SAYMERT, Hüseyin b. Ali
Derbüzzerradln'de vefat etti ve orada defnedildi.
Sayıneri'nin yaşadığı dönem, Hanefi
mezhebinin ağırlık merkezinin Irak'tan Maveraünnehir bölgesine kaydığı zamana rastlar. Bu sebeple Kudurl istisna edilirse sonraki Hanefiler üzerinde o dönemin Maveraünnehir Hanefileri daha etkili olmuştur.
Onun A.l].bô.ru Ebi lfanile ve aşf:ıdbih adlı eseri erken devir Hanefi tarihi açısından
önemli bir kaynak durumundadır. Usule
dair eseri, hem fıkıhla ilgili temel yaklaşımlarının hem de Irak ve Maveraünnehir
Hanefileri arasındaki farklı bakış açılarının

öğrenilmesine yardımcı olmaktadır. Iraklı

Hanefiler'in ileri gelenlerinin benimsediği
Mu'tezill hüküm ve masiahat anlayışı Sayıneri'nin usulünde de görülmektedir. Mükelleflerin fiilieri hakkında aklın bedlhl değer hükümlerinin bulunduğunu kabul eden
Mu'tezile'nin kurduğu akıl-şeriat uygunluğu esasına dayalı nazari sistemden kaynaklanan görüş ve ifadeler Sayıneri'de de
bulunmaktadır. Onun eserinde birkaç yerde tekrarladığı, "Kulların şer'! hükümlerle
mükellef tutulması kendisindeki maslahat sebebiyle hasen olur" ve, "Teklif olunan hüküm kendisinde mükellefin maslahatı bulunduğu için hak olur" (Kitab Masail al-Hilaf, s. 168, 248, 253, 309, 325)
şeklindeki ifadeleri Mu'tezile'nin maslahat anlayışını yansıtmaktadır. Bir başka
yerde akli tahrlmden (el-hazrü'l-akll)
bahsetmesi ve bu hükrnün sem'l bir delille değişebileceğini söylemesi (a.g.e. , s.
10), hazr ve ibi!ıha bahsinde Basra Mu'tezilesi gibi ibi!ıha görüşünü benimsemesi,
aklın bir mani bulunmadıkça ibaha hükmünü gerektirdiğini, zulüm ve yalanın kubhuna delalet ettiğini belirtınesi (a.g.e., s.
336-33 9) Mu'tezm hüküm anlayışının etkisini ortaya koyan görüşleridir. Saymerl
eserinde meseleleri delillendirmede söz konusu akli hüküm ve masiahat çerçevesini
kullanmaktadır. 417 (1026) yılında Mu'tezile mezhebinden döndürOldüğüne dair
rivayet ve kendisinden altı ay kadar önce
vefat eden Mu'tezile kelamcısı Ebü'l-Hüseyin el-Basrl'nin cenaze namazını kıldır
ması da onun bu mezhebe temayülünü
göstermektedir.
Eserleri. 1. Şer]J.u MuJJ.taşari't- Ta]J.ô.vi.
Eserin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemekte, İbn Kutluboğa birkaç cilt olduğunu belirtmektedir. Z. Kitô.bü Mesô.'ili'l-JJ.ilô.t ii uşuli'l-fı~h. Cessas'ın Fuşul'ü
ile birlikte erken dönem Irak Hanefileri'nden günümüze ulaşan iki usul kitabından
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biridir. İşlenen konular, terimler, benimsenen görüşler ve delillendirme açısından
bu eserle Cessas'ın eseri arasında sıkı bir
bağlantı vardır. Saymert hili!ıf üslübu içerisinde 133 usul meselesini ele aldığı eserinde genellikle Kerhl ve Cessas çizgisine
bağlı kalmıştır. Söz konusu iki alimin kendi aralarında veya başka Hanefiler'le ihtilaflı oldukları konularda ikisinden birinin
görüşünü benimsemiştir. Ancak eserde
fıkıh usulünün deliller, lafızlar, kıyas, ictihad gibi bütün temel konuları kapsamlı
biçimde ele alınmamakta, yalnız her konuyla ilgili önemli meseleler işlenmekte
dir. En çok kıyasla ilgili meseleler üzerinde durulmuştur. Eser Raşid b. Ali el-Hay
tarafından yüksek lisans tezi olarak ( 1405
[ 1985 ı. Camiatü 'l-im am Muhammed b.
Su Od el-islamiyye, Riyad) ve Abdülvahid
Cehdanl tarafından doktora tezi olarak
tahkik edilmiştir (Cehdanl'nin doktora
tezinin ikinci kı smı nı oluşturmaktadır;
bk. Kitab Masail al-Hilaf, bk. bibl.). 3.
AJJ.bô.ru Ebi lfaniteve aşf:ıdbih . Günümüze ulaşan ilk Hanefi tabakat kitabı
olup 404 (1014) yılında tamamlanmış
tır. Erken dönem Irak çevresi Hanefi fakihleri hakkında çok önemli bir kaynak
olan ve daha sonraki birçok tabakat kitabı için referans teşkil eden eser IV. (X.)
yüzyıl sonuna kadar yaşayan Hanefiler'i
ele almaktadır (Haydarabad ı 965, 1974;
Beyrut 1976) .
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SAYRAFI
( ~y.:-aJf)
Ebü'l-Hasen All b. Bündar es-Sayrafl
(ö. 359/969-70)
Horasanlı

L

zahid ve silfi.
_j

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Bakaynaklarda nisbesi "SQfi" şeklinde kayıtlıdır. Muahhar kaynaklardan Ba]J.rü'lveldye'de adı yanlış olarak Ali b. Hüseyin
el-Pendarl şeklinde yazılmıştır (Süleyman
Ş ey hl, S. 139). Muhtemelen alim sufilerden Bündar b. Hüseyin eş-Şlrazl'nin oğlu
dur. Sayrafi, Horasan bölgesindeki şehir
leri, Irak, Suriye ve Mısır'ı dolaşarak sufilerinin sohbetlerine katıldı. Nlşabur'da Ebu
Osman ei-Hirl ve Mahfüz b. Mahmud'un,
Semerkant'ta Muhammed b. Fazı el-Belhl'nin, Belh'te Muhammed b. Hamid'in,
Cuzcan'da Ebu Ali el-CQzcanl'nin, Hey'de
Yusuf b. Hüseyin er-Razl'nin, Bağdat'ta
Cüneyd-i Bağdadl, Ruveym b. Ahmed,
Semnun b. Hamza, İbn Ata ve Ebu Muhammed ei-Cerlrl'nin, Şam'da Tahir elMakdisl, İbnü'l-Cella ve Ebu Amr ed-Dı
maşki' nin, Mısır'da Ebu Bekir el-Mısrl, Ebu
Bekir ez-Zekkak ve RGzbi!ırl'nin sohbetlerinde onlardan istifade etti. Sayrafi, sırf
Cüneyd-i Bağdadl'nin sohbetlerine katıldı
ğı için buna imkan bulamayan İbn Hafif'in
kendisine saygı gösterdiğini belirtmektedir (Süleml, s. 501-504).
zı

Hücvlrl'nin "plrlerin plri" diye andığı Sayraft'nin (Keşfü'l-mahcab, s. 95) bazı sözleri oğlu Muhammed tarafından rivayet
edilmiştir. Tasavvufu "her şeyi Hak'tan ve
Hakk'a ait olarak görmek, zahir ve batın
da halkı görmemek" şeklinde tanımlayan
Sayrafi dünyada sıkıntısız hayatın mümkün olmadığını, heva ile Hakk'a ulaşılama
yacağını , dünya ve ahiretten vazgeçmeden Hakk'ın bulunamayacağını vurgulamış,
halkla fazla haşır neşir olmanın zarariarına
işaret etmiştir. Öte yandan oğluna, "Evladım! Sakın insanlarla ihtilafa düşme, AIlah'ın kul olarak kabul ettiği bir kimseyi
kardeş olarak kabul etmekten çekinme"
dediği rivayet edilir. Tevazua büyük önem
veren Sayrafi ilk defa gördüğü bir üstadın hemen elini öper ve ardından yürümeyi tercih ederdi. Namaz kılarken üzerinde bulunan elbiseyi halk ile görüşeceği
zaman daha iyisiyle değiştirmekten hoş
lanmaz, "Allah'ın huzuruna çıkmanın edebi budur" derdi. Sayrafi ayrıca hadis rivayetinde bulunmuş ve güvenilir bir ravi kabul edilmiştir. Hadis aldığı kimseler arasın 
da hadis hi!ıfızı İbn Cevsa da vardır. Süle-

SAYVADI
rıca yeğeni ve kız kardeşi gibi diğer bazı
aile fertlerine maaş bağ l andı. Onun girişimleriyle Sayyadl sülalesinin yanı sıra Suriye ve Halep bölgesinde Rifal tarikatının
önde gelen ailelerinden Keyyall, Hariri ve
Cündller'in mensupları da askerlikten muaf tutuldu .

ml, Sayraft'nin Davüd b. Süleyman b. Huzeyme'den aldığı bir hadisi eserinde kaydetmiştir (Tabakat, s. 501-502) .
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Rifai
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şeyhi.
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babasının Rifaltarikatının Hanşeyhun'da
olduğunu

lunduğunu

1876'da Sultan Abdülaziz'in tahtsonra Halep nakibüleş 
raflığı görevinden alınan Sayyadl 31 Ağus
tos'ta ll. Abdülhamid'in tahta çıkması üzerine eski görevine iade edildi ve Haremeyn
payesi verildi. Aynı yılın sonlarında Halep
müftüsü Muhammed Kudsi'nin tarunu ve
arkadaşı Abdülkadir Kudsi ile beraber İs
tanbul'a gitti ve saraya kabul edildi. Ardın
dan Meclis-i Meşayih reisliğine tayin edildi,
ancak daha göreve başl amadan Haziran
1878'de beklenmedik bir kararla Halep'e
geri gönderildi. Padişahın bu kararında,
Kanun-ı Esasi'nin askıya alınmasından sonra Dfı'i'r-Reşfıd adlı eserinde Meclis-i Meb'Qsan'ı savunduğu hususunda yapılan şi
kayetlerin etkili olduğu belirtilir.
tan

Hama ile Halep arasındaki Maarretünnu'man kasabasının Hanşeyhlin köyünde
doğdu. Ebü'I-Hüda künyesiyle tanınır. Aslen Rifai-Sayyadl şeyhi olmakla birlikte bazı eserlerinde Halidi nisbesini de kullandı
ğı görülmektedir. Ancak Halidiyye tarikatıyla münasebeti konusunda bilgi bulunmamaktadır. Küçük yaşta tahsil için Maarretünnu'man'a gönderildi. Aynı yıllarda
babası Hasan Vadi, Rifal tarikatına intisap
etti. Halepli Rifal şeyh i Hayrullah Efendi ve
Bağdatil Rifal şeyhi Muhammed Mehdi
er-Ruvvas ile irtibat kurdu. Ebü'I-Hüda,
ki halifesi

Halep yakınında nüfusunun çoğunlu 
Nusayrller'in oluşturduğu küçük bir
kasaba olan Cisrüşşugür nakibüleşraflığı
görevine getirildi. 1874'te Halep nakibüleşraflığına tayin edildi.
ğunu

Mayıs

Ebü'I-Hüda Muhammed b. Hasen Vadi
b. All es-Sayyadi er-Rifai
(1850- ı 909)

ve bir zaviyesinin buzikreder.

1860'larda Halep müftüsü ve Rifal şey
hi Bahaeddin er-Ruvvas'a intisap ederek
hilafet alan Ebü'l-Hüda aynı yıllarda . türbesi Hanşeyhlin yakınlarında bulunan ve
Rifaiyye tarikatının Sayyadiyye kolunun plri olan Ahmed es-Sayyad ' ın (ö. 670/1271)
soyundan geldiğini belirterek Sayyadl nisbesini kullanmaya başladı. 1867'de Hanşeyhlin'da Rifeliler ile Kadirller arasında çı
kan anlaşmazlığı çözümlernek için Dımaşk'a
giderek kendisinin de bir Rifili olduğu belirtilen Dımaşk müftüsü Maarretünnu'manlı Emin Cündl'den yardım talep etti. Bu ziyaretin ardından Ahmed es-Sayyad Türbesi türbedarlığını ve Hanşeyhun'un yönetimini üstlendi. 1870 civarında İstanbul'a
gitti. Muhtemelen bu sırada, Mecelle Cemiyeti üyesi olan Emin Cündl'nin deste-

Sayyadl1878'de İstanbul'a geldiğinde
Abbas Ağa mahallesinde bir eve
yerleştirilmişti. Zamanla buranın yetersizliğinden ve sağlığına iyi gelmediğinden şi
kayeti üzerine 1889'da padişah tarafından
Serencebey Yokuşu'nda bir konak satın alı
narak tefriş edildi. tekke ve ikametgah olarak kendisine verildi. ll. Meşrutiyet'in ilanından kısa bir süre önce Büyük Ada'ya
taşındı. ll. Abdülhamid'e yakınlığı sebebiyle yoğun eleştirilere maruz kalan, bir tarikat şeyhi olmaktan ziyade büyücü, falcı. yılancı gibi sıfatlarla anılan ve hakkın
da zınd ı k olduğuna dair bir risale kaleme
alınan Sayyadl, Meşrutiyet'in ilanının ardından bir ara Bekir Ağa Bölüğü ' ne getirilerek sorgulan dı. Bu sırada Anadolu veya Rumeli'ye sürgün edilmesi gündeme
geldi. 28 Mart 1909'da BüyükAda'da göz
hapsinde iken vefat etti, vasiyeti gereği
Beşiktaş'taki dergahının haziresine defne- .
dildi. Serencebey Yokuşu'ndaki emlaki Darüşşafaka'ya devredildi. 1937'de naaşı Halep'te yaptırdığı cami, konak ve zaviyeden
oluşan külliyenin hazlresine, babası Hasan
Vadi ve kardeşi Abdürrezzak'ın mezarları
nın yanına nakledildL
Beşiktaş

indirilişinden

Sayyadl 1878'in son aylarında tekrar İs
tanbul'a döndü. Sultanın onun İstanbul'a
dönüşüne izin vermesinde mabeyinci Hacı
Ali ve Osman beylerin tesirinin bulunduğu rivayet edilir. Bu tarihten itibaren Sayyadl'ye çok ilgi gösterildi. Resmi bir görevi olmadığı halde önce İstanbul , ardından
1879'da Anadolu kazaskerliği payesi verildi. Daha sonra ilmiye rütbelerinin en yüksek mertebesi olan Rumeli Kazaskerliği
payesini ısrarla talep etti ve nihayet 1885'te bu talebi yerine getirildi. Devlet tarafın 
dan kendisine tahsis edilen maaş 1882'de 1200 kuruştan 4500 kuruşa yükseltildi. 1878'de üçüncü rütbe Mecldl, 1882'de
birinci rütbe Mecldl, 1892'de Altın Liyakat
madalyası ve 1893'te Murassa' Meddl nişam ile taltif edildi. Devlet desteği Sayyadi ile sınırlı kalmadı; oğlu Hasan Halid Şu
ra-yı Devlet üyesi, kardeşlerinden Abdürrezzak Efendi Meclis-i Maliye üyesi, NQreddin Efendi Meclis-i Maarif üyesi yapıl
dı ve kendilerine çeşitli payeler verildi. Ay-

1878'den ll. Abdülhamid döneminin sonuna kadar İstanbul'da kalması, dergahı
nın saraya yakın bir yerde bulunması ve
saraydan sürekli iltifat görmesi Sayyadl'nin dönemin politikalarında etkili olduğu
izlenimine yol açmıştır. Gerçekte devlet yönetimi ve politikaları üzerinde ne kadar etkili olduğu bilinmemektedir. Ancak bazı
Arap topraklarından İstanbul'a gelen misafırlerin ağırlanması işinin zaman zaman
ona havale edildiği , özellikle ll . Abdülhamid'in hilafet politikasında ve bazı Arap
vilayetlerinde Osmanlı Devleti'nin güç ve
otoritesinin arttınlmasına yönelik faaliyetlerde buralarda yaygın olan Rifal tarikatı
nın bir şeyhi olarak nüfuzundan yararlanılmaya çalışıldığı belirtilmektedir. öte yandan Sayyadl ile Mabeyin ikinci katibi Suriyeli İzzet Paşa ve diğer bazı üst düzey devlet erkanı arasındaki siyasi çekişmelerin ve
kıskançlıkların zaman zaman sultanı sı
kıntıya soktuğu söylenebilir. İstanbul'da
ki bütün tarikat çevrelerini yakından tanı
yan Hüseyin Vassaf'ın Setine-i Evliyfı'sın
da Sayyadl'ye yer vermemesi dikkat çekicidir.
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