nin nesli Üsküdar 
Hallaç Baba Dergahı 'na dayanmaktadır. 

Edirne Sa'dl Tekkesi Bestancıbaşı Hacı İ s
mail Ağa tarafından yaptırılmıştır. Tekir
dağ'da Şeyh İbrahim Efendi Dergahı'nda 
ve Hacı isa mahallesinde bulunan Halvetl 
Tekkesi'nde de Sa'diyye ayini icra edilmiş
tir. 

Sa'diyye Balkanlar'da İşkodralı Süleyman 
Aciz( Baba'nın ( ö. 1150/1 738) lakabına nis
bet edilen Aciziyye kolu vasıtasıyla yayıl
mıştır. Süleyman Aciz( dini ilimleri İstan
bul'da okuduktan sonra Ebü'l-Vefa eş-Şa
ml'den hilafet almış, Balkan şehirlerini do
laşıp doğum yeri Prizren'e yerleşmiş ve 
orada vefat etmiştir. Süleyman Aciz! Ba
ba'nın Prizren'de Bistrica nehri kenarında 
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kurduğu ve ölümünün ardından defnedil
diği tekke tarikatın Balkanlar'daki asita
nesi olarak kabul edilmiştir. Tarikat, Aciz( 
Baba'nın Kosova'nın Yakova (Djakovica) vila
yetinde kurduğu tekkede şeyhlik yapan oğ
lu Şeyh Danyal vasıtasıyla Tepedelen, Be
rat, Avianya gibi şehirlerde de yayılmıştır. 

Sa'diyye'nin Yakova'daki ikinci merkezi Şeyh 
Zeynelabidln'in (ö. 1182/1768-69) kurduğu 

tekkedir. XVIII. yüzyılda Belgrad'da Şeyh 
Mustafa, Niş'te Aciz! Baba'nın halifelerin
den Mehmed Harabatl Baba tarafından 
iki Sa'dl tekkesi açılmıştır. Vranye ve Les
kofça'da da Sa'diyye'nin izlerine rastlan
maktadır. 1875-1880 yıllarında Sırbistan'ın 
güneyinden kaçan müslümanlarla birlikte 
Kosova'nın Gilan şehrine gelen Leskofçalı 
Şeyh İslam Gilan'da bir Sa' di tekkesi kur
muştur. Makedonya'nın Üsküp bölgesine 
Sa'dllik, XIX. yüzyılın sonlarında Vranye, 
Leskofça ve Buyanovça bölgelerinden ge
len göçmenler tarafından getirilmiştir. Göç
menlerle birlikte Üsküp' e gelen Vefa Baba, 
Tabhane mahallesinde küçük bir Sa'dl der
gahı kurmuştur. Tarikat Acizl Baba'nın mü
rid ve halifeleri vasıtasıyla Arnavutluk'un 
birçok bölgesine yayılmıştır. 

Adab ve Erkan. Sa'diyye kıyaml zikir 
usulünü benimsemiş bir tarikattır. Zikir, 
oturularak oluşturulan zikir halkasında şeyh 
efendinin Fatiha'sı ile başlar. Rifal evradına 
benzer özel bir beste ile Sa'dl evradı top
luca okunduktan sonra kelime-i tevhid zik
rine geçilir. Kısa bir dua ve Fatiha'nın ar
dından ayağa kalkılarak kıyam zikri baş
latılır. "HG, hay, Allah, daim, kayyGm" gibi 
Allah'ın isimleri zikredilir. Kalbi zikre geçil
diğinde vurmalı sazlar kullanılır. İsm-i ce
lal zikrinde mutlaka hallle (zil) vurulur, bu 
sırada zakirler zikrin temposuna uygun 
ilahi ve kaside okurlar (M. Gaz! Hüseyin 
Aga, I, 76; DBİst.A, V1, 394) Kalbi zikre 
başlandığında şeyh efendiyle derviş göz 
göze bakışırlar, derviş bir kalıp gibi dona
rak hareketsiz kalır, ayinin sonuna doğru 
yine şeyhin bakışı ile eski haline döner. Bu
na "Sa'dl dondurması" denir. Sa'dl tekke
lerinde mübarek gün ve gecelerde, özel
likle mevlid kandillerinde büyük ayinler ter
tiplenir, bunların en muhteşemi Şam'da 
Emeviyye Camii'nde ve İstanbul'da Ayasaf
ya Camii'nde icra edilirdi. İstanbul'da yay
gınlaşan Sa'diyye kollar, Türk tasavvuf mfı
sikisinden etkilenmiş. Osmanlı kültürünün 
tesiri altında gelişme göstermiştir. Sa'diy
ye'nin fıdab ve erkandaki benzerliklerden 
dolayı Rifaiyye'nin bir kolu olduğu ileri sü
rülmekteyse de bu doğru değildir. Ancak 
Osmanlılar'ın son dönemine gelindiğinde 

Sa'dller ve Riffıller arasında yakın ilişkinin 
olduğu görülmektedir. Sa'diyye tarikatında 
önemli uygulamalardan biri "devse" ayi
nidir. Ayin esnasında şeyh yüzü koyun ye
re uzanmış olan müridierin üzerinden zi
kir ve dua ederek yürürdü. Sadece Mısır 
Sa'd'ileri arasında icra edilen bu ayin 1881 
yılında Hidiv Mehmed Tevfik Paşa tarafın
dan müslümanları zelil kıldığı gerekçesiyle 
yasaklanmıştır (bk. DEVSE). Sa'diyye men
supları yedi veya on iki terkli taç giyerler. 
On iki terkli taç on iki burcu, yedi terkli 
taç güneşin etrafındaki gezegenleri sim
geler. Tacın üzerindeki imamenin uzunlu
ğu yedi parmak kadar olup sarık yukarı
dan aşağıya doğru imamenin etrafına altı 
kat dolandırılır. Bu durum altı yönden (yer, 
gök, doğu , batı , kuzey, güney) gelecek olan 
ilim, marifet ve hikmeti tarikat büyükleri
nin yine bu yönlerden gelen ruhaniyetleri 
sayesinde alabileceklerine işaret eder. 

Sultan Baybars döneminde başlayan 
Şam'dan hacca hediye gönderme gelene
ği Osmanlılar döneminde de sürdürülmüş
tür. Her yıl Şewal'in 16. günü içine hedi
yelerin konulduğu mahmil develerin sır
tında Meydan mahallesindeki Sa'dl Zavi
yesi önüne getirilir; alimler, ayan, devlet 
adamları ve bütün halk mahmilin getiri
lişini izler, şeyhin topluluk huzuruna çık
ması halkın coşup heyecanlanmasına se
bep olurdu. Şeyh zaviyenin penceresinde 
durur, halk mahmilin gelişini ve Sa'diyye 
büyüklerinin dergah kapısında geçiş me
rasimi için beklerken zaviyede hazırlanan 
helva şeyh tarafından önce mahmili taşı
yan deveye yedirilir, daha sonra halka da
ğıtılırdı. Mahmili taşıyan deve şeyhin bu
lunduğu pencere önüne getirilir, bu esna
da şeyhi ve tarikatı öven kaside ve ilahiler 
okunurdu. Şam'da yüzyıllar boyu devam 
eden bu gelenek I. Dünya Savaşı sırasın
da sona ermiştir (Şemseddin İbn Tolun, 1, 
129, 173, 369, 370; M. Gaz! Hüseyin Aga, 
ll, 74). Şam Salihiye mahallesindeki zaviye 
şeyhlerinin genelde ulemadan olduğu ve 
camilerde ilim halkası kurduğu kaydedil
mektedir. Zaviyenin şeyhlerinden Abdül
kadir b. Ömer et-Tağlibl, şehir kadısının 
Salihiye halkına yaptığı zulme karşı çıktığı 
için Vali Osman Paşa tarafından Kıbrıs'a 
sürülmüş ve orada idam edilmiştir (İbn 
Kennan, s. 349). 

Sa'diyye tarikatında biri teberrüken, di
ğeri hakiki olmak üzere iki türlü intisap 
vardır. Teberrüken intisap mücahede ve 
biat olmaksızın geçekleşir. Bu tür intisap
larda müntesiplere bazı zikirler telkin edi
lebilir, Sa'dl sarı ğı giydirilebilir, evrad oku-
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ma icazeti verilebilir. Ancak tarikata haki
katen intisap etmek isteyen kişinin mür
şid-i kamilden zikir telkini alıp seyrü sü!G
ke başlaması gerekir. Tarikatta müridiere 
bulundukları seviyeye göre fukara veya der
viş , çavuş. nakib, halife gibi isimler verilir. 
Muhammed Gazi, tarikattaki bu yükseliş 
basamaklarının askeri sistemle benzerlik 
gösterdiğini söyler. Ona göre bu sıralama 
sufılerin ribatlarını, zaviyelerini İslam coğ
rafyasının çeşitli bölgelerinde kurmaya baş
lamalarıyla birlikte ortaya çıkmış. özellikle 
Haçlı saldırılarına karşı kurulan ve daha 
sonra zaviyeye dönüşen ribatlarda uygu
lanmıştır. Askeri amaçlarla ihdas edilen bu 
sistem sonraki dönemlere müridierin işle
rine bakma, zikir merasimlerini idare et
me gibi hususlara da intikal etmiştir (et
Tarf/!:atü's-Sa'diyye, 1, 147). 

Ayinler sırasında meydana gelen vecd, 
cezbe, istiğrak hallerinden dolayı Sa'diyye 
tarikatına ve müntesiplerine tenkit ve iti
razlar yöneltilmiş, Şeyh Zeynelabidln Mu
hammed b. Muhammed el-Bekrl'nin en
Nuşretü '1-ilahiyye li't-ta'iieti's-Sa'diy
ye, Şeyh Ebu Bekir Abdülbasıt el-Hame
vi'nin en-Nuşretü'l-Mevleviyye li'l-uşa
beti's-Sa'diyye, Ebü't-Tayyib el-Gazzl ed
Dımaşki'nin en-Nef}Jatü'r-rabbdniyye fi't
tari)fati's-Sa'diyye, Şemseddin Muham
med b. Zeynüddin ömer'in er-Risaletü'l
Mu]Jammediyye fi'r-red 'ani's-sadati's
Sa'diyye adlı eserlerinde bu tenkitlere 
cevap verilmiştir. Abdülganl en-Nablusl, 
Cem'u'l-esrar fi men'i'l-eşrar mine't
ta'n fi'ş-şufiyyeti'l-a}].yar ehlü 't -tevacü
di bi'l-eg,kdr adlı eserini bu cevapları der
teyerek meydana getirmiştir. 
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1 Mart 193S'te Irak Kazımiye'de doğdu . 

İlml geleneği olan bir aileye mensuptur. 
Küçükyaşta babası vefat ettiğinden iki kar
deşi ve annesiyle birlikte sıkıntılar içinde 

Muhammed 
Bakır es-Sadr 

SADR, Muhammed Bakır 

büyüdü. İlköğrenimine Kazımiye'de başla
dı. 1945'te ailesiyle beraber göç ettiği Ne
cef'te Ayetullah Ebü'l-Kasım el-H Gl ve Aye
tullah Şeyh Muhammed Rıza Al-i Yasin'in 
fıkıh ve usul derslerine katıldı. On beş yıla 
yakın bir tahsil döneminin ardından ders 
vermeye başladı. 

Irak'ın siyasi kargaşa içinde bulunduğu 
1958 devriminin ardından Sadr kendini, 
geleneğe bağlı ulema ile komünistler ara
sında yaşanan ve giderek sertleşen tartış
maların ortasında buldu. Komünistler top
lumda laikliği ve din karşıtı fikirleri yay
maya, dindarları gerici, dini de gelişmeye 
engel diye gösterip karalamaya başlamış
lardı. Ulema ise siyasi yapılanmalar aracı
lığıyla bunlara karşı direnmeye çalışıyor. 
bir yandan rejimi normalleştirmeye uğra
şırken bir yandan broşür ve vaazlarla ko
münistlere karşı mücadele veriyordu. Bu 
dönemde Sadr Felsefetüna adlı eserini 
yazdı. Kapitalizm, Marksizm ve sosyaliz
min temel tezlerini eleştirerek bunların 
toplumsal sorunları çözemeyeceğini, fert
terin ve toplumun huzurunu ancak İslam'ın 
getirdiği ahlak anlayışının sağlayabileceği
ni vurguladı. Bir diğer önemli eseri İ)ftişa
düna'da ise kapitalizm ve sosyalizmin ik
tisat teorilerini tenkit ederek modern dün
yanın problemlerine çözümler üretmede 
İslam'ın yetersiz olduğu iddialarına cevap 
vermeye çalıştı. Bu eseriyle İslami esasla
ra dayalı bir ekonomi doktrini oluşturma 
yönündeki çabalara öncülük etti. Siyasi ha
reketleri yakından takip eden Sadr ayrıca 
müslümanları teşkilatlandırıp bir İslam dev
leti kurma gayesi taşıyan İslam Da'vet Par
tisi'ne katıldı. Partinin ideolojisinin oluşu
munda ve örgütlenmesinde etkin rol aldı
ğı gibi partinin aylık yayın organı el-Eçlva' 
dergisinin editörlüğünü de yaptı. 

1960 yılına gelindiğinde ulema arasında 
önemli bir konuma yükselmiş olan Sadr'a 
başta dönemin merci-i taklldi Ayetullah 
Muhsin el-Hakim olmak üzere hocaları si
yaseti bırakarak merci-i taklld makamı için 
gerekli çalışmaları yapmasını, fıkıh alanın-
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