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SAV AT 

Gümüş üzerine yapılan 
karakalem görünüşlü nakış. _j 

Arapça sevad kelimesinden gelir. Se
vad "karartı, siyahlık" demektir. Kuyum
culukta, gümüş üzerine çizilmiş bir dese
nin çelik kalemle oyulduktan sonra savat 
denilen bir eriyiğin oyuklara doldurulma
sıyla yapılan süslemeye verilen isim olup 
kalemkarlık sanatı terimlerindendir. Sava
tın tarihi hakkında yaşayan ustaların söz
lü anlatımlarından başka bilgi kaynağı bu
lunmamaktadır. Geçmişte Dağıstan böl
gesindeki Türk boylarının , özellikle Kumuk 
Türkleri'nin yaşadığı Kubaçi köyünün sa
vat sanatının önemli merkezlerinden ol
duğu ve günümüzde de bu sanatın sürdü
rüldüğü bilinmektedir. Anadolu'da I. Dün
ya Savaşı'ndan önce yaklaşık 400 sanatka
rın çalıştığı 120 atölyesiyle Van, Bitlis, Si
vas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve 
Samsun gibi şehirlerde savat sanatının ya
pıldığı, zarif eserlerin üretildiği ve çok ilgi 
gördüğü, Avrupa'ya ve bilhassa Fransa'ya 
ihraç edildiği belirtilmektedir. 

Savat, kalemkarlık ve savat eriyiğinin 
hazırlanması ve uygulanması olmak üze
re iki aşamalıdır. Dövücü ve biçimlendirici 
ustalar eliyle hazırlanmış gümüş eşyaya 
uygulanacak desenler kağıda veya doğru
dan gümüş eser üzerine kurşun yahut sa
bit kalemle manzara, arma, istif yazı, çi
çek demetleri biçiminde tasarlanır ve çi
zilir. Daha sonra kalemkar tarafından ucu 
sivri, keskin çelik kalemle çizgiler üzerinde 
kanal açılır. Bu işlernde Van işi ince kalem 
ve Kafkas işi derin kalem olmak üzere iki 
üslüp görülür. İnce kalemle zarif, derin ka
lemle sade ve dayanıklı eserler ortaya ko
nulmuştur. Esasen bu uygulamalar eserin 
özelliğinden ortaya çıkmıştır. At koşumla-

rı, Kafkas kemerleri , tepelikler, barutluk, 
hançer kınları ve kabzaları gibi dayanıklı 
eserler Kafkas kalemiyle; tütün tabakası, 
fincan zarfı , sigara ağızlığı , kamçı, mus
ka , hamaylı gibi eserler de ince astar gü
müş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapıl
mıştır. Bu yöntem gravür sanatındaki uy
gulamaya benzemekle beraber gravür düz 
yüzey, savat ise her türlü geometrik biçim 
üzerinde uygulanması bakımından daha 
zor bir sanattır. 

Savatın ikinci aşaması savat eriyiğinin 
hazırlanmasıdır. Önce ocak üzerinde bulu
nan bir pota içine bir ölçü gümüş ve dört 
ölçü bakır kanarak eritilir. Bu eriyik içine 
dört ölçek kurşun ilave edilir. Ardından ko
yu gri bir renk alana kadar kükürt katılır. 
Daha sonra bu karışım bir kaba boşaltıla
rak soğumaya bırakılır. Sağuyup katılaş
mış olan karışım, demir üzerinde çekiçle 
dövülerek küçük parçacıklar haline getiril
dikten sonra demir bir havana aktarılır, 

ardından toz haline getirilinceye kadar dö
vülür. Tülbent veya ince elekten geçiril
dikten sonra işin durumuna veya ustanın 
tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz 
halinde (ekme savat) ya da tenekar ile (bo
raks) karıştırılarak çamur durumuna ge
tirilip boşluklara daldurularak (sürme sa
vat ) kullanılır. Eser üzerine önceden açıl
mış olan kalem kanallarına ekilen veya sü
rülen savat ocak ateşine tutularak yeni
den eriyip boşlukları doldurması sağlanır. 
Açılmış kanallara dolan savat tekrar sağu
maya bırakılır. Sağuyan ve adeta zeminle 
bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su 
zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden 
sonra cilalanarak iş tamamlanır. 
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Ahmed b. Muhammed 
es-Sav! el-Malik! el-Halveti 

(ö. 1241/ 1825) 

Halvetiyye'den Derdiriyye tarikatının 

Saviyye kolunun kurucusu 
Mısırlı mutasavvıf ve fakih. 

_j L 

117S'te ( ı 7 61 ) Mısır'ın Garbiye bölgesin
deki Saülhacer köyünde doğdu . Hayatı hak
kındaki bilgiler, beş Saviyye müntesibi ta
rafından yazılan NCırü'l-vüdde ii menô.
]fıbi ve k erô.mô.ti 'umdeti'l-evl iyô. ' Sey
yidi AJ:ımed eş-Şô.vi adlı menakıbnameye 
dayanmaktadır. Babasının soyu Muham
med b. Hanefiyye vasıtasıyla Hz. Ali 'ye ula
şır. Annesi Buharalı seyyid bir ailenin kızı
dır. Sav! ilk dini eğitimini babasından aldı, 
Kur'an'ı ezberledi. 1187'de ( 1773) Kahire'
ye gidip öğrenimini Ezher'de sürdürdü. 
Ardından Halveti-Hifniyye tarikatının Der
dlriyye kolunun kurucusu Ahmed ed-Der
dir' e intisap etti. Ezher'de sonraları Mısır 
müftüsü olan mürşidi Ahmed ed-Derdlr 
ile başta Şazeliyye olmak üzere birçok ta
rikattan kendisine icazet veren el-Emlrü'l
Keblr es-Sünbavl ve Muhammed Arefe ed
Desüki'den Maliki fıkhı okudu. Şafii fıkhını 
Mısır'ın işgali esnasında Fransızlar tara
fından kurulan Kahire'deki divanın üyesi 
ve Halveti-Hifniyye şeyhi Abdullah eş-Şer
kavl, Şeyh Hifnl'nin müridi Süleyman el
Cemel ve Şeyh el-Cennadl'den tahsil etti. 
1201 (1786-87) yılında seyrü sülükünü ta
mamlayıp hilafet aldı . Savl, irşad faaliye
tinde bulunduğu yıllarda bir yandan da Ez
her'de ve Hz. Hüseyin Camii'nde belagat, 
fıkıh ve akaid dersleri verdi. 1 793, 181 7 ve 
1825 yıllarında hacca gitti. Son haccı sıra
sında, ictihad kapısının açık olduğunu sa
vunan İdrlsiyye tarikatının plri Ahmed b. 
İdrls ile ona muhalefet eden muhafazakar 
Mekke uleması arasında meydana gelen 
tartışmalarda Mekke uleması yanında yer 
aldı. Hayatının büyük bir kısmını şeyhi Ah
med ed-Derdlr'in eserlerine şerh ve hElşi
ye yazmakla geçiren Ahmed es-Savl7 Mu
harrem 1241 'de (22 Ağustos 1825) Medi
ne'de vefat etti ve Baki' Mezarlığı'na def
nedildi. 

Ahmed es-Savl'nin tarikat silsilesi Ah
med ed-Derdlr, Şeyh Hifnl ve Kutbüddin 
el-Bekrl vasıtasıyla Halvetiyye'nin Şabaniy
ye-Karabaşiyye koluna ulaşır (bk SAVİY· 
YE) Halvetiyye'nin yanında Şazeliyye ve 
Kadiriyye icazetleri de vardır. Şazell icaze
tini Abdülvehhab el-Afifi'nin halifesi Şeyh 
Abdurrahman b. Süleyman el-Gureynl ile 
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Abdülmüteal el-Haraşl'den, Kadirl icaze
tini Seyyid Arabl el-Beyrütl'den almıştır. 
Şazeliyye ve Halvetiyye'yi kendisinde bir
leştiren Sav! bir Halvetl şeyhi olarak faali
yet göstermiş, Şazell silsilesi Muhammed 
el-Kutubl ve Abdülhafız b. Ali tarafından 
sürdürülmüştür. Ahmed es-Sav!, bir kim
senin mürşid-i kamil bulamadığında Hz. 
Peygamber'e salatü selam getirmesinin 
yeterli olacağını düşün ür. Bu sebeple tari
katta salavat okunmasına özel bir önem 
atfedilmiştir. Ahmed ed-Derdlr'in Şala

vatü'd-Derdiriyye'sine ve esrna-i hüsna 
hakkındaki Man:plmetü'd-Derdir'ine Sa
vi tarafından yazılan şerhler Saviyye tari
katı mensuplarınca çokça okunmuştur. 

Eserleri. 1. f:laşiye tü'ş-Şô.vi 'alô. Tet
siri'l-CeWleyn. Celaleyn tefsirinin tasav
vufi ağırlıklı haşiyesidir. Sav! eserin girişi
ne, Celô.leyn'i okuduğu Süleyman el-Ce
mel'den tefsirin müellifleri Celaleddin es
Süyütl ile Celaleddin el-Mahalli'ye uzanan 
kıraat senedini de eklemiştir (Bulak 1285; 
Kahire 1318, 1327, 1381; Beyrut 1993, 1995ı . 

2. el-Esrô.rü'r-rabbCıniyye ve'l-tüyılzô.

ti'r-raJ:ımaniyye 'ale'ş-şalavô.ti'd-Der

diriyye. Ahmed ed-Derdlr'in bazı salavat 
metinlerini içeren Şalavô.tü'd-Derdiriy

ye diye meşhur Şevô.ri]fu'l-envô.r fi'ş-şa
lô.t 'ale'n-nebiyyi'l-mu{Jtô.r adlı virdinin 
şerhidir. Sillih es-Sibal'nin isteğiyle 1219'da 
( 1804 ı Kahire'deki Meşhed-i imam Hüse
yin'de yazılmış, Ahmed ed-Derdlr'in Man
z;ılme adlı esrna-i hüsna şerhine Savl'nin 
yazdığı Şerf:ıu'l-Manz;ılmeti'd-Derdiriy

ye ile birlikte basılmıştır (Kahire 1308ı. 3. 

Bulgatü's-sô.lik li-a~rebi'l-mesalik. Ah
med ed-Derdlr'in ŞerJ:ıu'ş-şagir 'alô. a~
rebi'l-mesalik ila me?;hebi'l-İmô.m Ma
lik adlı eserinin haşiyesidir (Bulak 1289; 
Kahire 1299, 1310, 1320, 1323, 1325, 1340, 
1952, 1974; Beyrut 1995ı. 4. f:lô.şiye 'alô. 
şerJ:ıi'd-Derdiri 'aW risaletihi ii 'ilmi'l
beyan. Ahmed ed-Derdlr'in belagata dair 
Tu]Jfetü'l-i{Jvô.n ii 'ilmi'l-beyô.n adlı ese
rine yine kendisi tarafından yazılan şerhin 
haşiyesidir (Kahire 1305ı . S. f:lô.şiye 'alô. 
ŞerJ:ıi'l-{Jarideti'l-behiyye li'ş-şey{J AJ:ı

med ed-Derdir. Ahmed ed-Derdlr'in aka
ide dair yetmiş bir beyitten oluşan man
zumesinin haşiyesidir (Kahire 1285, 1291, 
1303, 1307, 1319, 1342ı. 6. el-Ferô.'idü's
seniyye ve'?;-?;e{Jô.'irü'l- 'aliyye şerf:ıu'l
Hemziyye (Kahire 1303ı. Büsiri'nin el-Ka
şidetü'l-Hemziyye'sine Süleyman el-Ce
me! tarafından yazılan FütılJ:ıô.tü'l-AJ:ıme

diyye bi'l-minef:ıi'l-Muf:ıammediyye adlı 
haşiyenin hamişidir. 7. f:laşiye 'alô. İtf:ıô.
ti'l-mürid (Kahire 1308; Savl'nin basılma
mış eserleri için bk. Delanoue, 1, 205-209ı. 
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sAvi, Ömer b. Selılan 
( ~Ş3WI w~ .:,.ıp ) 
Kadi Zeynüddin Ömer 

b. Sehlan es-Savi (es-Saved) 
(ö. 540/1145 [?]) 

iranlı kadı ve alim. 
_j 

n!, s. 387ı. ömer b. Sehlan'ın vefat tarihi 
de ihtilaflı olup mezarı bilinmemektedir 
(M urtaza Zekai Saved, XLI 11371 hş./1992], 
s. 36ı Zirikil ve Kehhale onun ölüm yılını 
450 (1058), Cari Brockelmann 540 (1145) 
olarak verir. Kendisine nisbet edilen kitap
lardan el-Beşô.'irü 'n-Naşiriyye ii 'ilmi'l
mant* adlı eser Vezir Naslrüddin Ebü'l
Kasım Mahmud b. EbO Tevbe'ye, er-Risa
letü's-Senceriyye fi'l-kô.'inô.ti'l-'unşuriy
ye isimli eser Selçuklu Sultanı Sencer'e 
ithaf edildiğine ve bUnlardan ilki 503'te 
(ll 09-1 0), ikincisi 55Z'de (ı ı 57ı vefat et
tiğine göre Sav!' nin ölümü konusunda doğ
ruya en yakın tarih 540 yılı olmalıdır. Ni
tekim başka kaynaklar da onun Sultan 
Sencer'in çağdaşı olduğunu bildirmektedir 
(SiM, el-Beşa'ir, neşredenin girişi, s. 12-
13) 

Ali b. Zeyd el-Beyhaki, Sav! ile sık sık gö
rüştüğünü ve onu derin bir alim olarak ta
nıdığını söyler, ayrıca Savl'nin kendisine şu 
tavsiyede bulunduğunu aktarır: "Nisbet ve 
unvan cildinden soyunmuşların, omuzla
rından şöhret silahlarını çıkarmışların ve 
üzerinden zamanın ve süs kuşakiannın toz
larını silmişterin zümresinden ol" (Tari!] u 
J:ıükema'i'l-İslam, s. 152). Yine Beyhaki'nin 
ondan naklettiği, diğer kaynaklarda da yer 
alan bir rivayete göre Öklid'in onuncu ma
kalesindeki bir geometrik şekli çözerne
yen Sav!, Öklid'i rüyasında görmüş ve ona 
problemi anlatınca, "Falan şekli bir daha 

Seyyid, bahrülhak, imam, filozof ve za- incelersen bahsettiğin şeklin çözümüne 
hid unvanlarıyla anılır. Tahran yakınlarında ulaşırsın" cevabını almış, uyanınca abctest 
Rey ve Hemedan arasında yer alan Save'- alıp namaz kıldıktan sonra aynı şekli ince-
de dünyaya geldi. Klasik kaynaklarda do- !emiş ve problemi çözmüştür. Sav!, Bağ-
ğumuyla ilgili bir tarih belirtilmezken bazı dat'taki Nizarniye Medresesi'nin müder-
yeni kaynaklar bunun için 465-470 (1073- risi Ebü'l-FütOh Es'ad b. Muhammed Mey-
1078) yıllarını verir (Murtaza Zekai Savecl, hen! ile yazışmış, Şehristanl de İbn Slna'-
XLT 11371 hş./1992], s. 35). Muhammed b. nın en-Necô.t'ından parçalar seçerek Sa-
Yusuf el-İlaki ve ömer Hayyam gibi döne- vl'ye göndermiş ve bazı tenkitlerine ce-
min meşhur alimlerinin öğrencisi oldu. vap istemiştir (Murtaza Zekai Saved, XLI 
Doğduğu şehirde uzun süre kadılık yap- 11371 hş./1992], s. 36) . Felsefe ve mantık 
tıktan sonra Nlşabur'a yerleşti. Onun bu konularındaki önemli görüşlerinden data-
hareketi uzleti arkacjaşlarıyla bir arada bu- yı Şehabeddin es-Sühreverdl, el-MeŞari' 
lunmaya, dinlenmeyi meşguliyete tercih · · ve.'l-mutô.raJ:ıô.t adlı eserinde (1, 146, 167, 
etmesi şeklinde yorumlanmıştır (Muham- i18, 352) ondan "sahibü'l-Besair" diye bab-
med b. Mahmud eş-Şehrezur!, s. 328) : setmiş vefikirleritli nakletmiştir. Naslrüd-
Şöhreti yayılan Sav!; Nlşabur~da bir taraf- din-i TGs! de İbn Sina'nın el-İşô.rdt'ına yaz-
tan telif ve öğretimle meşgul olurken di- dığı şerhte (I, 327, ~16) onu "Kadı es-Sav! 
ğer taraftan geçimini sağlamak için kitap . sahibıl'l·Besair" diye anar ve görüşlerine 
istinsah ediyordu (a.g.e., a.y; Ali b. Zeyd yer verir. 
el-Bey h akl, s. 151 ı. Özellikle o dönemde Eserleri. Kaynaklarda Sav!' nin çok sayı-
revaçta olan İbn Sina'nın eş-Şifa' adlı ese- · · da kitap yazdığı, fakat bunların Save'de 
rinden üç nüsha yazarak bunlardan her · çıkan biryangında eviyle birlikte yandığı 
birini 100 dinara sattığı, bu parayı kumaş beiirtilir (Ali b. Zeyd el-Beyhaki, s. 152; Mu-
tüccarı olan bir arkadaşına emanet bırak- hammed b. Mahmud eş-Şehrezuri, s. 328{ 
tığı ve ihtiyacı oldukç~alıp harcadığı be- 1. el-Beşô.'irü'ri-Naşiriyye. Mantıkla ilgi-
Iirtilir (Zekeriyya Muhammed b. el-Kazv!- li bir eser 'üıllp . Sultan Sencer'in veziri Na-


