
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 
(...,;.;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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ması (el-'İber, lll, 166) savaifin sürdürülme
sine verilen önemi göstermektedir. Devlet 
başkanının görevlerinden sayılan savaif, 
Hişam b. Abdülmelik'in ilk yıllarından iti
baren Anadolu'nun iç kısımlarıyla (es-sai
fetü'l-yümna [kübral) Toroslar'ın aşağısın
da kalan sahil şeridi (es-saifetü'l-yüsra [ suğ

raJ) olmak üzere iki ayrı güzergah üzerin
den düzenlenmiş, bazan her iki güzergi'ı
ha sefer düzenlendiği de olmuştur (Tabe
rl. VII, 40). Abbasiler'in iktidara gelmesiyle 
birlikte yaz seferleri tekrar başlamış (Ya'
kübl, Il, 364), HarGnürreşld ve Mu'tasım
Billah gibi halifeler seferlere bizzat ku
manda etmiştir. Abbas! hilafetinin zayıf
lama döneminde ortaya çıkan hanedanlar 
da savaifi devam ettirmiştir. Ahmed b. 
Tolun 268'de (882) yaz seferlerini Suriye 
valisinin kumandasında başlatmış, 336'
da (94 7) Kuzey Suriye'yi hakimiyeti altına 
alan Hamdanl Emlri Seyfüddevle vefat et
tiği 3S6 (967) yılına kadar savaifi aksatma
maya çalışmıştır (İbn Haldun, lll , 531; IV, 
306) 

Araplar'la Bizans arasında ilk mücade
lelerle birlikte Bizans sınır boyunda ordu
gahlar kurulmuş, özellikle savaif için ile
ri karakollar oluşturulmuştur (Belazürl, s. 
266-267). Yaz ve kış seferlerinin ilk hazır
lıkları buralarda yapılır, gerektiğinde ülke
nin diğer bölgelerinden asker sevkedilirdi. 
Nitekim 1 07 (72S) yılındaki yaz seferine 
Medine'den 4000 kişi iştirak etmiştir ( İbn 

Sa'd, V, 154 ). Seferlere ücretiiierin yanın
da önemli sayıda gönüllüler katılır, ani Bi
zans saldırılarını karşılamak için tehlikeli 
geçiş noktalarında kurulan karargahiarda 
önemli miktarda asker bırakılırdı (Bela
zürl. s. 234). Sefer hazırlıkları nisanın so
nundan itibaren başlar, sefere katılacak 
birlikler Maraş ve Malatya'daki ordugah
larda toplanır, mayıs sonunda veya hazi
ranın ilk yarısında sefere çıkılır, altmış gün 
sonra aynı merkeze dönülürdü (Kudame 
b. Ca'fer, s. 192-193). Bizans imparatorları 
da savaife karşı mart ayından itibaren ba
zı tedbirler alırlardı {Theophanes, s. ı 52, 

154) . Seferlerin kumandanları sefer esna
sında güzergahın valisi sayılırdı {Taber!, 
Vlll, 32). Bazı kumandanlar çok sayıda se
fere kumanda etmekle meşhur olmuştur. 
Muhammed b. Mervan, yeğeni Mesleme 
b. Abdülmelik, onun gaza arkadaşı olarak 
bilinen Battal Gazi, kırk yıl bu seferlerde 
kumandanlık yapmasından dolayı "mali
kü's-savaif' diye isimlendirilen Malik b. Ab
dullah el-Has'aml (Belazür!, s. 275) bun
lardandır. Abbas! halifeleri saifeye büyük 
önem vermişlerdir. Veliahtlığı ve halifeliği 
döneminde çok sayıda sefere kumanda 
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eden HarGnürreşld bir sefer dönüşü tacı
nın üzerine "gazi" ve "hacı" kelimelerini yaz
dırmıştır (Ta beri, Yili, 320-32 1) Abbas! ha
lifeleri kendilerinin yahut veliahtlarının ka
tılmadığı seferlerde kumandanlarını Bo
ğa el-Keblr, MGnis el-Muzaffer, VaSıf b. SO
var gibi Türkler'den veya kendilerine ya
kın kimselerden seçerler, başka biri ku
mandan tayin edilmediğinde bu görevi ei
Cez!re valisi üstlenirdi. Toplumda itibar sa
hibi olan kimselerin bir yıl hacca gitme
yi, bir yıl Anadolu'ya savaife çıkmayı adet 
edindiği bilinmektedir. 

Düşmanı sınırdan uzak tutma, yıprat
ma ve ganimet elde etme gibi amaçlara 
yönelik olan savaifin nihai hedefi Hz. Pey
gamber'in müjdelediği istanbul fethini 
gerçekleştirmekti. Bu seferler bazan fet
he dönüşüyor, bazan da fethedilen yerle
rin elde tutulmasını ve sınırların savunul
masını kolaylaştırıyor, es-Sugürü'ş-Şamiy

ye, es-Sugürü'l-Cezeriyye ve Avasım or
dugahlarının daima hazırlıklı olmasını te
min ediyordu. Savaif çoğu zaman iki taraf 
açısından kesin sonuçlar vermemiş, ancak 
sınırların korunmasına yardım etmiştir. 

Savaifin Anadolu'nun harap olmasına, nü
fussuz kalmasına ve şehir hayatının yok 
olmasına sebep olduğu iddiaları (Yinanç, 
s. 2 ı) yanında farklı görüşler de ileri sü
rülmektedir (Baykara, s. 28). Kaynaklarda 
"Kitabü'ş-Şava'if" adıyla eserlerin yazıldı
ğından bahsedilmektedir. Vakıdl, Heysem 
b. Ad! ve İbn Aiz' e ait günümüze ulaşma
yan bazı kitaplar bunlardandır. 

Endülüs'te de hıristiyan kraliıkiarına kar
şı yaz aylarında düzenlenen seferler için 
aynı tabirin kullanıldığı görülmektedir. Bu 
seferler İslamiyet'in yayılması , fetihlerin 
kalıcı olması, hıristiyanlara karşı bölgesel 
üstünlük sağlanması, düşmanın tedirgin 
edilmesi ve müslüman güçlerin canlı tu
tulması bakımından önemli rol oynamış
tır. Bu seferlerle ilgili ilk bilgilere Endülüs 
Emevileri'nin kurucusu 1. Abdurrahman 
dönemine ait haberlerde rastlanmakta
dır. Endülüs'te savaif ilk zamanlarda Sağ
rüla'Ia, Sağrülevsat ve SağrOledna adıyla 
üçe ayrılan sınır bölgesinden düzenlenir
di. IX. yüzyıldan itibaren Sağrüla'la ve Sağ
rOledna'da zs-so.ooo kişilik daimi bir or
du hazır tutulmaya başlanmıştır. Yaz se
ferlerine bazan bizzat hükümdar kuman
da ederdi. Savaif için askeri birlik ve teçhi
zat temini, taşradan destek alınması, or
dunun organizasyonu ve güzergahın gü
venliğinin sağlanması kumandanların gö
revleri arasındaydı. Genellikle haziran, ba
zan da mayıs başında başlayan savaif otuz 
kırk gün sürebilirdi. Kurtuba Ulucamii'nde 

asılı olan sancak savaif birliği sefere çık
madan önceki cuma günü sabit yerinden 
alınarak caminin duvarında başka bir ye
re asılır ve birlik seferden dönünceye ka
dar orada kalırdı (E/2 [İng.J, VIII, 870). 
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Iii MUSTAFA SABRİ KüÇÜKAŞCI 

es-SAV AİKU'l-MUHRİKA 
( ~_r.o.J1 ~,,....,,) 

İbn Hacer el-Heytemi'nin 
(ö. 974/1567) 

Hulefa-yi Raşidin'in hilafetlerine 
ve ashabın faziletlerine dair eseri. 

L ~ 

Kitabın sonunda yer alan müellife ait te
timmede eserin adı eş-Şava'i]fu'l-muJ::ı

ri]fa şeklinde zikredilmiştir (ll , 647; krş. ib
nü' l -İmad, VIII, 371 ). Bununla birlikte muh
temelen konusunu göstermek amacıyla bu 
isme 'ala ehli'r-raft ve'z-zende]fa (Keş
fü'?-?Unün, ll , 1083; Hediyyetü'l-'arifin, ı , 

146). 'ala ehli'l-bida' ve'z-zende]fa; li-


