
SAFAHAT 

dığı uzun lirik parça Hocazade'nin ağzın
dan söylenir. Kitap, savaştan kurtulmuş 
bir vatanda İslam'ın ve Türklüğün gelece
ği için Batı'nın ilmini, tekniğini kazanmak 
üzere Asım'ın Avrupa'ya gönderilmesiyle 
sona erer. 

Mehmed Akif'in Mısır'da yaşadığı sırada 
Kahire'de yayımlanan Safahat'ın son kitabı 
Gölgeler'dir (Kahire 1 352). On yedisi kıta 
olmak üzere kitapta yer alan kırk bir şiir
den en eskisi 4 Temmuz 1334 (1918) ta
rihini taşırken Akif'in sağlığında basılmış 
son şiiri de 22 Ağustos 1349 ( 1933) tarihli 
"Sanatkar'' başlıklı manzumedir. Gölgeler'
de 1918-1921 tarihlerini taşıyanların çoğu, 
özellikle bunlar arasında yine ayetterin ser
best yorumları olan "Hala mı Boğuşmak", 
"Yeis Yok" ve "Azimden Sonra Tevekkül" 
manzumeleri öncekiler gibi irade, ümit ve 
gayret temaları üzerine kurulmuşken di
ğerleri genellikle şairin Mısır'daki bir çeşit 
sürgün hayatını ve bedbinliklerini yansıtır. 
Beklediği İslam idealinin gerçekleşmeme
sinin verdiği ümitsizlikle vatanından uzak 
yaşamaya mecbur bir ruh halinin doğurdu
ğu karamsarlık "Hüsran", "Şark", "U mar 
mıydın?", "Mehmed Ali'ye", "Bülbül", "Ley
la", "Firavun ile Yüzyüze", "Vahdet" şiirle
rinde açıkça hissedilir. Gölgeler'e asıl özel
liğini veren ise hayatında ve eserinde ta
sawufa meyletmemiş olduğu bilinen şai

rin dini fikirlerinin mistik duygulara yönel
diği "Gece", "Hicran" ve "Secde" şiirleridir. 
Altlarındaki kayıtlara göre ikamet etmek
te olduğu Hilvan'da bir duygu yoğunlu
ğuyla yazıldığı anlaşılan şiirler Akif'in en 
lirik parçalarındandır. Bunlara yine ben
zer ruh halini yansıtan "Said Paşa İmamı" 
ve "Hüsam Efendi Hoca" manzum hikaye
leri de eklenebilir. "Sanatkar" başlıklı şiiri 
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ise Akif'in müslümanların dertleri ve ha
yal kırıklıkları ile geçen hayatının kısa, duy
gu lu bir özeti olduğu gibi Safahat'ın ön
ceki ciltlerinde belirmeyen, fakat şahsiye
tinin önemli bir tarafını teşkil eden sanat 
sevgisini, özellikle de Batı mOsikisine olan 
ilgisini aksettirir. 

Safahat'ın her kitabı ayrı ayrı olmak 
üzere Mehmed Akif hayatta iken birkaç 
defa basılmış, ölümünden sonra ve özel
likle vefatının SO. yılından itibaren pek çok 
yayınevi, resmi ve özel kuruluşça bugüne 
kadar yedi kitap bir arada olarak bazıları 
inceleme de ihtiva etmek suretiyle 1 00'
den fazla baskısı yapılmış, böylece Safa
hat Türkiye'de en çok tiraja ulaşan şiir ki
taplarından biri olmuştur. Bu basımlar 
arasında Akif'in Safahat'a almadığı şiir
leriyle beraber (Safahat, İstanbul 1987), 

bütün şiirlerin ilk yayın tarihleri, dergide 
ve çeşitli basımlarındaki karşılaştırmaları, 
özel adlar fihristi ( Safahat: Edisyon Kritik, 
Ankara ı 990) ve eski-yeni harflerle tenkitli 
neşir (Safahat, İstanbul 1991) olmak üze
·re önemli birkaç yayın M. Ertuğrul Düz
dağ tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrı

ca İsmail Hakkı Şengüler'in on ciltlikAçık
lamalı ve Lügatçeli Mehmed Akif Kül
liyalı'nın (İstanbul ı 990-1992) I-IV. ciltleri 
Safahat'a ayrılmıştır. 
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SAFAYİ MUSTAFA EFENDi 
(ö. ı 138/1 725-26) 

Tezkire müellifi ve şair. 
_j 

1085-1087 (1674-1676) yılları arasında 
İstanbul'da doğdu. Tahsilini tamamladık
tan sonra Divan-ı Hümayun katibi oldu. El
mas Mehmed Paşa'nın nedimleri arasın
da yer aldığı için onun sadaretinde mek
tupçuluğunu yaptı. 1 O Şewal 11 08'de (2 
Mayıs 1697) defter eminliği göreviyle ha
cegan zümresine katıldı . S Cemaziyelahir 
11 00 (27 Mart 1689) tarihli bir mevacib kay
dında çavuş iken bu tarihte 1 O akçe ulüfe 
ile divan katipleri zümresine girdiği belir
tilmektedir. Müellif çevresinde saf bir ki
şi olarak tanındığından çağdaşlarının def
ter emaneti görevini ona yakıştıramadık

ları Üsküdarlı Sırri'nin şu beytinden anla
şılmaktadır: "Dedi utarid gel gör belayı 1 
Defter emini o ldı Safayl." 112S'te ( ı 7 ı 3) ev
kaf muhasebeciliğine, 1129'da ( 17 ı 7) ken
di isteği üzerine küçük evkaf muhasebeci
liği vekilietine tayin edilen Safayl, başmu

kataacılık ve tezkirecilik gibi diğer bazı 
memuriyetlerde bulunduktan sonra mali
ye tezkireciliğine getiriidiyse de kısa zaman 
içinde bu görevden aziedildL Bu sıralarda 
yazmaya başladığı şuara tezkiresini Nev
şehirli Damad İbrahim Paşa'ya sundu ve 
karşılığında şıkk-ı sani defterdarlığı göre
vine getirilerek vefatma kadar bu görev
de kaldı. Ramiz'in babası müderris Nalm 
Efendi'nin düşürdüğü tarih mısraından 
(Ola ya rab Safayi'nin mekanı cennet-i a'la) 
1138'de (ı 725-26) öldüğü anlaşılmaktadır. 



Şairliği hakkında Ramiz ve Fat1n Efendi 
tezkirelerinde takdirkar ifadeler bulunmak
la beraber Salim tezkiresinde olumsuz ka
naat belirtilmektedir. Safayi'nin mürettep 
bir divana sahip olduğuna dair kayıtlar ya
pılan araştırmalarda doğrulanmamıştır. 

Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki tezkiresi
nin bazı yapraklarında şiirleri vardır (Esad 
Efendi , nr. 2549, vr. 23b, 270b, 27ı b, 3ı4b, 
347bı. Safayi'nin hattının güzel olduğu tez
kiresinin kendisi tarafından yazılan dört 
nüshasından anlaşılmaktadır. Eserinde 
Mevlevl şairlerine ve Mevlevllik'le ilgili şiir
Iere yer vermesi, ayrıca Mevlevlliği öven bir 
şiirinin bulunması sebebiyle (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, m 2549, vr. 203b-204aı 
onun Mevlev1 olduğu düşünülebilir. 

Safayi'nin Nuhbetü'l-asar min tevai
di'l-eş'ar adlı tezkiresi Rıza Tezkiresi'ne 
zeyil olarak hazırlanmış olup eserde 1 050-
1132 ( 1640-1720) yılları arasında yaşayan 
şairlere yer verilmektedir. Safayi farklı za
manlarda yazdığı dört nüshayı dört defa 
gözden geçirmiş ve bunlara 1129 (1717), 
1132, 1133 tarihlerini koymuştur. Ancak 
kendisi tezkiresini 1132'de ( ı72oı tamam
ladığını ifade eder. Viyana nüshasındaki 
1137 (1724) tarihi ise müellifın tezkiresini 
bu tarihte Damad İbrahim Paşa'ya sun
muş olduğunu düşündürmektedir. Devrin 
ileri gelen alim ve fazıllarından on sekiz ki
şinin takriziyle başlayan tezkirede bir ön
sözle 486 şairin biyografisi ve şiirlerinden 
örnekler bulunmakta, eser bir hatime ile 
sona ermektedir. Şairler alfabetik sıraya 
göre düzenlenmiş olup çoğunun ölüm ta
rihi verilmiştir. Sade bir üslupla yazılmış 
tezkirede biyografiler kısadır. Önsözünde 
Latlfi, Aşık Çelebi ve Kınalızade Hasan Çe
lebi gibi tezkirecilere özendiğini belirten 
Safayi'nin önemli bir yönü şairlerle yakın
lık kurup eseri için onlardan bilgi almış 
olmasıdır. Yurt içinde ve yurt dışında tak
riz ve şair sayısı farklı on beş nüshası bili
nen tezkire üzerinde N uran Altuner met
nin edisyon kritiğini yapmak suretiyle bir 
doktora tezi hazırlamış (bk. bibl), Pervin 
Çapan'ın yüksek lisans tezi olarak hazır
ladığı eser edisyon kritik yapılmadan ba
sılmıştır (Ankara 2005ı . 
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Iii NURAN ALTUNER 

SAFE D 
(~) 

Kuzey Filistin'de tarihi bir şehir. 
L ~ 

Bugün İsrail Devleti sınırları içerisinde 
bulunan Safed, Yukarı Cel1le bölgesinde 
840 m. yükseklikte bir tepe üzerindeki ta
rihi kalesinin eteklerinde yer almaktadır. 
Ahd-i Atik'te geçmemesine rağmen yahu
dilerce kutsal sayılan şehirlerden biridir. 
Akka'nın 40 km. doğusunda ve Taberiye'
nin 20 km. kuzeyinde bulunan şehrin ne 
zaman kurulduğu hakkında kesin bilgi 
yoktur. Tarihi kayıtlarda adı ancak milat
tan sonra ll. yüzyıldan itibaren zikredil
mektedir. Safed kelimesi şehrin fiziki ko
numunu çağrıştıran "gözleme, bakma" an
lamındaki "şefat"tan gelir. Josephus'ta ge
çen Sepph'in (Sephı burayı tarif ettiği ile
ri sürülür (İA, X, 48ı Arapça'da "hediye" 
manasma gelen "safet" kelimesinin bunun
la ilgili olması ihtimali vardır. 

VI. (XII.) yüzyıldan önceki Arap kaynak
larında yer almayan şehir, Hz. Ömer za
manında bütün Filistin bölgesi gibi müs
lümanların hakimiyeti altına girmiş olma
lıdır. Belazürl ve Taberi gibi ilk dönem kay
naklarında Safed'den bahsedilmemesi, şeh
rin İslamiyet'in ilk döneminde önemli bir 
yerleşim merkezi olmadığını göstermek
tedir. Bu bölge Emevller, Abbasller ve To
I unoğulları'nın hakimiyetinden sonra IV. 
(X.) yüzyılın ortalarından itibaren İhşldl
ler'in, 358'de (969ı Fatımller'in eline geç
ti. Filistin toprakları 462 (1 069-70) yılın
dan itibaren Selçuklular'ın hakimiyeti al
tına girerken 482'de (ı 089ı yeniden Fa
tım! idaresine alındı. 

Safed'in bir kale-şehir olarak asıl ortaya 
çıkışı Haçlı seferleri dönemine rastlar ve 
adı kaynaklarda sıkça geçer. I. Haçlı Sefe
ri'nin ardından Kudüs Haçlı Krallığı 'nın ku
rulmasıyla bu devletin sınırları içerisinde 
yer aldığında küçük bir yerleşim yeri du
rumundaydı. Kudüs Krallığı , Suriye ve Filis-
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tin sahillerindeki şehirleri müslümanlara 
karşı koruyabilmek için iç bölgelerde baş
lattığı kale inşaatları sırasında Akka'yı em
niyete alabilmek amacıyla uygun bir ko
numda olan Safed'i de müstahkem hale 
getirdi. Arap kaynaklarına göre buradaki 
ilk kale 49S'te (ı ıo ı-ı I 02 ı Haçlılar tarafın
dan yapıldı. 1140'ta Frank Kralı Fulk kale
yi yeniledi ve genişletti. Kral lll. Baudouin, 
11 57'de Sanyas muhasarasını kaldırmak 
için çıktığı seferde Nüreddin Mahmud Zen
gl'nin orduları tarafından mağlüp edilince 
güçlükle bu kaleye sığınabildi. 1167 yılın
dan itibaren Daviyye (Templier) şövalyeleri
nin başlıca merkezlerinden biri oldu. Sela
haddin-i Eyyübl, Kudüs fethinin ardından 
altı haftalık bir kuşatma sonucu Şewal 
584'te (Aralık ı 188 ı kaleyi anlaşma ile tes
lim aldı ve içindeki garnizonun serbest
çe şehri terketmesine izin verdi. Fakat 
Franklar'ın yeniden buraya hakim olabi
Ieceği endişesiyle 1219 veya 1220'de kale 
yıktırıldı. Selahadclin'in ölümü üzerine Ey
yübller arasında taht kavgalarının başla
masıyla Dımaşk hakimi Ebü'l-Hayş el-Me
likü's-Salih İsmail, Mısır'daki rakibi olan ye
ğeni el-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyüb'a 
karşı mücadele ederken Haçlılar'la itti
fak yapabilmek için Safed'i 638'de (I 240ı 
Templier şövalyelerine iade edince kale ye
niden müstahkem hale getirildi. Marsilya 
Piskoposu Benedict d'Aiignan tarafından 

1908 yı l ında Safed'de bir müslüman mahallesi ve modern 
Safed'den bir görünüş 
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