
Sayda'da Deniz Ka lesi Cami i ve içinden bir görünüş 

Fatım11er devrinde önemli bir ticaret şeh
ri olan Sayda Haçlılar. EyyGbller ve Mem
lükler döneminde bu önemini kaybetmiş 
görünmektedir. İbn Battuta buradan Mı
sır'a kuru üzüm, incir gibi meyvelerle zey
tin yağı ihraç edildiğini söyler ( er-Rif.ıle, s. 
62) Şehirde tekstil, ipek dokuma, cam, 
toprak kap ve şeker endüstrisinin varlı
ğı bilinmektedir. Haçlılar zamanında Say
da dokumaları gerek hıristiyan hacılar 
gerekse tüccarlar vasıtasıyla Avrupa'ya 
götürülüyordu. EyyGbller ve Haçlılar dö
neminden günümüze çok az eser kalmış
tır. Haçlılar devrine ait en önemli kalıntı
lar şehrin surları ile Kal'atü'l-bahr'dir. Da
ha 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 ta
rafından yaptırılmıştır. Haçlılar devrinde 
inşa edilen bir kilisenin kalıntıları üzerinde 
Memlükler tarafından VII. (XIII.) yüzyılda 
yaptırılan el-Camiu'l-Ömeri el-Kebir bulun
maktadır. Yine Memlükler devrinde 77S'te 
( 1373) inşa edilen sahildeki Camiu'l-bahr 
günümüze ulaşmıştır. Memlükler döne
minde Kıbrıs'ı üs edinen Templier şövalye

leriyle Cenevizliler, Sayda ve civarına pek 
çok defa yağma akınlarında bulunmuş ve 
bu sebeple Memlükler şehir surlarını tek
rar tahkim etmek zorunda kalmıştır. 
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li! CENGİZ TOMAR 

Osmanlı Dönemi. Sayda, Yavuz Sultan 
Selim'in 922 (1516) Mercidabıkzaferinden 
sonra Osmanlı ülkesine katıldı. Osmanlılar. 
Suriye ve Filistin'de ele geçirdikleri bölge
leri vilayet-i Arab adıyla teşkil ettikleri bey
lerbeyiliğe bağladılar. Sayda, Şam sanca
ğının bir kaza merkezi olarak teşkilatlan
dırıldı. XVI. yüzyılın ilk yarısında bu konu
munu koruyan Sayda'nın. 975-982 (1568-
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1574) yıllarını kapsayan sancak tevcih def
terinde Beyrut ile birlikte bir sancak duru
muna getirildiği görülmektedir. Yine 986-
995 (1 578-1587) yıllarını ihtiva eden san
cak tevcih defterinde Beyrut ve Sayda bir 
sancak olarak kaydedilmiş. ancak yanına 
"merfG"dur (sancaklıkları kaldırılmıştır) kay
dı düşülmüştür. Sayda ve Beyrut, 1 O 16'
da ( 1607) hazırlanmış olan Ayn Ali Efendi 
Kanunnamesi'nde ayrı birer sancak şek

linde Şam eyaleti sınırları içerisinde gös
terilmiştir. 

Osmanlı idaresi altındaki Sayda'nın fiziki 
durumuyla ilgili bilgiler XVI. yüzyılda tu
tulmuş tahrir defterlerinde yer alır. Buna 
göre Sayda üç müslüman ve bir yahudi 
mahallesine sahip küçük bir kasaba hüvi
yetindedir. Müslüman mahalleleri Kale, 
Dekakin ve Bahr isimlerini taşır. Bu def
terlerden 977 ( 1569-70) tarihli olanına gö
re şehirde 530 hane, 230 mücerret müs
lümanla yirmi beş yahudi ve üç cizye mü
kellefı 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 Fahred
din'in hakimiyet sahası içerisine girdi. Onun 
1 OZZ ( 1613) yılındaki isyanının bastırılma
sının ardından Osmanlı Devleti bu bölgeyi 
daha iyi kontrol edebilmek amacıyla Say
da, Safed ve Beyrut sancaklarını Şam'-
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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 

_j 

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 


