SAVTiYYE
ve meseleleriyle ilgili olarak Abdülkadir elCecfıdl el-Binyetü'ş-şavtiyye

fi'l-kelimeti'l-'Arabiyye, Hüsa.m Said Nalıni ed-Dirasatü'I-leheciyye ve'ş-şavtiyye, Ganim
KaddQrl Hamed el-Medl]al ila 'ilmi eş 
vati'l-'Arabiyye ve ed-Dirasatü'ş-şav
tiyye inde 'ulema'i't-tecvid, Galib Fazı!
Mattabi Fi'l-eşvati'J-lugaviyye ve Hasan
Abbas ljaşa'işü'l-J:ıurufi'I- 'Arabiyye ve
me'aniha adıyla eserler yazmış, ayrıca İb
rahim Enis ve Alyan b . Muhammed el-Haziml tarafından bazı eserler kaleme alın
mıştır (bk bibl) .
Kıraat ve tecvid kitapları da harflerin
mahreçleriyle fonetik özelliklerini konu
aldığından ses bilimiyle doğrudan ilgilidir.
Başta Slbeveyhi'nin el-Kitab'ı olmak üzere temel gramer kitaplarını esas alan bu
eserler, Arap dilindeki ve Kur'an'daki seslerin tım ve nağme özelliklerine münhasır
olarak ses bilimi çalışmalarının işlevsel
pratikyönünü temsil eder. Bunlara örnek
olmak üzere İbn Mücahid'in Kitabü'sSeb'a adlı eseri, Musa b . Ubeydullah b.

Hakan'ın el-Ka şidetü'I-Jja]fiiniyye

fi'ttecvid'i, Muhammed b . Ubeydullah b. Süheyl en-Nahvl'nin Kitabü'çl-l)ad ve'?:-?:d'
min J:ıurufi'I-hica'sı, Ebu Amr ed-Danl'nin et-TaJ:ıdid fi'l-it]fiin ve't-tecvid adlı
risalesi, İbnü'l-Benna el-Bağdadl'nin Beyanü'I-'uyube'lleti yecibü en yectenibehe'l-]furra' ve izaJ:ıu'l-edevate'lleti
büniye 'aleyhe'l-i]fra' adlı kitabı, Mekkl
b. EbQ Talib'in Kitabü'r-Ri'aye Ii-tecvidi'I-kıra'e ve taJ:ı]fi]fi(laf?i)'t-tilave'si ,
Batalyevsl'nin el-Far]f beyne'l-J:ıun1fi'l
}]amse'si , İbnü't-Tahhan'ın Mel]aricü'IJ:ıun1f ve şıfatühd'sı, İbnü'l-Cezerl'nin etTemhid ii 'ilmi't-tecvid ve el-Mu]faddimetü'l-Cezeriyye adlı meşhur kasidesiyle en-Neşr ii ]fıra'ati'I- 'aşr'i, İbn Ve-

sik diye tanınan İbrahim b. Muhammed
el-Endelüsl'nin Fi Tecvidi'l-kıra'e ve me}]drici'l-J:ıun1fu zikredilebilir.
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SA'Y
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Hac ve umre ibadetlerinde
Safa ile Merve tepeleri arasında
yedi defa gidip gelmeyi ifade eden
fıkıh terimi.

Sözlükte "çalışmak; yürümek, koşmak"
gibi anlamlara gelen sa'y, fıkıh terimi olarak hac ve umre tavaftanndan sonra Safa
tepesinden başlayarak dördü gidiş, üçü
dönüş olmak üzere Safa ile Merve tepeleri arasında toplam yedi defa gidip gelme-

Sa'y yerinin ·
alt katından
bir görünüş
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yi ifade eder. Gidiş ve gelişlerden her birine şavt, sa'yin yapıldığı yere mes'a denilir.
Bu tepeler arasındaki sa'y yerinin uzunluğu 394,5, genişliği 20 metredir.
Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde sa'y kelimesi ve türevleri sözlük anlamlarıyla birçok yerde geçer. Terim anlamıyla sa'yi belirtmek üzere Kur'an'da sadece tavaf (elBakara 2/158), hadislerde bunun yanı sıra
daha çok sa'y kelimesi kullanılmıştır (Wensinck, el-Mu'cem, "sa"y" md.). Sa'yin Kur'an'daki dayanağını oluşturan, "Şüphesiz
Safaile Merve Allah'ın (dininin) nişanelerin
dendir; hac veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eden kimsenin onları tavaf (sa'y) etmesinde günah yoktur" mealindeki ayette (el-Bakara 2/158) "günah yoktur" ifadesi sa'yin, Safa ile Merve tepeterindeki İsaf
ve Naile adlı iki putu selamlamak üzere
yapılan Cahiliye dönemi uygulamasını çağ
rıştırdığını düşünen bazı sahabilerin bu kaygısını gidermeyi amaçlamaktadır (Buhar!, "I:Iac", 79, 80; İbn Hacer, III, 498). Hz.
Peygamber'in hac yaparken Safi!ı ile Merve tepeleri arasında sa'y etmiş olması (Buhar!, "I:Iac", 80; Müslim, "I:Iac", 147) ve,
"Sa'y etmek size emredildi , sa'y ediniz"
buyurması sa'yin meşruiyetinin sünnetteki delillerindendir (Müsned, VI, 437; ezZeyla!, lll, 55-57). Sa'yin din! bir hüküm
oluşu ayrıca icma ile desteklenmiştir. İbn
Abbas tarafından nakledilen ve genel kabul gören rivayete göre Hz. İbrahim'in eşi
Hacer'in, oğlu İsmail için su aramak maksadıyla bu iki tepe arasında koşması sa'yin
menşeini oluşturur (Buharı, "Enbiya'", 9;
başka rivayetler için b k. Fakih!, Il, 209-212).
Muhammed Hamidullah sa'yin ana şefka
t inin ifadesi, dolayısıyla Allah'ın kullarına
sevgisinin sembolü olduğunu belirtir (fl'ED,
VIll/1-4 [1984]. s. 149) .

Sa'y Hanefi mezhebine göre hac ve umrenin vikiplerinden, diğer üç mezhebe göre ise rükünlerindendir. Hanbeli mezhebinde sa'yin vacip veya sünnet olduğuna
dair görüşler de vardır. Kıran haccında Hanefi mezhebine göre biri umrenin, diğeri
haccın olmak üzere iki sa'y yapılması gerekirken cumhura göre ifrad haccında olduğu gibi tek sa'y yapılır, bu hem haccın
hem de umrenin sa'yi kabul edilir. Sa'ye
Safi!ı tepesinden başlanır, Merve tepesinden başlanırsa birinci şavt geçersiz sayı
lır. Zira ResOl-i Ekrem, Safa tepesine doğ
ru yürürken Bakara sOresinin 158. ayetini
okuyup burada önce Safa'nın zikredildiği
ne işaretle, "Allah'ın başladığı yerden baş
lıyoruz" demiştir (Müslim, "I:Iac", 147; İbn
Mace, "Menasik", 84).

SAYDA
Sa'yin geçerlilik şartları şunlardır: 1. Sa'y
ihrama girildikten sonra yapılmalıdır. Ancak bu şart sa'yin ihramlı olarak yapılma
sı gerektiği anlamına gelmez. Zira haccın
sa'yi ziyaret tavafının ardından yapıldığı
takdirde -ki sünnete uygun olan budurihramsız yerine getirilir. Önemli olan bu
sa'yden önce hac ihramının giyilmiş olmasıdır. KudGm tavafından veya nafile bir
tavaftan sonra yapılan hac sa'yi ise ancak
ihramlı olarak yapılabilir, umre sa'yinin de
ihramlı yapılması vaciptir. Z. Sa'y tavaftan
sonra yapılmalıdır, tavaftan önceki sa'y
geçersiz olup iadesi gerekir. Dört mezhebe göre kudGm veya ziyaret tavafının ardından yapılabilirse de sa'yin ziyaret tavafından sonra yapılması daha faziletli görülmüştür. Malikiler'e göre sa'y farz veya
vacip tavafın ardından yapılmalıdır ; nafile
tavaftan sonra yapılan sa'yin iadesi, iade
edilmeden ihramdan çıkılırsa ceza kurbanı kesilmesi gerekir. Şafii ve Hanbelller'e
göre kudGm tavafının ardından sa'y yapıl
madan Ar afat'ta vakfe yap ı lı rsa sa'y ziyaret tavafından sonraya bırakılmalıdır. 3.
H anefıler'in dışındaki üç mezhebe göre sa'y
yedi şavttan, Hanefi mezhebine göre dört
şavttan eksik olursa geçersiz sayılır. Ayrı
ca Hanefi mezhebinde sa'yin dört şavta
tamamlanmaması veya yeniden yapılma
ması halinde ceza kurbanı gerekeceğine
hükmedilmiştir.

Sa'yin vacipleri

şu şekilde sıralanabilir:

1. Hanefi ve Maliki mezheplerine göre yü-

rümeye gücü yetenlerin yürüyerek sa'y
yapması vacip olup bu durumdaki kimse
başkası tarafından taşınarak veya binek
üzerinde sa'y yaparsa ceza kurbanı kesmekle yükümlü olur. Şafii ve Hanbel! mezheplerine göre ise yürüyerek sa'y yapmak
sünnet olup yürümeden sa'y yapan kim-

seye ceza gerekmez. z. Hanefi mezhebine göre sa'yin yedi şavta tamamlanması
vaciptir, dört şavt ile yetinilirse eksik kalan her şavt için sadaka ödenmelidir.
Sa'yin başlıca sünnetleri şunlardır : 1. Niyet etmek. Hanbelller'e göre sa'yde niyet
şarttır. z. Sa'ye tavaftan sonra ara vermeden başlamak. 3. Sa'yden önce ve iki rek'atlık tavaf namazından sonra Hacerülesved'i selamlamak. 4. Sa'y yaparken abctestli olmak. Tavaftan sonra adet görmeye
başlayan kadının sa'y yapması kerahetsiz
olarak caizdir. s. Her şavtta Kabe'yi görebilecek şekilde Safa ve Merve tepelerine
çı kmak. 6. Safa ve Merve tepelerine her
çıkışta Kabe'ye dönüp tekbir. tehlil getirmek, dua etmek ve Hz. Peygamber' e salatü selam okumak. 7. Sa'y yapılan yerin belirli bölgesinde (günümüzde yeş il ışıkla aydın
latılmış direkler arasında) kısa adımlarla süratli ve çalımlı yürümek (hervele yapmak) .
Bu hüküm sadece erkekler içindir, kadın
lar hervele yapmaz. Konuşmak, yemek içmek gibi tavafta mubah olan her şey sa'yde de mubahtı r. Farz namaz veya cenaze
namazı için sa'ye ara vermek caizdir. Sa'y
esnasında alışveriş yapmak ve tavaftan
sonra çok uzun müddet ara vermek ise
rnekruh sayılmıştır.
Hz. Peygamber sa'y yaparken Safa ve
Merve tepelerine her yönelişinde Bakara
süresinin 158. ayetini okumuştur (Mü slim , "I:Iac", 147). Ayrıca Safa tepesine ilk
çıktığında Kabe'ye yöneldikten sonra, Safa tepesinden inerken, hervele yaparken,
Merve tepesine yaklaşırken ve bu tepeye
çıktıktan sonra okuduğu dualarla ilgili çeşitli rivayetler vardır (el-Muvatta', "I:Iac" ,
ı 28: Beyhakl, V, 94-95). Ancak sa'yin her
şavtınd a ne okuduğuna dair bilgi bulun-

Sa'y verinin
d ış görün ü ş ü

mamaktadır. Günümüzde bu konuda hac
rehberlerinde yer alan dualar her zaman
yapılabilecek dualardan olup hac ve umre yapanlara yardımcı olmak amacıyla bir
araya getirilmiştir.
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SAYDA
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Lübnan'ın
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Akde niz
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Beyrut'un yaklaş ı k 45 km . güneyinde
yer alır. Lübnan'ı oluşturan idari birimlerden (muhafaza) CenGb idari bölümünün
merkezidir. Fenikeliler tarafından Sicton
adıyla kurulmuş olup Antik dönemde sahildeki stratejik konumu ve limanı sebebiyle önemli bir ticar et yeriydi. As ur kitabelerinde Siduunnu, Şidu n u, Ziduna, Grek
ve Latin kaynaklarında Sicton ve Sidonia
olarak yer almış Arapça'ya Sayda şeklin
de geçmiştir. Şehir, Büyük İskender'in Istilasının ardından milattan sonra 64 yılın
da bütün Suriye ve Lübnan gibi Roma hakimiyetine girmiştir.
Sayda, Lübnan sahilindeki lrka, Cübeyl
ve Beyrut gibi şehirlerle birlikte Yez!d b.
Ebu Süfyan tarafından 16 (637) yılı civarında fethedildi ve Dımaşk cündüne bağ
landı. Arap yarımadası ile Yemen'den getirilen çeşitli kabileler şehirde iskan edildi.
Hz. Ömer'in hilafetinin son yıllarında kısa
bir süre Bizanslılar'ın eline geçtiyse de Hz.
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