
ml, Sayraft'nin Davüd b. Süleyman b. Hu
zeyme'den aldığı bir hadisi eserinde kay
detmiştir (Tabakat, s. 501-502) . 
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li! SÜLEYMAN ULUDAG 

SAYVAN 

(bk. ÇADlR). 

SA YY ADi 
( .ş.:~l;.all) 

Ebü'I-Hüda Muhammed b. Hasen Vadi 
b. All es-Sayyadi er-Rifai 

(1850-ı 909) 

Rifai şeyhi. 

_j 

ı 

_j 

Hama ile Halep arasındaki Maarretün
nu'man kasabasının Hanşeyhlin köyünde 
doğdu. Ebü'I-Hüda künyesiyle tanınır. As
len Rifai-Sayyadl şeyhi olmakla birlikte ba
zı eserlerinde Halidi nisbesini de kullandı
ğı görülmektedir. Ancak Halidiyye tarika
tıyla münasebeti konusunda bilgi bulun
mamaktadır. Küçük yaşta tahsil için Ma
arretünnu'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, 
babasının Rifaltarikatının Hanşeyhun'da

ki halifesi olduğunu ve bir zaviyesinin bu
lunduğunu zikreder. 

1860'larda Halep müftüsü ve Rifal şey
hi Bahaeddin er-Ruvvas'a intisap ederek 
hilafet alan Ebü'l-Hüda aynı yıllarda . tür
besi Hanşeyhlin yakınlarında bulunan ve 
Rifaiyye tarikatının Sayyadiyye kolunun pl
ri olan Ahmed es-Sayyad'ın ( ö. 670/1271) 
soyundan geldiğini belirterek Sayyadl nis
besini kullanmaya başladı. 1867'de Han
şeyhlin'da Rifeliler ile Kadirller arasında çı
kan anlaşmazlığı çözümlernek için Dımaşk'a 
giderek kendisinin de bir Rifili olduğu be
lirtilen Dımaşk müftüsü Maarretünnu'man
lı Emin Cündl'den yardım talep etti. Bu zi
yaretin ardından Ahmed es-Sayyad Tür
besi türbedarlığını ve Hanşeyhun'un yöne
timini üstlendi. 1870 civarında İstanbul'a 
gitti. Muhtemelen bu sırada, Mecelle Ce
miyeti üyesi olan Emin Cündl'nin deste-

savvadi 

ğiyle H alep yakınında nüfusunun çoğunlu

ğunu Nusayrller'in oluşturduğu küçük bir 
kasaba olan Cisrüşşugür nakibüleşraflığı 
görevine getirildi. 1874'te Halep nakibü
leşraflığına tayin edildi. 

Mayıs 1876'da Sultan Abdülaziz'in taht
tan indirilişinden sonra Halep nakibüleş

raflığı görevinden alınan Sayyadl 31 Ağus
tos'ta ll. Abdülhamid'in tahta çıkması üze
rine 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 başlamadan Haziran 
1878'de beklenmedik bir kararla Halep'e 
geri gönderildi. Padişahın bu kararında, 
Kanun-ı Esasi'nin askıya alınmasından son
ra Dfı'i'r-Reşfıd adlı eserinde Meclis-i Meb
'Qsan'ı savunduğu hususunda yapılan şi
kayetlerin etkili olduğu belirtilir. 

Sayyadl 1878'in son aylarında tekrar İs
tanbul'a döndü. Sultanın onun İstanbul'a 
dönüşüne izin vermesinde mabeyinci Hacı 
Ali ve Osman beylerin tesirinin bulundu
ğu rivayet edilir. Bu tarihten itibaren Say
yadl'ye çok ilgi gösterildi. Resmi bir göre
vi olmadığı halde önce İstanbul , ardından 
1879'da Anadolu kazaskerliği payesi veril
di. Daha sonra ilmiye rütbelerinin en yük
sek 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 yükseltil
di. 1878'de üçüncü rütbe Mecldl, 1882'de 
birinci rütbe Mecldl, 1892'de Altın Liyakat 
madalyası ve 1893'te Murassa' Meddl ni
şam ile taltif edildi. Devlet desteği Sayya
di ile sınırlı kalmadı; oğlu Hasan Halid Şu
ra-yı Devlet üyesi, kardeşlerinden Abdür
rezzak Efendi Meclis-i Maliye üyesi, NQ
reddin Efendi Meclis-i Maarif üyesi yapıl
dı ve kendilerine çeşitli payeler verildi. Ay-
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rıca yeğeni ve kız kardeşi gibi diğer bazı 
aile fertlerine maaş bağ landı. Onun giri
şimleriyle Sayyadl sülalesinin yanı sıra Su
riye ve Halep bölgesinde Rifal tarikatının 
önde gelen ailelerinden Keyyall, Hariri ve 
Cündller'in mensupları da askerlikten mu
af tutuldu. 

Sayyadl1878'de İstanbul'a geldiğinde 
Beşiktaş Abbas Ağa mahallesinde bir eve 
yerleştirilmişti. Zamanla buranın yetersiz
liğinden ve sağlığına iyi gelmediğinden şi
kayeti üzerine 1889'da padişah tarafından 
Serencebey Yokuşu'nda bir konak satın alı
narak tefriş edildi. tekke ve ikametgah ola
rak kendisine verildi. ll. Meşrutiyet'in ila
nından kısa bir süre önce Büyük Ada'ya 
taşındı. ll. Abdülhamid'e yakınlığı sebebiy
le yoğun eleştirilere maruz kalan, bir ta
rikat şeyhi olmaktan ziyade büyücü, fal
cı. yılancı gibi sıfatlarla anılan ve hakkın
da zındık olduğuna dair bir risale kaleme 
alınan Sayyadl, Meşrutiyet'in ilanının ar
dından bir ara Bekir Ağa Bölüğü 'ne geti
rilerek sorgulan dı. Bu sırada Anadolu ve
ya 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 Da
rüşşafaka'ya devredildi. 1937'de naaşı Ha
lep'te yaptırdığı cami, konak ve zaviyeden 
oluşan külliyenin hazlresine, babası Hasan 
Vadi ve kardeşi Abdürrezzak'ın mezarları
nın yanına nakledildL 

1878'den ll. Abdülhamid döneminin so
nuna 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 yö
netimi ve politikaları üzerinde ne kadar et
kili olduğu bilinmemektedir. Ancak bazı 
Arap topraklarından İstanbul'a gelen mi
safırlerin ağırlanması işinin zaman zaman 
ona havale edildiği , özellikle ll . Abdülha
mid'in hilafet politikasında ve bazı Arap 
vilayetlerinde Osmanlı Devleti'nin güç ve 
otoritesinin arttınlmasına yönelik faaliyet
lerde buralarda yaygın olan Rifal tarikatı
nın bir şeyhi olarak nüfuzundan yararla
nılmaya çalışıldığı belirtilmektedir. öte yan
dan Sayyadl ile Mabeyin ikinci katibi Suri
yeli İzzet Paşa ve diğer bazı üst düzey dev
let 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 çeki
cidir. 
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Eserleri. 200'ün üzerinde eseri olduğu 
belirtilen Sayyadl eserlerini Arapça olarak 
kaleme almış. siyasi nitelikli birkaç kitabı 
dışında tasawufi konular üzerinde dur
muştur. Bunların büyük bir kısmı Rita! ta
rikatı ve Sayyadl ailesi hakkındadır. önem
li eserleri şunlardır: 1. Dfı'i'r-Reşfıd li-se
bili'1-itti})fıd ve'1-in]fıyfıd (İstanbul, ts.). 
Osmanlı hilafet ve saltanatını dini yönden 
desteklemek amacıyla yazıldığı izlenimini 
veren eser Halep müftüsü Muhammed 
Kudsi'nin torunu, Sayyadl'nin yakın arka
daşı ve saray katibi Abdülkadir Kudsi ta
rafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 2. 
en-Nef]J.atü'n-nebeviyye ii l]idmeti'1-
l]ilfıfeti '1-If amidiyyeti '1-'Oşmfıniyye 
(İÜ Ktp., TY, nr. 4704). Muhteva bakımın
dan Dô.'i'r-Reşfıd'a benzer ve II. Abdül
hamid'in muhaliflerine karşı bir duruşu 
ortaya koyar. Önceki eserle birlikte yeni 
harfiere aktarılarak Hilafet Risa1e1eri 
içinde yayımlanmıştır (haz. İsmail Kara, is
tanbul 2002, I, 161-201, 203-251). 3. Kılô.

detü '1-cevô.hir (Beyrut 130 I) . Ahmed er
Rifal'ye ve Rifaiyye tarikatı tarihine, adab 
ve erkanına dair hacimli bir eserdir. 4. 
l)av'ü'ş-şems (I-II, istanbul I 300). İslam 
dini esaslarına dair olan eserin tahkikli 
neşri M. Selim el-Hemarni tarafından ya
pılmıştır (yayın yeri yok, 1974). S. Zal]i
retü'1-me'fıd (Mısır I307) . Biyografisi ve 
şeceresi bakımından önemli bir eserdir. 
Sayyadl'nin diğer bazı eserleri de şunlardır: 
Gunyetü't-tô.libin (DımaŞk 1390), Nefe
})fıtü'1-imdô.d (Beyrut, ts), Hidô.yetü's
Sfı'i bi-süiCıki tari]fati'1-gavşi'r-Rifô.'i (İs
tanbul, ts.), Eşrefü '1-vesô.'il ( Dımaşk 1389), 

'U]fudü '1-elmô.s (Mısır 1315), Ijizô.netü'1-
imdô.d (Mısır 1326), et-Tarikatü'r-Ritô.'iy
ye (Beyrut 2002; tre. Mahmut Nedim Ak
soy, Ankara 2005), Tari]fu'ş-şavô.b fi'ş-şa-

1avô.ti 'ale'n-nebiyyi'l-evvô.b (tre. Meh
met Bayrak, istanbul 200 I). Sayyadl'nin 
eserlerinin bir listesi e1-Kenzü'1-muta1-
sem ii meddi yedi'n-nebi li-veledihi'l
gavşi'r-Rifô.'iyyi'1-a'~am adlı eserinin 
tahkikli neşri içinde yer almaktadır (nşr. 
Hasan b. Abdülhaklm Abdülbasıt, Dımaşk 
2005, S. 44-56). 
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Iii ŞiT TuFAN BUZPlNAR 

SAYYADiYYE 
( ~~ı;..:.ıı ) 

Rifaiyye tarikatının 
İzzeddin Ahmed es-Sayyadi'ye 

(ö. 670/1271) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. RİFAİYYE). 

SAZ 
( jlw) 

Türk musikisinde 
müzik aletlerinin tamamını 

ifade eden bir terim, 
daha çok halk müziğinde kullanılan 

telli bir çalgının adı. 

_j 

_j 

Terimin Farsça saz kelimesinden Türk
çe'ye geçtiği belirtilir. Farsça'da ve Türk
çe'de farklı anlamları olan saz kelimesi her 
iki dilde de "mGsiki aleti" manasında kulla
nılmaktadır. Terim, Türk ve Fars kültürü
nün güçlü etkisiyle İç Asya'dan başlayarak 

Akdeniz havzasını kapsayan coğrafyada yo
ğun bir kullanım alanı bulmuştur. Yazılı 

kaynaklardan izlenebildiği kadarıyla bu kul
lanırnın son dört-beş asırdan önceki dö
nemlere taşınabilmesi güçtür. İhvan-ı Sa
fa, Kindl. Farabi ve İbn sına'nın eserlerin
de mOsikiyle ilgili kısımlarda saz kelime
sine rastlanmamaktadır. Bu kaynaklarda 
"alatü'l-mGsiki" tabiriyle mOsiki icrasında 
kullanılan aletler genel bir ifadeyle anılır ve 
bazı mOsiki aletlerinin özelliklerine deği
nilir. Mevlana Celaleddin-i Rumi ile Yunus 
Emre'nin şiirlerinde saz kelimesine tesa
düf edilmekle birlikte bunların genel an
lamda mOsiki aletlerini mi yoksa özel bir 
aleti mi belirttiği hakkında kesin bir görüş 
bildirmek zordur. XIV ve XV. yüzyıllarda sa
zın bazı tamlamalar içinde yer aldığı gö
rülmektedir: "Saz-ı dôlab, saz-ı gayibl, saz-ı 
kasat-ı çlnl. saz-ı murassa-ı gayibl" gibi. 
XVI. yüzyılda Türkçe eserlerde "saz çalan, 
sazende" yerine Arapça mutrib veya Türk
çe çalgıcı kelimeleri kullanılmaktadır. Evli
ya Çelebi, Seyahatname'sinde çeng, ku
düm, tambura, çöğür, ney, davul , zurna 
gibi mOsiki aletlerini saz adıyla tanımla
mış ve sazcı, sazende, sazendegan keli
melerini mOsiki aleti çalan kişi veya toplu
luk adı olarak ifade etmiştir. Ayrıca saz ke
limesinden türeyen "sazkil.r" (makam adı), 
"sazkar, sazende" (saz çalan kişi), "saz se
maisi" tabirleri klasik Türk mOsikisi termi
nolojisinde sıkça görülmektedir. Osmanlı

Türk mOsikisinde yaklaşık beş yüzyıldan 
beri din! ve din dışı mOsikide kullanılan alet
leri tanımlarken saz terimine yer verildiği 
bilinmektedir. 

Son dönemlerde sazları niteliklerine gö
re tasnif eden çok sayıda çalışma yapıl 

mışsa da genellikle şu tasnif en fazla rağ
bet görenler arasında yer alır: Vurmalı saz
lar (vurgu sazları), telli sazlar (kirişli sazlar), 
nefesli sazlar (üflemeli sazlar). Bu sazlar 
ayrıca kendi içinde alt gruplara ayrılır ve 
kullanım alanlarına göre farklı kategoriler 
içinde yer alır. Halk arasında ince saz ve 
kaba saz adıyla anılan çalgı gruplarında ka
ba saz takımı davul ve zurnayı, ince saz 
takımı saz, kemane, darbuka, kaval gibi 
grupları kapsar. Bazı yörelerde ise ince saz 
takımı ile kastedilen cümbüş, ud, klarnet, 
kanun ve darbukadır. 

Tarihi kaynaklarda ve İç Asya Türk dün
yası ile Anadolu halk dilinde "çalgı, çalgu, 
çalugu" kelimeleri mOsiki aletlerinin ta
mamını ifade etmek için kullanılır ve sa
zın anlamdaşıdır. Son dört yüzyıl içinde saz 
ve çalgı kelimeleri zaman zaman birbiri
nin yerine kullanılsa da halk arasında her 
ikisinin bıraktığı iz farklıdır. Günümüzde 


