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dan ayırarak Sayda eyaleti adıyla yeni bir 
beylerbeyilik teşkil etti. Ancak Fahreddin'in 
1 027 de ( ı 6 ı 8) bölgeye dönmesine izin ve
rilmesinden öldürüldüğü 1 635 yılına kadar 
şehir tekrar onun nüfuz bölgesinde yer al
dı. Bu dönemde Fahreddin, Avrupa'dan 
beraberinde getirdiği mühendis, mimar 
ve sanatkarlarla şehri büyük ölçüde imar 
ettirdi. Yaptırdığı müstahkem saray bu
gün harap olmasına rağmen Avrupalı tüc
carlar için inşa ettirdiği Fransız Ham ha.Ja 
ayaktadır. Bölgede ipek sanayi ve ziraatın 
canlanması için büyük çabalar gösterdi. 
Evliya Çelebi XVII. yüzyılın ikinci yarısında 
uğradığı Sayda'nın kale, liman ve ziyaret
gahlarını etraflıca anlatır. Müellif ayrıca 
üç mahallesi olan şehirde 1 200 ev, altı ca
mi (Yenicami, Camiu'l-bahr, Kethüda Ca
mii, Kutişoğlu Camii, Camiu's-suk ve Ser
ran!), yedi medrese, üç hamam, dört han 
ve 400 kadar dükkan bulunduğunu yazar. 
iskele başındaki Frenk Ham'nda Batılı kon
solosların oturduğunu ve buranın 300 oda
lı kale gibi bir yer olduğunu, fakat şehirde 
bedesten bulunmadığını belirtir. 

Sayda 1 1 63'ten (ı 750) itibaren Zahir el
ömer' in nüfuz bölgesi içerisinde yer aldı. 
Onun 1 1 89'daki (ı 775) isyanının bastırıl

masının ardından iki defa Sayda beyler
beyiliğine getirilen Cezzar Ahmed Paşa 
bölgede kontrolü sağladı. Şehir, Kavalalı 
Mehmed Ali Paşa'nın isyanı sırasında oğlu 
İbrahim Paşa'nın 1 831 Suriye ve Anadolu 
seferi sonucu Mısır valiliğinin denetimine 
girdi. Gelişmeler karşısında ingiltere ve 
Avusturya'nın yardımıyla hareket eden Os
manlı kuwetleri, bütün Filistin ve Suriye'
den Mısır askerlerini çıkararak Osmanlı ha
kimiyetini yeniden kurdu. 

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Say
da ekonomik ve idari yönden önemini kay
betıneye başladı. Bölge ticaretinin merke
zi tedricen Beyrut'a kaydı. O yıllarda mey
dana gelen deprem şehre büyük zarar yer
di. Bu gelişmelere bağlı olarak Osmanlı 
Devleti, 1865 Vilayet Nizamnamesi'nin ar
dından Sayda vilayetini Iağvederek Suriye 
vilayetiyle birleştirdi. Sayda bir kaza mer
kezi konumuna getirilip vilayetin Beyrut 
sancağına bağlandı. Ancak oldukça prob
lemli olan bölgeyi Şam'dan idare etmenin 
zorlukları görülünce 1 888'de gerçekleşti
rilen yeni bir idari düzenleme ile Beyrut 
vilayeti teşkil edildi. Sayda yine Beyrut 
sancağına bağlı bir kazanın merkeziydi. 
XIX. yüzyılın sonu ve XX. yilzyılın başların
da portakal, limon, mandalina, muz ve ba
dem ağaçlariyla dolu bahçeleriyle ünlü olan 
Sayda'da altı cami, sekiz zaviye, dört kilise, 
dört hamam, bir rüşdiye, biri gayri müs-
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limlere mahsus üç mektep, üç sabunha
ne, birkaç debbağhane ve üç ipek fabrika
sı mevcuttu. Şehrin ortasında Sahatüsse
raya denilen bir meydan ve küçük bir ha
vuz vardı. Sayda'nın en yüksek noktasında 
Fransa Kralı IX. Louis tarafından yaptırılan 
kale yer alıyordu. Küçük bir ada üzerinde 
yer alan Kal'atü'l-bahr kagir bir köprüyle 
sahile bağlanmiştı. Sayda, şehri güneyden 
kuzeye katederek Kal'atü'l-bahr önünde 
son bulan geniş bir tek caddeye sahipti. 
Şehrin mağazaları ve ticari işletmeleri bu 
caddenin bağlantıları olan Şakiriye, Tari
kulkamileve Beyrut caddeleri üzerinde bu
lunuyordu. Kuzey ve güney limanları kum
la dolduğundan büyük gemiler artıkyana
şamamaktaydı. 

Sayda şehrinde 1 893-1 895 yıllarında 
8287'si müslüman, 2448'i gayri müslim 
10.735 kişi yaşamaktaydı. Bu nüfus 1900-
1901 'de 1 1 .970'e yükseldi. Bunun 9299'u 
müslümanlardan, 2731'i gayri müslimler
den meydana gelmekteydi. 1 908 yılında 
12.627 olan şehrin nüfusu 1916-1 917'de 
14.167 kişiye yükseldi. Bu nüfusun 1 1 .398'i
ni müslümanlar, 2769'unu çeşitli din ve 
mezheplere mensup gayri müslimler oluş
turmaktaydı . Sayda, I. Dünya Savaşı'nın 
ardından Ekim 1 91 8 başında İngilizler ta
rafından işgal edildi. Nisan 1 920'deki San 
Remo Konferansı'nda bütün Suriye ve Lüb
nan topraklarıyla birlikte Fransız manda 
yönetimine devredildi. Fransa'nın Eylül 
1921'de Büyük Lübnan Devleti'nin kurul
duğunu ilan etmesiyle bu devletin sınır
ları içerisinde yer aldı. Şehir, 1 948 Arap
İsrail savaşı ve sonrasındaki gelişmelerin 
ardından yoğun bir Filistinli göçmen akı
nıyla karşı karşıya kaldı. 1 946'da 15.000 
kadar olan şehrin nüfusu bu hadiselerle 
büyük bir patlama gösterdi. Şehrin 1 980'
de 117.000 kişiye ulaşan nüfusunun yarı
sını Filistinli göçmenler oluşturmaktaydı. 
Sayda giderek Filistinli gerillaların merkezi 
olmaya başladı. Bu gerillaların sınırı ge
çerek İsrail'de gerçekleştirdikleri eylem
ler 1970'lerin ortalarından itibaren Lüb
nan-İsrail ilişkilerinin bozulmasına yol aç
tı. Birkaç defa yoğun İsrail bombardımanı
na maruz kalan Sayda 1982'de işgal edil
di. Lübnan'daki İsrail işgali 17 Mayıs 1983 
antiaşması gereğince 1985'te son buldu. 
Sayda'nın 2003 yılındaki nüfusu 140.000'
dir. 
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Iii ERSİN GüLSOY 

SAYDELE 

(bk. ECZACILIK). 

es-SAYDENE 
(:U~!) 

Biriini'nin 
(ö . 453/1061 [?]) 

eczacılıkla ilgili eseri. 

_j 
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Bazı kaynaklarda Kitô.bü'ş-Şaydele ola
rak zikrediliyorsa da (İbn Ebu Usaybia, s. 
459) müellif eserine Kitdbü'ş-Şaydene 
adını vermiştir. Eser kısa bir mukaddime 
ve yine kısa beş fasılla ilaçların tarif ve tav
sifini içeren çok geniş bir listeden oluş
maktadır. Birüni, 442 ( 1 OSO) yılında sek
sen yaşlarında iken yazdığı kitabın isteni
len biçimde tamamlanabilmesi için döne
min hekim ve eczacılarından dostu Ebu 
Hamid Ahmed b. Muhammed en-Nehşffi'
den yardım almıştır. 

Alfabetik sırayla düzenlenen eserin mu
kaddimesinde eczacılık (saydele) ilminin tıp 
açısından taşıdığı öneme dikkat çekilir ve 
geleneksel tasnife uygun biçimde ilaçlar 
basit (müfred) ve birleşik (mürekkeb) adı 
altında ikiye ayrılır. Birleşik ilaçlar da yapı 
maddeleri itibariyle nebati, hayvani ve kim
yeı/i olmak üzere gruplandırıhr. İlaçlar ta
nımlanırken yararları yanında zararların

dan ve yan etkilerinden bahsedilerek per
hiz ve gerekli besinlerle iyileşme sağlan
dığı sürece hastaya ilaç verilmemesi öne
rilir. İlk ve Orta çağlarda eczacılık büyük 
ölçüde bitkisel ilaçlara dayandığından her 
farmakolog gibi aynı zamanda botanist 



olan Bln1nl. kendi dönemine kadar litera
türe girmiş bitki türlerinin yanında Hin
distan'da bulunduğu yıllarda bizzat ilgi
lendiği zengin bitki türlerini de bütün özel
likleriyle tanıtır; bu yönüyle onun eseri di
ğer kaynaklardan farklıdır. BlrOnl'nin en 
çok başvurduğu kaynaklar EbO Bekir er
Razl'nin Sırrü'l-esrdr' ı ile el-ljdvi'si ve 
EbO Hanife ed-Dineverl'nin Kitdbü'n-Ne
bdt'ıdır. Verdiği ilaç isimlerinin sıra düze
ni itibariyle büyük ölçüde Sırrü'l-esrdr'a 
benzemesi dikkat çeker. İlaç yapımında 
kullanılan hayvansal maddeler, değerli taş
lar, tuzlar, mineraller ve boyalar hususun
da da CallnOs (Galen) , Huneyn b. İshak, Ca
hiz. Sabit b. Kurre, Ya'küb b. İshak el-Kin
di ve İbn Maseveyh gibi bilginierin eserle
rinden yararlandığı görülür. 

BlrOnl eserin ilk faslında "saydene 1 say
dele" teriminin etimolojisini verir ve Arap
ça'daki sandal kelimesinin (parfüm ve ilaç 
yapımında kullanılan güzel kokulu ağaç) 
aslının Hintçe çandal 1 çandan olduğunu, 
bu ağaçtan güzel koku ve ilaç yapıp sat
maya çandana, bu meslekle uğraşanlara 
çandamini denildiğini, Arapça'da ç harfi 
bulunmadığı için onun yerine s kullanıla
rak bu iki kelimenin saydene ve sandena
ni (ecza cı) şeklinde Arapçalaştırıldığını söy
ler. Verdiği bilgiye göre ilmin adı olarak 
saydene kelimesi saydeleden, eczacı an
lamındaki saydelani ise saydenaniden da
ha yaygındır. 

Eserin ikinci faslı ilaç türleriyle yapım 
tekniklerine ayrılmış. özellikle birleşik ilaç
larda oran çok önemli olduğundan bu işin 
ancak tecrübeli hekimler tarafından yapıl
ması gereği vurgulanmıştır. Üçüncü fasıl
da eş değerli ilaçların kullanımında dikkat 
edilmesi gereken hususlar yer almakta
dır. Dördüncü fasılda ilim dili niteliğiyle 
Arapça'nın Farsça'dan üstünlüğüne dikkat 
çeken BlrOnl beşinci fasılda kendisinin il
me olan düşkünlüğünü, kaynaklardan na
sıl yararlandığını ve bu konuda çok dil bil
menin önemini belirttikten sonra eczacı
lıkta kullanılan malzemelerin Arapça. Fars
ça. Soğdca, Süryanlce, Yunanca, Türkçe ve 
Hindistan'da konuşulan çeşitli dillerdeki 
isimlerini bildiğinden söz etmekte, daha 
sonra da eczacılıkta kullanılan birçok bit
kinin ve bunlardan yapılan ilaçların adını 
bu dillerde vermektedir. Kitabın önemli bir 
yanı da bitki türlerinin yetiştiği coğrafi böl
geleri ve iklim şartlarını tanıtmasının ya
nında bunların kök, gövde, dal, budak, yap
rak. çiçek, tohum ve meyvelerinden hangi
sinin ilaç yapımında kullanıldığı hususun
da ayrıntılı bilgi içermesi ve hangisinin do
ğal bitki, hangisinin kültür bitkisi olduğu
nu belirtmesidir. 
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Kitdbü'ş-Şaydene'nin 1927 yılında Zeki ı 

Yelidi Togan tarafından bulunup ilim ale

mine tanıtılan bir nüshası Bursa Kurşun

lu Cami Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., 
Kurşunoğlu , nr. 149) Eserin diğer yazma
larına göre daha iyi olan bu nüsha tabip 
Gazanfer et-Tebriz! (ö. 678/1280'den son
ra) tarafından istinsah edilip düzeltilmiş
tir. M. Şerefettin Yaltkaya bunun mukaddi
mesini Türkçe'ye çevirerekyayımlamış (Mil
lfMecmua, Ili ]Ankara 1937] ;s. 1-40), da
ha sonra aynı kıs ım Max Meyerhof tara
fından İngilizce'ye çevrilmiştir (lslamic Cul

tur, XIX ]Haydarabad 1945\, s. 323-328). 
Ferganalı EbO Bekir Ali b. Osman el-Kasa
nl'nin 1299'da yaptığı Farsça tercümenin 
eksik bir nüshası Manisa İl Halk Kütüp
hanesi'nde olup (nr. 1789) İran'da neşre
dilmiştir (nşr. MinOçihr Sitilde - İrec Ef
şi3.r, Tahran 1352 h ş.) BlrOnl'nin 1000. do
ğum yılı münasebetiyle eserin Arapça tam 
metni ve İngilizce tercümesi, Hakim Mu
hammed Said, Rana İhsan İlahi ve Sami 
Halef Harnarine tarafından diğer nüsha
ları da dikkate alınarak takdim. ta'lik ve 
değerlendirmeyle birlikte iki cilt halinde 
yayımlanmıştır (Al-Biruni's Book on Phar

macy and Materia Medica, Karachi 1973). 
Ubeydullah Kerimov'un inceleme ve not
larla Rusça'ya çevirdiği (Taşkent 197 4) ese
ri Abbas Zeryab da Farsça bir giriş ve not
larla neşretmiştir (Tahran 1370/1991 ). 
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Sözlükte "riayet edilmesi, yerine getiril
mesi gereken, ihlali yasak olan; ödev, hak" 
anlamındaki hürmet ve aynı kökten olup 
"korkmak, çekinmek". manasma gelen ih
tiram kelimeleri Türkçe'de saygı kavra
mını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 
Dini ve ahlaki metinlerde gerek kutsala 
gerekse yüksek şahsiyetlere ve makamla
ra karşı gösterilmesi gereken saygı ta'zlm , 
tevkir, ta'zlr, tebcil, tefhim, heybet, me
habet gibi kelimelerle anlatılmaktadır (U

sanü 'l-'Arab, "bel", "fb.m", "(ırın", "ca~m", 
"hyb", "vtr" md.leri ; Kamus Tercümesi, 1, 
288; ll , 28, 145; III, 138, 425, 517) İbn Hazm 
halkın alimiere karşı duyduğu saygıyı me
habet ve tebcil kelimeleriyle ifade eder 
( el-AI)lal):, s. 21 ) . Ayrıca "korkma, çekin
me" gibi anlamlara gelen havf, haşyet, 
takva kelimeleri de tasavvuf ve ahlak lite
ratüründe patolojik anlamda değil ahlaki 
manada korkuyu, yani Allah'ın buyrukları
na saygıyı ifade etmektedir. Nitekim Gaz
zall, havf kelimesini hub (sevgi) kavramı
nın karşıtı diye düşünenler olduğunu be
lirttikten sonra şöyle der: "Bu görüş doğ
ru değildir; aksine, tıpkı ilahi güzelliğin id
rakinin zorunlu biçimde sevgiyi meydana 
getirmesi gibi ilahi azametin idraki de ka
çınılmaz şekilde heybet duygusu uyandı
rır." Ayrıca Allah'ı sevenler arasında özel 
yeri bulunanların korkularının sevgi maka
mında korku olduğunu söyleyerek bu an
lamdaki korkuyu sevginin delili sayar (İh-
ya', ıv, 335-336) 

Kur'an-ı Kerim'de ta'zim, ta'zlr, tevklr, 
takva, huşO. havf gibi kavramlar geniş an
lamda Allah'a saygı için kullanılmaktadır. 
Feth sOresinde geçen ( 48/9) ta'zlr ve tev
klr kavramları tefsirlerde "Allah'a saygı ve 
O'nu yüceltme" diye açıklanmıştır (mese
la bk. Taber!, XXVI, 74-75; Şevkanl, V, 55). 
Özellikle takva kavramı, geçtiği hemen her 
ayette "Allah'a saygı ve O'nun koyduğu ku
ralları ihlal etmekten sakınma" anlamını 
içermektedir. Takvanın tazim ile anlam iliş
kisini gösteren en dikkat çekici iki örnek 
Hac sOresinin 30-33. ayetlerinde yer al
maktadır. Bu ayetlerde Allah'ın koyduğu 
kanunlara, O'nun yüklediği ödevlere ta
zim gösterilmesi, putlara tapmaktan ka
çınılması, yalancı şahitlikten sakınılması, 

tevhide bağlı kalınması ve Allah'ın şiarla
rına (İslam'ın özelliği sayılan temel ilke 
ve kurallar) tazim gösterilmesi gerektiği

ne işaret edildikten sonra. "Bunlar kalple
rin takvasındandır" buyurulur. Şevkani bu 


