
SAVA PAŞA 

nuni ehliyet, muhtariyet, ceza ve müka
fat, akidler, insanın sorumluluk doğuran 
davranışları. insan hakları gibi konular ele 
alınmıştır. ll. ciltte fıkıh usulüne dair açık
lamalara yer verilmekte, ictihad ve türle
ri , ictihad devreleri, usOI-i fıkhın tarifi , ko
nusu, şer'i deliller, şer'i hükümler gibi hu
suslar üzerinde durulmaktadır. Eserdeki 
bazı bilgiler hakkında Diyanet İşleri Baş
kanlığı tarafından açıklama ve uyarı not
ları konmuştur. Sava Paşa, İslamiyet'in Ba
tı' da çok az ineelendiğini ve İslam hukuku
nun felsefi kısmının Avrupalılar'ın nazarı 
dikkatini çekmediğini ifade etmektedir. 
İslam hukukunun Roma hukukunun kıs
mi değişikliğe uğramış bir kopyası olduğu 
yolundaki genel kanaati reddeden müel
lif, İslam hukukunun müctehidlerin emek 
ve gayretleri sonucu teşekkül ettiğini söy
lemekte İslam hukukunun vahye dayanıp 
Kur'an ve Sünnet'ten çıkarıldığını belirt
mektedir. Z. Le tribunal musulman (Pa
ri s I 902). Müslüman mahkemelerinde 
uygulanan yargılama esaslarıyla ilgilidir. 
3. Le droit musulman explique (Paris 
1896). M. Ignaz Goldziher'in 1893 yılında 
Le Byzantinische Zeitschrift adlı dergi
de (ll/2, s. 317-325) yazdığı bir makalesi
ne cevap olarak İslam hukukunun asıl ka
rakterini göstermek amacıyla yazılmıştır. 

Sava Paşa'nın çalışmalarıyla ilgili değer
lendirmelerde genellikle onun eserlerinin 
tarafsızlığı konusunda ittifak edildiği gö
rülmektedir. Mustafa Sabri Efendi, Mev
~ıfü'l-'a~l ve'l-'ilm ve'l-'dlem adlı kita
bında Sava Paşa'nın İslam hukuk nazari
yatma dair eseri hakkında takdirkar ifa
deler kullanmıştır. Kerim Sadi'nin Türki
yede Sosyalizmin Tarihine Katkı adlı 
eserinde Sava Paşa'nın sosyalizm hakkın
daki düşüncelerine yer verilmektedir. Sa
va 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 serve
tinde fakirierin bir payı bulunduğu pren
sibinin getirildiğini, bu sebeple sosyaliz
min müslümanlara daha kolay kabul etti
rilebileceğini belirtir. Zenginin hırsının fren
lendiği İslamiyet'te zekatın amacının sos
yal düzeni korumak olduğunu ifade eder. 
Ferhat Koca tarafından Sava Paşa hakkın
da bir inceleme yapılmıştır (bk bibl.). 
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iJ M. MActr KENANOGLU 

SAVAFi 
( ~ı,....ıı) 

Doğrudan devlet başkanının 
tasarrufunda bulunan 

sahipsiz topraklar ve işletmeler. 
L ~ 

Safiye kelimesinin çoğulu olan savafi, 
terim olarak "ganimetten beytülmale ay
rılan ve tasarruf hakkı devlet başkanına 
ait olan sahipsiz topraklar" anlamındadır. 
İslam tarihindeki ilk savafi malları, Beni 
Nadir yahudiler inin Medine'den sürülme
sinin ardından sahipsiz kalan topraklarla 
Fedek'ten ve Hayber'in fethinden sonra ele 
geçirilen bazı arazilerdir. Hz. Ömer'in ak
tardığına göre ResOlullah, savafi gelirlerin
den Beni Nadir'inkini devlet başkanı sıfa
tıyla kendisinin ani ihtiyaçları için, Fedek'in
kini misafir ve yolcular için elinde tutmuş, 
Hayber'inkinin üçte birini ailesinin geçimi
ne tahsis edip üçte ikisini de müslüman-

lardan ihtiyaç sahiplerine vermiştir. Çün
kü savafi malları nazari olarak ümmetin 
feyi kabul edildiği için devlet başkanının 
kendi harcamalarından artakalanı ümme
tin maslahatını gözeterek sarfetmesi ge
rekmektedir. Hz. Peygamber'in vefatı ile 
bu hak düştüğünden mirası tartışılırken 
Hz. Aişe, Hayber ve Fedek'in Resu!Ollah'
tan sonra gelen devlet başkanının tasar
rufunda olduğunu söyleyerek bu malların 
savafi oluşuna dikkat çekmiştir (Belazürl, 
S. 42-48). 

Hz. Ömer döneminde, fethedilen böl
gelerdeki savaşta ölen veya kaçanlara ait 
toprakların durumu yapılan düzenlemeler 
sırasında ele alınırken savafi konusu ye
niden gündeme gelmiştir. Genellikle bü
yük şehirlerin çevresindeki verimli bölge
lerde yer alan ve eskiden daha çok hane
dan mensuplarının elinde bulunan bu ara
ziler başlangıçta savaşanlara ganimet şek
linde dağttılmak istenmişse de Hz. Ömer'in 
fethedilen sahipti toprakları eski sahipleri
nin elinde bırakma kararından sonra özel 
bir yapıya kavuşturulmuştur. "Savafi'l-es
far" denilen bu topraklar için öncelikle ye
ni bir divan kurulmuş ve bu divanda ge
lirleri gazilere fey olarak dağıtılıp mülki
yetleri devlete ait kılınmak suretiyle satış
tan menedilmiştir. Bu dönemde savafi'l
esfarın yıllık geliri dokuz milyon dirhemi 
buluyor ve gaziler için önemli bir akar oluş
turuyordu. Hz. Osman'ın garnizon şehir
lere yerleşen Kureyş ileri gelenlerine elin
deki arazilerle savaffieri takas imkanı ver
mesi ve kalanları ikta etmesi Küfe, Basra 
ve Fustat gibi yerlerde yaşayan gaziterin 
ve fetihlere katılan kabile reisierinin tep
kisini çekmiş, kendisine karşı girişilen isya
nın sebeplerinden biri olmuştur. 

Emeviler'le birlikte fey anlayışı çarpıtı
larak savafi toprakları hanedan mensupla
rı 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 sa
vafilerin yağmatanmasının önüne geçmek 
için eski durumlarına döndürmeye çalış
mış ve bu siyasetine uygun biçimde Fe
dek arazilerini hanedan mensuplarından 
geri almıştır. Il. Yezld de özel mülkiyete 
dönüşen savafileri tekrar devlete kazan
dırmaya çalışmış. fakat daha önce eviadi
yelik vakfa çevrildikleri için başaramamış
tır. Gerçekleşen fiili durumdan dolayı EbO 
Yusuf bu toprakların artık özel mülk hali
ne geldiğine hükmetmiştir. Ayrıca Emevi 
yöneticileri bedelini hazineden karşılaya-



rak ihya suretiyle çok geniş devlet çiftlik
leri kurmuşlar ve buraları yine kendileri 
icare ya da kabale yoluyla işleterek büyük 
gelir sağlamışlardır. 

Abbasller'in iktidara gelmesiyle birlikte 
Emevl ailesinin ve yakınlarının elinde bu
lunan savarıter müsadere edilmiş, idarele
ri için Halife Mansur tarafından Dlvanü'd
dıya', Dlvanü'l-mehcuze ve Dlvanü'l-mü
sadere adıyla divanlar kurulmuştu. Sava
rı arazileriyle ilgili divanlarda 200 katibin 
çalıştığı dikkate alındığında bu tür çiftlik 
ve işletmelerin ne kadar geniş olduğu an
laşılmaktadır. Bundan dolayı Harunürreşld 
Dlvanü's-savarı adıyla müstakil bir divan 
kurdurmuştu. El konulan Emevl malları
nın büyük bir kısmı Abbas! ailesinin mül
kiyetine geçtiğinden bu maliarta (dıyau'I
Abbasiyye) savafıleri (dıyau'l-hilafe) birbi
rinden ayırmak o dönemin en girift mali 
konularından birini oluşturmuştur. Aslın
da tamamen savarılerden gelen bu top
raklar genellikle "day'a" ve "katili'" kavram
larıyla ele alınmıştır. Köylülere icare yo
luyla verileniere "savafi'l-istan", maktu bir 
bedelle işletilenlere ise "katta" deniliyor
du. Hanedan mensuplarının eline geçen
ler ikinci usulle işletildiğinden katla diye 
adlandırılıyor ve Dlvanü'd-dıya'a bağlanı
yordu; gelirleri de beytülmal-i hassaya gi
diyordu. Buna karşılık istan, day'a veya dı
yau'l-amme denilenler savarıye dahiidi ve 
gelirleri doğrudan beytülmal-i amıneye 
bağlı Dlvanü'l-harac'a gitmekteydi (Hilal 
b. Mu hassin es-Sa bl, s. ı 82-183, 242) . Bu 
mülklerden hanedan mensupları büyük 
servetler elde ediyordu. Mesela Harunür
reşld'in annesi Hayzüran'ın şahsi çiftlikle
rinin yıllık geliri 160 milyon dirhemi bulu
yordu. Bu şekilde fetihler devrinde ortaya 
çıkan savarı toprakları birkaç asır hane
dana mensup fertterin temel geçim kay
nağını teşkil etmiştir. Zamanla müsade
reler, ilcalar ve hazine eliyle yapılan ihya
larla savarı niteliğindeki çiftlikler tedrlcl 
olarak genişletilmiştir. Bunlar hassa, Fu
ratiyye, müstahdese, mürtecea gibi deği
şik adlarla anılıyordu. 

Diğer taraftan mirasçı bırakmadan ölen 
kimselerin malları da (emval-i haşriyye) Sa
varı statüsüne dahil edilerek hazineye dev
redildiğinden bu yolla da devletin eline bü
yük miktarlar geçmeye başladı. Yalnız bu 
sahipsiz kalmış mallar için Dlvanü mevari
si'l-haşriyye adıyla müstakil bir divan ku
rulmuştu . Mütevekkii-Aiellah dönemin
de Basra civarındaki haşriyyelerden yılda 
300.000 dinar gelir sağlanması bunların 
da yaygın olduğunu göstermektedir. 

Abbasller'in merkezi otoritesinin zayıf

ladığı ikinci döneminde savarıter iktidara 

hakim olan Türk kumandanlarıyla vezir ve 

katipierin eline geçmeye başladığından yol

suzlukların kaynağını oluşturmuştur. Ha

zinenin 317 (929) yılında iflası üzerine çok 

hızlı bir şekilde bu tür çiftlikterin satılma
sına başlanmıştır. Bir katip, bir günü ak
şama kadar satılan çiftlikterin satış belge
lerini imzalamakla geçirdiğini söyler. Bü
veyhller'in gelişinden (334/945) önce bu 
malların çoğu satılarak 2.900.000 dinar 
gelir sağlanmıştı (İbn Miskeveyh, I, 200, 
226, 245 , 260). Ancakyine de bazı bölge
lerdeki savarılerden toplanan gelirler ha
raç vergilerine eşitti. Büveyhller'in yöne
time hakim olması ile kalan savarıter bu 
hanedanın eline geçmiş ve onlar da ikti
darlarını güçlendirmek amacıyla bunları 
ikta etmişlerdir (ayrıca bk. İKTA). 
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SAVAiF 

SAVAiF 
(...,;.;1~1) 

Bizans üzerine yaz aylarında 
düzenlenen seferler. 

_j 

Kaynaklarda yaz seferlerine saife (çoğu
lu savaif) , kış seferlerine şatiye (çoğulu 
şevatil veya meşta (çoğulu meşati) de
nilmiştir. Kış mevsiminin soğuk geçmesi 
dolayısıyla Bizans üzerine seferler daha zi
yade yaz aylarında yapılmıştır. Bazan se
ferden dönülmeyip kış mevsimi Anadolu'
da geçirilir, bu esnada sefere çıkılır veya 
kış seferleri yaz seferleriyle birleştirilirdi. 
Saife teriminin ilk defa ne zaman kullanıl
dığı hakkında kesin bilgi yoktur. İbn Hacer, 
Hz. Peygamber döneminde saife düzen
lenmediğini söyler (el-İşabe, ll, 521) İlk sili
fenin 21 (642) yılında Hz. Ömer'in Umeyr b. 
Sa'd ei-Ensarl'yi Bizans topraklarına gön
dermesiyle başladığını belirten Belazürl 
(Fütılh, s. 194) , ayrıca Ebu Ubeyde'nin (ö. 

18/639) saife seferine çıkarak Misis ve Tar
sus üzerinden Zende'ye kadar ulaştığına 
dair birrivayetide nakletmektedir (a.g.e., 

s. 235). 15 (636) yılında yapılan bir sefer 
için saife terimini kullanan Taberl, 17'de 
(638) Suriye'ye giden Hz. Ömer'in yaz ve 
kış seferleri için kumandanlar tayin etti
ğinden ve Halid b. Velid'in aynı yıl düzenle
diği saifeden bahsetmektedir (TarTI], lll , 
608; ıv. 64-68) Savaif, Muaviye b. Ebu Süf
yan'ın Suriye valiliği esnasında sınır savun
masını güçlü hale getirdikten sonra her 
yıl yapılmaya başlanmıştır (Ebü'I-Fida İbn 
Keslr, VII, 163). Ancak bu seferterin Bizans'la 
akdedilen antlaşmalar, salgın hastalıklar 

ve iç meseleler yüzünden gerçekleştirileme
diği yıllar da olmuştur. Mesela Hz. ömer za
manında Suriye'deki veba dolayısıyla se
fere çıkılamamıştır. Hz. Osman'ın son yıl
larında iç karışıklıklar sebebiyle yapılama
yan savaif 42'de (662) Emevller'in kurucu
su Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından ye
niden başlatılmıştır. Onun ölümünden (60/ 
680) sonra meydana gelen olaylar ve ar
dından Abdülmelik b. Mervan'ın rakiple
riyle mücadele edebilmek için Bizans im
paratorluğu ile anlaşmasından dolayı se
ferler uzun süre yapılmamış, 79'da (698) 
tekrar başlatılmış ve bazan kesintiye uğ
ramakta birlikte Emevller'in sonuna ka
dar devam etmiştir. Ömer b. Abdülaiiz'in 
savaif dışındaki bütün seferleri kaldırması 
(İbn Asakir, XI, 244; XLVI. 320) ve Ernevi
ler'in son dönemine ait savaif haberlerini 
toplu şekilde veren İbn Haldun'un kaydet
tiği son seferin 130'da ( 7 4 7-48) Em evi Dev
Ieti'nin yıkılışından iki yıl önce yapılmış ol-
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