SAVA PASA
Suut Kemal Yet kin , Fa ik Reş i t Unat, İslam
Dünyası Kısa Kronoloji, Ankara, t s., 1963);
Su g gestions pour un e r eform e d e la
typographie arabe (Pa ri s 1952); Regles
pour editions et traductions de textes
arabes (R. Blachere' le birlikt e. Pari s ı 953,
A. tre. Mahmud el-Mikdad, ~a va'idü ta f:ı
kU:e i 'l-matıtü tfı ti 'l-'Arabiyye, Dım aşk-Bey

rut, t s.); Studies by Jean Sauva ge t on
the Histarical Geography and Topography of Syria (haz Fuat Sezgin v.dğ r ,
Frankfurt 1994) .
Neşir ve Tercümeleri. 1. L es perl es
choisi es d'Ibn Ach-Chihna (HI, Beyrut
I 933, tı p kı bas ım : n ş r Fuat Sezgin . Frankfu rt ı 993). Ebü'l-Fazl İbnü'ş-Şıhne' nin edDürrü 'l-münte]Jab ii tari]Ji m emleketi
ljaleb adlı eserinin çevirisidir. 2. Relati on
d e la Chine et d e l'Inde: Redigee 851
(Pari s 1948 ). A ]Jbdrü's-Sind ve'l-Hind'in
birinci bölümünün açı klamalı Fransızca
tercümesinin de yer aldığı neşridir. 3. La
chronique de Damas d'al-Jazari (annees 689-698). Muhammed b. İbrahim elCezeri'nin ljav adi§ü 'z-zaman isimli kitabının Fransızca tercümesiyle birlikte neş
ridir (Pari s 1949). 4. " Les Tresors d 'Or "
de Si bt Ibn al-Ajami (Beyrut 1950) Sıbt
İbnü'l-Aceml'nin (EbG Zer ei-Halebl) KünCı z ü'z; -z;eh e b ii tari]Ji ljaleb adlı eserinden seçme bölümlerin Fransızca çevirisidir. S. Reglem ents fiscaux ottomans.
L es provinces sy riennes (R. Ma ntran'la
birlikte, Beyrouth-Damas 1951 ), Ömer Lutfi Barkan tarafından yayımlanan Kanunlar'ın ( İsta nbul I 943) Suriye ile ilgili bölümlerinin Fransızca 'ya tercümesidir. Müellifın Dımaşk'ta lnstitut Français'de iken
başlattığı tercümeye ll. Dünya Savaşı sonrasında oraya gelen Robert Mantran da
katılmış ve hocasının ölümü üzerine çalışmayı tamamlayıp bastırmıştır. Sauvaget
ayrıca Syria, Journal asiatique, Revue
des etudes isl ami q ues ve A rs Islamica
dergilerinde pek çok makale yayımiarnıştır
(eserl erinin tam listesi için bk. Memorial
J ean Sauvaget, ı, 3- I 7).
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(1 832-1 904)
İslam hukukuna dair

L

eserleriyle tanınan
devlet adamı.

Osmanlı

_j

Rum asıllı olup Yanya'da doğdu . Babası doktor Sava Efendi' dir. İlk öğreniminin
ardından Mekteb-i Tıbbiyye' de okudu . Ancak bu alanda çalışmayarak Osmanlı Devletinde idari ve adli görevlerde bulundu.
Sadrazam All Paşa'nın maiyetinde Girit'e
gitti; 1867'de isfakiye (İsfa kya ) mutasarrıflığına tayin edildi. Bazı kaynaklarda Sava Paşa' nın ismine ilk defa 1870 tarihli salnarnede rastlandığı ifade edilirse de bir arşiv belgesinden paşanın bu tarihten önce
çeşitli görevlerde bulunduğu anlaşılmak
tadır. 1870'te yine Girit'teki Sultaniye sancağı mutasarrıflığına gönderildi. 1874'te
Mekteb-i Sultani müdürlüğüne tayin edildi. Bu dönemde Mekteb-i Sultani içerisinde Hukuk Mektebi ile Mülkiye Mühendis
Mektebi (Turuk-i Meabir M ühendi s li ğ i Mektebi) açıldı . Bu iki okulun programının hazır
lanması ve noksanlarının tamamlanması
işi de Sava Paşa'ya verildi. 1876 yılı Ocak
ayına kadar müdürlük görevine devam etti. Şubat 1877'de Cezayir-i Bahr-i Sefıd valiliğine , Haziran 1878'de Nafia nazırlığına
tayin edildi. Bu sırada bir müddet Hariciye
nazırlığına vekalet etti. 12 Ağustos 1879'da Hariciye Nezareti müsteşarlığına getirildi. 19 Ekim 1879'da tayin edildiği Hariciye nazırlığı görevini Haziran 1880'e kadar sürdürdü. Hariciye nazırlığından ayrıl
dığında kendisine 5000 kuruş mazuliyet
maaşı bağlandı. 7 Kasım 1883'te Nafıa Komisyonu'na üye oldu. Haziran 1885'te Girit
valiliğine gönderildi. Burada yaptığı hizmetlerden dolayı Girit meclisi müslüman
üyelerinin ve devletin takdirini kazandı.
Ocak 1887'ye kadar bu görevini sürdüren
Sava Paşa kalp rahatsızlığı yüzün den 19
Ocak 1887'de istifa etti. 1890 yılında Osmanlı Devleti ile patrikhaneler arasında çı
kan kilise ihtilafını incelemek üzere kurulan komisyonda üyelik yaptı. Bu ihtilaf,
Rum ve Ermeni patrikhanesinin devlete
ait bir kısım yetkileri kullanma ve patrikhane ruhani meclislerinin bağımsız dava
görme yetkilerine sahip olma taleplerinden kaynaklanmaktaydı. Bu taleplerin Adliye Nazırı Rıza Paşa tarafından reddedilmesi üzerine bunlara olumlu bakan Sava
Paşa Adiiye nazırı ile anlaşamadı . istan bul'dan ayrılıp Paris yakınlarında Neuilly
kasabasına yerleşti ve orada öldü .

Sava Paşa, Osmanlı Devleti tarafından
çok sayıda devlet nişanıyla ödüllendirilmiş,
ayrıca yabancı devletler tarafından kendisine kraliyet nişanları verilmiştir. Görevlerindeki başarısı yanında islam hukukuna
dair yazdığı eserleri e de tanınan Sava Paşa bu konuda ciddi çalışmalar yapan nadir gayri müslimlerden biridir. Sava Paşa ,
Hukuk Mektebi'nin kuruluşunun ardından
açı lan kursları düzenlemeye davet edildiğinde hukukun nazariyat kısmının öğre
nilmesi gerektiğin i farketmiş ve Mecelle muallimi Rauf Efendi'den medeni hukuk dersleri almıştır. Çalışmalarına Mecelle'yi tedkik ederek başlayan Sava Paşa, İbrahim el-Halebl'nin M ülte~a 'l-eb 
]J.urve Molla Hüsrev'in Dürerü'l-]J.ükkdm
adlı eserlerinden ya rarlanmıştır. Hukuk
mektebinde açılan islam Hukuku Nazariyatı Kürsüsü'nde okutulmak üzere usule
dair bir eseri Dağıstani Ahmed Efendi ile
Şura-yı Devlet müddeiumumisi Vithynos
Yanko Efendi'ye tercüme ettirmiş ve kendisi de bu dersleri takip etmiştir. Ardın
dan Kütahyalı Nuri Efendi'den üç yıl boyunca islam hukuk nazariyatma dair dersler almış ve Molla Hüsrev'in Mir'a tü'luşCıl'ü ile EbO Said el-Hadiml'nin M ecami'u'l-]J.a~ö.'il{ını kullanarak Etud e sur
la theorie du droit musulman adlı eserini yazmıştır. Hiç evlenmemiş ve hayatı
nı kitaplara hasretmiş olan Sava Paşa ' nın
Osmanlı tarihi için önem taşıyan kütüphanesinin akıbeti hakkında değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan birine
göre kitapları Büyükada'da kız kardeşinin
kızı ile evli olan Hoci Efendi'nin evinde iken
Berlin imparatorluk Kütüphanesi tarafın
dan satın alınmış ve Felemenk Sefareti
vasıtasıyla Almanya'ya nakledilmiştir. Diğer
bir rivayette ise paşanın kütüphanesini
Fransa'ya götürdüğü ve ölümünden sonra bir Fransız'a kaldı ğ ı belirtilmektedir.
Eserleri. 1. Etud e sur la th eorie du
droit musulman (H I, Pa ri s 189 2). Fransız
hükümeti Sava Paşa 'ya bu eser münasebetiyle 21 Temmuz 1903'te Legion d'Honneur nişanı vermiştir. Saha Arıkan tarafından İslam Hukuku Nazariyalı Hakkında Bir Etüd adıyla Türkçe'ye tercüme edilen (HI , Ankara ı 955- ı 956) ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında neş
redilen eserin I. cildinde islam hukukunun
oluşumunun safhaları , hukukun kaynakları, müctehidler ve metotları, tefsir, hadis ve fetvalar, ictihad kapısının kapanması , hukuk nazariyatı ve hukuk tatbikatma
ilişkin eserler hakkında bilgi verilmiş ; ka-
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nuni ehliyet, muhtariyet, ceza ve mükafat, akidler, insanın sorumluluk doğuran
davranışları. insan hakları gibi konular ele
alınmıştır. ll. ciltte fıkıh usulüne dair açık
lamalara yer verilmekte, ictihad ve türleri, ictihad devreleri, usOI-i fıkhın tarifi, konusu, şer'i deliller, şer'i hükümler gibi hususlar üzerinde durulmaktadır. Eserdeki
bazı bilgiler hakkında Diyanet İşleri Baş
kanlığı tarafından açıklama ve uyarı notları konmuştur. Sava Paşa, İslamiyet'in Batı' da çok az ineelendiğini ve İslam hukukunun felsefi kısmının Avrupalılar'ın nazarı
dikkatini çekmediğini ifade etmektedir.
İslam hukukunun Roma hukukunun kıs
mi değişikliğe uğramış bir kopyası olduğu
yolundaki genel kanaati reddeden müellif, İslam hukukunun müctehidlerin emek
ve gayretleri sonucu teşekkül ettiğini söylemekte İslam hukukunun vahye dayanıp
Kur'an ve Sünnet'ten çıkarıldığını belirtmektedir. Z. Le tribunal musulman (Pari s I 902). Müslüman mahkemelerinde
uygulanan yargılama esaslarıyla ilgilidir.
3. Le droit musulman explique (Paris
1896). M. Ignaz Goldziher'in 1893 yılında
L e Byzantinische Zeitschrift adlı dergide (ll/2, s. 317-325) yazdığı bir makalesine cevap olarak İslam hukukunun asıl karakterini göstermek amacıyla yazılmıştır.
Sava Paşa'nın çalışmalarıyla ilgili değer
lendirmelerde genellikle onun eserlerinin
tarafsızlığı konusunda ittifak edildiği görülmektedir. Mustafa Sabri Efendi, Mev~ıfü'l-'a~l ve'l-'ilm ve'l-'dlem adlı kitabında Sava Paşa'nın İslam hukuk nazariyatma dair eseri hakkında takdirkar ifadeler kullanmıştır. Kerim Sadi'nin Türkiyede Sosyalizmin Tarihine Katkı adlı
eserinde Sava Paşa'nın sosyalizm hakkın
daki düşüncelerine yer verilmektedir. Sava Paşa her dinin saygıya layık olduğunu.
dinle siyasetin karıştınlmaması gerektiği
ni, İslamiyet'in tabiat kanuniarına uygun
bir din olduğunu, İslamiyet'te birlikte aciz
ve fakiriere yardım prensibinin hukuki bir
mahiyet kazandığını ve zenginlerin servetinde fakirierin bir payı bulunduğu prensibinin getirildiğini, bu sebeple sosyalizmin müslümanlara daha kolay kabul ettirilebileceğini belirtir. Zenginin hırsının frenlendiği İslamiyet'te zekatın amacının sosyal düzeni korumak olduğunu ifade eder.
Ferhat Koca tarafından Sava Paşa hakkın
da bir inceleme yapılmıştır (bk bibl.).
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1994, s. 113-117; Sinan Kuneralp, Son Dönem
Osmanlı Erkan ve Rica/i (1839-1922) , İstanbul
1999, s. 120; Abdurrahman Adil Bey. "Garpta Şe
riat-ı Garra ve Usul-i Fıkh-i Sava Paşa", Malamat Gazetesi, 16 Nisan 1308, s. 41-42; M. Eş
ref, "Sava Paşa", Hak ve Cemiyet, ı/1, İstanbul
1934, s. 16; J. Deny, "A propos des traductions
en Turc Osmanli des textes religieux chretiens",
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Görüşleri", İslam Hukuku Araştırmalan Dergisi, sy. 6, Konya 2005 , s. 93-114.

iJ

M. MActr KENANOGLU

SAVAFi

( ~ı,....ıı)
Doğrudan

L

devlet başkanının
tasarrufunda bulunan
sahipsiz topraklar ve işletmeler.

~

Safiye kelimesinin çoğulu olan savafi,
terim olarak "ganimetten beytülmale ayrılan ve tasarruf hakkı devlet başkanına
ait olan sahipsiz topraklar" anlamındadır.
İslam tarihindeki ilk savafi malları, Beni
Nadir yahudilerinin Medine'den sürülmesinin ardından sahipsiz kalan topraklarla
Fedek'ten ve Hayber'in fethinden sonra ele
geçirilen bazı arazilerdir. Hz. Ömer'in aktardığına göre ResOlullah, savafi gelirlerinden Beni Nadir'inkini devlet başkanı sıfa
tıyla kendisinin ani ihtiyaçları için, Fedek'inkini misafir ve yolcular için elinde tutmuş,
Hayber'inkinin üçte birini ailesinin geçimine tahsis edip üçte ikisini de müslüman-

lardan ihtiyaç sahiplerine vermiştir. Çünkü savafi malları nazari olarak ümmetin
feyi kabul edildiği için devlet başkanının
kendi harcamalarından artakalanı ümmetin maslahatını gözeterek sarfetmesi gerekmektedir. Hz. Peygamber'in vefatı ile
bu hak düştüğünden mirası tartışılırken
Hz. Aişe, Hayber ve Fedek'in Resu!Ollah'tan sonra gelen devlet başkanının tasarrufunda olduğunu söyleyerek bu malların
savafi oluşuna dikkat çekm iştir (Belazürl,
S.

42-48).

Hz. Ömer döneminde, fethedilen bölgelerdeki savaşta ölen veya kaçanlara ait
toprakların durumu yapılan düzenlemeler
sırasında ele alınırken savafi konusu yeniden gündeme gelmiştir. Genellikle büyük şehirlerin çevresindeki verimli bölgelerde yer alan ve eskiden daha çok hanedan mensuplarının elinde bulunan bu araziler başlangıçta savaşanlara ganimet şek
linde dağttılmak istenmişse de Hz. Ömer'in
fethedilen sahipti toprakları eski sahiplerinin elinde bırakma kararından sonra özel
bir yapıya kavuşturulmuştur. "Savafi'l-esfar" denilen bu topraklar için öncelikle yeni bir divan kurulmuş ve bu divanda gelirleri gazilere fey olarak dağıtılıp mülkiyetleri devlete ait kılınmak suretiyle satış
tan menedilmiştir. Bu dönemde savafi'lesfarın yıllık geliri dokuz milyon dirhemi
buluyor ve gaziler için önemli bir akar oluş
turuyordu. Hz. Osman'ın garnizon şehir
lere yerleşen Kureyş ileri gelenlerine elindeki arazilerle savaffieri takas imkanı vermesi ve kalanları ikta etmesi Küfe, Basra
ve Fustat gibi yerlerde yaşayan gaziterin
ve fetihlere katılan kabile reisierinin tepkisini çekmiş, kendisine karşı girişilen isyanın sebeplerinden biri olmuştur.
Emeviler'le birlikte fey anlayışı çarpıtı
larak savafi toprakları hanedan mensupları tarafından ele geçirilmeye başlanmıştır.
Bunlar arasında Fedek arazilerinin özel
mülk haline getirilişi en dikkat çekenidir.
Muaviye b. EbO Süfyan savaffierden yılda
100 milyon dirhem gelir elde ediyordu.
Ömer b. Abdülaziz, ümmetin feyi olan savafilerin yağmatanmasının önüne geçmek
için eski durumlarına döndürmeye çalış
mış ve bu siyasetine uygun biçimde Fedek arazilerini hanedan mensuplarından
geri almıştır. Il. Yezld de özel mülkiyete
dönüşen savafileri tekrar devlete kazandırmaya çalışmış . fakat daha önce eviadiyelik vakfa çevrildikleri için başaramamış
tır. Gerçekleşen fiili durumdan dolayı EbO
Yusuf bu toprakların artık özel mülk haline geldiğine hükmetmiştir. Ayrıca Emevi
yöneticileri bedelini hazineden karşılaya-

