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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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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reli olmadı, Vezir Bedr el-Cemali tarafın
dan gönderilen Fatımi ordusu şehri tekrar
zaptetti (482/I089)
Seferi esnasında Haçlılar şehrin
tahrip ettiler ve Filistin, Lübnan,
Suriye'nin özellikle sahil şehirlerini ele geçirmeyi amaçladıklarından Sayda'ya da pek
çok defa saldırı düzenlediler. Şehir, Kudüs
Haçlı Kralı!. Baudouin'in 501 (1107) yılın
daki kuşatmasından yüklü miktarda para
ödenerek kurtarılabildi. Saydalı müslümanların Askalan, SOr ve Beyrutlular'la birlikte hıristiyan hacılara saldırması üzerine 1.
Baudouin ertesi yıl şehri karadan ve denizden tekrar kuşattı. Ancak Mısır donanmasının yardımı ve Dımaşk Atabegi Tuğte
gin'in 15.000 kişilik birlikte bölgeye yaklaş
ması sonucu kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. İki yıl sonra 1. Baudouin tarafın
dan tekrar muhasara edilen şehir kırk yedi günlük bir kuşatmanın ardından emanla teslim oldu ve Kudüs Haçlı Krallığı'na tabi bir kontluğa dönüştürüldü (Aralık I 110).
Bu kontluk, Doğu Akdeniz sahilinde Haçlı egemenliğinin güçlenmesinde rol oynamakta birlikte SOr, Akka ve Yafa gibi Haçlı hakimiyetindeki diğer şehirlerle mukayese edildiğinde siyasi ve iktisadi açıdan
daha önemsizdi. İslami kaynakların ifadesine göre bu dönemde şehirde müslümanlar hıristiyanlar karşısında azınlık durumuna düşmüş ve onlara ağır vergiler
yüklenmişti. Sayda'da 546-565 (1151-1170)
yılları arasında meydana gelen depremler
büyük hasara yol açtı.

1.

Haçlı

varaşlarını

Sayda Deniz Kalesi

Osman'ın hil.3fetinin ilk döneminde Suriye
Valisi Muaviye tarafından geri alındı. Muaviye, Bizans saldırılarına karşı şehri korumak üzere karakollar kurdurup asker yerleştirdi, böylece Sayda bir ribat şehri haline geldi. Yine bu devirde Sayda'ya İranlı
lar'ın iskfın edildiği belirtilmektedir. İlk dönem İslam coğrafyacıları Sayda'yı Dımaşk'ın
limanı diye zikreder.

Kaynaklarda, son Emevl halifesi ll. Mer132 (750) yılında limanını tamir ettirmesi dolayısıyla adı geçen Sayda'nın Abbasi döneminde isminin neredeyse hiç geçm em esi şehrin önemli bir siyasi ve ticari
rol oynamadığının göstergesi kabul edilebilir. Şehir daha sonra To lunoğulları ve İh
şidiler'in hakimiyetine girdi. 360 (971) yı
lında Lübnan'ı ele geçiren Fatımiler, Seyfüddevle Münzir b. Nu'man b. Amir et-TenOhi'yi Beyrut ve Sayda'ya vali tayin etti.
Onun ölümünün ardından oğlu izzüddevle Temim vali oldu. Bundan sonra Arslani
ailesine mensup Fatımi valileri tarafından
yönetil di. V. (Xl.) yüzyıl başlarında çok kısa
bir süre Mirdasi hakimiyetine giren şehir
ardından tekrar Fatımiler'in eline geçti.
Sayda bu dönemde tarih kaynaklarında
fazla yer almamakta birlikte V. (Xl.) yüzyıl
ortalarında bölgeye gelen Nasır-ı Hüsrev
şehrin muhkem surlarından, canlı ve temiz çarşılarından bahseder. Onun ifadelerinden şehrin bu dönemde özellikle ticari
açıdan canlandığı anlaşılmaktadır (Sefername, s. 23). Nasır-ı Hüsrev'den yaklaşık
yüzyıl sonra bölgeyi ziyaret eden Şerif elİdrlsi de büyük bir şehir olarak nitelediği
Sayda'nın dört bölgeden ve 600'ün üzerinde day'adan oluştuğunu, etrafının bostan ve bahçelerle dolu olup fiyatların ucuz,
çarşılarının marnur olduğunu ifade etmektedir (Nüzhetü'l-müştak, I, 370) 463 (1071)
yılından itibaren Dımaşk'a hakim olan Tutuş 480'de ( I087) Sayda'yı ele geçirdi. AncakSayda'da Selçuklu hakimiyeti uzun süvan'ın
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Eyyübiler'in şehri Haçlılar'dan kurtarmak
için gerçekleştirdiği ilk teşebbüsler başa
rısızlıkla sonuçlandı. Hıtt1n Savaşı'nın ardın

dan Sayda'ya hücum eden Selahaddin-i
EyyObi, Sayda hakimi Renaud de Sidon
tarafından terkedilen şehri fethetti (583/
1187). Selahaddin Sayda, Beyrut ve çevresini Emir Seyfeddin Ali b. Ahmed b. elMeştOb'un idaresine verdi ve Haçlı tehlikesine karşı istihkamların büyük bir kıs
mını yıktırdı. 593 (1197) yılında Sayda'da
Haçlılar'la Eyyübiler arasında şiddetli bir
savaş meydana geldi. Yapılan anttaşınada

Sayda
Fren k
Hanı·nın

iç avlusu

Beyrut Haçlılar'da kalırken Sayda müslümaniarta Haçlılar arasında ikiye bölündü
(594/1198). ı. el-Melikü'l-Adil bu savaşın
ardından geri kalan tahkimatı da yıktırdı.
VI. Haçlı Seteri'nin öncü kuwetleri şehri iş
gal ederek savunma amacıyla Sayda sahilindeki küçük bir ada üzerine Kal'atü'l-bahr
diye bilinen kaleyi inşa ettirdiler ve şehrin
surlarınıyenilediler (625/1228). Eyyüb!Sultanı el-Melikü'l-Kamil Muhammed'in Alman imparatoru ll. Friedrich ile yaptığı anttaşınada çevresinde müslümanların meskOn olduğu Sayda kesin olarak Haçlılar'a
bırakıldı (28 Rebiülevvel 626 1 24 Şubat
1229). Sayda,Vll. Haçlı Seferi esnasında kı
sa süreli olarak müslümanların eline geçtiyse de Haçlılar tarafından geri alındı. Bu
sefer sırasında Mısır'da yenildikten sonra
Akka'ya gelen Fransa Kralı IX. Saint Louis
tarafından tekrar tahkim edildi (652/1254).
Sayda hakimi Julien, Moğollar'a tabi köylere saldırınca Ketboğa intikam amacıyla
şehri tahrip etti (658/1260). Templier (Daviyye) şövalyelerine olan borçları sebebiyle
Sayda'yı teminat göstermiş bulunan Julien şehri onlara teslim etti (659/1261).
Memlükler'in Moğollar'a karşı kazandı
Aynica!Ot zaferinin ardından Sayda'ya
müslüman hücumlarının başlaması üzerine otuz yıl burada kalan Templier şöval
yeleri anlaşma teklif ettiler. 669 (1271) yı
lında yapılan on yıllık anlaşmayla Sayda'nın sahil kısımları onlarda, dağlık kısımla
rı müslümanlarda kaldı. Bu anlaşma şö
valyelerin müslüman tüccarlara saldırma
sı üzerine bozuldu. Memlük Sultanı el-Melikü'l-Eşref Halil b. Kalavun 690'da (I 29 I)
Akka'yı fethedince buradan ayrılan TernpHer şövalyeleri Sayda'ya sığındı. Emir Alemüddin Sencer eş-Şücai el-MansOri kumandasındaki Memlük ordusunun Sayda'ya yaklaşması üzerine Templier şövalyele
ri deniz kalesini terkederek Kıbrıs'a kaçtı
lar. Böylece Memlükler'in eline geçen şeh
rin (Receb 690 1 Temmuz 1291) surları yık
tın! dı. Memlükler döneminde Sayda, Dı
maşk naibliğine tabi ve oradan tayin edilen valiler tarafından yönetildL
ğı
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1574) yıllarını kapsayan sancak tevcih defterinde Beyrut ile birlikte bir sancak durumuna getirildiği görülmektedir. Yine 986995 (1 578-1587) yıllarını ihtiva eden sancak tevcih defterinde Beyrut ve Sayda bir
sancak olarak kaydedilmiş. ancak yanına
"merfG"dur (sancaklıkları kaldırılmıştır) kaydı düşülmüştür. Sayda ve Beyrut, 1O16'da ( 1607) hazırlanmış olan Ayn Ali Efendi
Kanunnamesi'nde ayrı birer sancak şek
linde Şam eyaleti sınırları içerisinde gösterilmiştir.

Sayda'da Deniz Kalesi Cami i ve içinden bir

görünüş

Fatım11er devrinde önemli bir ticaret şeh
ri olan Sayda Haçlılar. EyyGbller ve Memlükler döneminde bu önemini kaybetmiş
görünmektedir. İbn Battuta buradan Mı
sır'a kuru üzüm, incir gibi meyvelerle zeytin yağı ihraç edildiğini söyler ( er-Rif.ıle, s.
62) Şehirde tekstil, ipek dokuma, cam,
toprak kap ve şeker endüstrisinin varlı
ğı bilinmektedir. Haçlılar zamanında Sayda dokumaları gerek hıristiyan hacılar
gerekse tüccarlar vasıtasıyla Avrupa'ya
götürülüyordu. EyyGbller ve Haçlılar döneminden günümüze çok az eser kalmış
tır. Haçlılar devrine ait en önemli kalıntı
lar şehrin su rları ile Kal'atü'l-bahr'dir. Daha önce Camiu'l-muhtesib adıyla bilinen
ve Sayda'nın zamanımıza ulaşan en eski
camisi olan Babüsseraya Camii 598 (1202)
yılında Şeyh Ebü'l-Yümn İbn Ebü'l-Hak tarafından yaptırılmıştır. Haçlılar devrinde
inşa edilen bir kilisenin kalıntıları üzerinde
Memlükler tarafından VII. (XIII.) yüzyılda
yaptırılan el-Camiu'l-Ömeri el-Kebir bulunmaktadır. Yine Memlükler devrinde 77S'te
( 1373) inşa edilen sahildeki Camiu'l-bahr
günümüze ulaşmıştır. Memlükler döneminde Kıbrıs'ı üs edinen Templier şövalye
leriyle Cenevizliler, Sayda ve civarına pek
çok defa yağma akınlarında bulunmuş ve
bu sebeple Memlükler şehir surlarını tekrar tahkim etmek zorunda kalmıştır.
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Osmanlı idaresi altındaki Sayda'nın fiziki
durumuyla ilgili bilgiler XVI. yüzyılda tutulmuş tahrir defterlerinde yer alır. Buna
göre Sayda üç müslüman ve bir yahudi
mahallesine sahip küçük bir kasaba hüviyetindedir. Müslüman mahalleleri Kale,
Dekakin ve Bahr isimlerini taşır. Bu defterlerden 977 (1569-70) tarihli olanına göre şehirde 530 hane, 230 mücerret müslümanla yirmi beş yahudi ve üç cizye mükellefı hıristiyan nüfusu yaşamaktaydı. Söz
konusu rakam şehrin 3000 dolayında bir
nüfusa sahip olduğunu gösterir.

Sayda, XVII. yüzyılın başlarında Lübnan'ın
güçlü Dürzi ailelerinden Ma'noğlu Fahreddin'in hakimiyet sahası içerisine girdi. Onun
1OZZ (1613) yılındaki isyanının bastırılma
sının ardından Osmanlı Devleti bu bölgeyi
daha iyi kontrol edebilmek amacıyla Sayda, Safed ve Beyrut sancaklarını Şam'-
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Osmanlı Dönemi. Sayda, Yavuz Sultan
Selim'in 922 (1516) Mercidabıkzaferinden
sonra Osmanlı ülkesine katıldı. Osmanlılar.
Suriye ve Filistin'de ele geçirdikleri bölgeleri vilayet-i Arab adıyla teşkil ettikleri beylerbeyiliğe bağladılar. Sayda, Şam sancağının bir kaza merkezi olarak teşkilatlan
dırıldı. XVI. yüzyılın ilk yarısında bu konumunu koruyan Sayda'nın. 975-982 (1568-
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