
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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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 

445 



SAFE D 

başlatılan ve iki yıl kadar süren inşaat so
nucu güçlendirilen kale Dımaşk-Akka yo
lunda büyük bir askeri önem kazandı. Ay
rıca burası ekonomik ve idari merkez ol
du. 

Mısır'da Memlük Devleti'nin kurulma
sından sonra Sultan I. Baybars 664 yazın
da ( 1266) Safed'i ele geçirdi. Kale eman
la teslim olmasına rağmen içindeki gar
nizon tamamıyla imha edildi. Baybars ka
leyi yeniden takviye ettirdi ve kalenin or
tasına büyük bir burç yaptırdı . Biri kale
de olmak üzere Safed'de iki cami inşa et
tirdi. VII. (XIII.) yüzyıla kadar büyükçe bir 
köy olan Safed bu dönemde Memlük ha
kimiyetindeki Suriye'de (Biladüşşam) altı 
naiblikten birinin merkezi haline geldi. Ge
nellikle orta dereceli Memlük emirleri Sa
fed'e naib tayin edildi. Sakif, Tibnln, Tabe
riye, Nasıra gibi şehirler Safed naibliğine 
bağlandı . Sivil iskan desteklendi; camiler, 
hamam, kervansaray ve dükkanlar yapıl
dı. Dımaşk naibi Seyfeddin Tenkiz'in bl
maristan yaptırdığı Safed'de Şihabiyye ve 
Şemsiyye medreselerinin olduğu kaydedil
mektedir. VIII. (XIV.) yüzyılın ilk yarısında 
Arap coğrafyaciları burayı zengin ve önem
li bir şehir olarak anar. Ancak muhteme
len 7 49 ( 1348) civarında etkili olan veba sal
gını şehrin tedricen gerilemesinin başlan
gıcı oldu. 1356'da bir hıristiyan donanma
sı Safed'i kuşatıp ele geçirdiyse de Dımaşk'

tan gönderilen kuwetler şehri geri almayı 
başardı . Yavuz Sultan Selim, Mercidabık 
zaferinden (25 Receb 922 1 24 Ağustos 

151 6) sonra bütün Suriye bölgesiyle bir
likte burayı da savaşsız teslim aldı . Mem
lükler döneminde şehrin gelişmesine pa
ralel olarak ilmi hayat da canlandı. el-Va
ii bi'l-veteyat müellifi Ham b. Aybeg es
Safedl, Hasan b. Muhammed es-Safedl 
ve günümüze ulaşmayan TarilJu Şafed 
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1596-1597'de 

Safed'in 

mahallelerini 

gösteren liste 
(BA, TD, 
nr. 686, s. 6) 

adlı eserin müellifi Safed kadısı Hatlb el
Osmanl bu dönemde yetişen alimlerden
dir. 

Osmanlılar, Suriye ve Filistin'de ele ge
çirdikleri bütün toprakları Vilayet-i Arab 
adıyla teşkil ettikleri beylerbeyiliğe bağ
ladılar. Safed o tarihte sancak merkezi 
olarak belirlenmedi. Ancak 927'de ( 1521). 

Memlükler döneminde Safed naibi olup da
ha sonra Osmanlı hizmetine giren Canbir
di Gazall'nin isyanının bastırılmasından he
men sonra bir sancak merkezi haline ge
tirildi ve sancak beyliğine Çavuş Sinan Bey 
tayin edildi. XVI. yüzyılın ilk yarısına ait Os
manlı tahrir kayıtlarına göre (932/1525-26) 

Safed'de altı müslüman ve her biri cema
at diye kaydedilen dört yahudi mahallesi 
bulunuyordu. Şehrin nüfusu 725 hane, kırk 
bekar müslüman erkek nüfusla 232 ciz
ye mükellef! yahudiden ibaretti (BA, TD, 
nr. 427, s. 1-9) . Buna göre toplam nüfus 
5000'i geçiyordu. Bu yüzyılın ikinci yarısın
da şehirdeki müslüman mahallesi sayısı ye
di oldu. Bunlar Savadin, Ekrad, Handek, 
Gazaviye, Camiülahmer, Vata ve Sfık adla
rını taşımaktaydı. Yahudi mahallesi sayısı 
963 ( 1556) tahririne göre on üçe, 1 005 
( 1596-97) tahririne göre on ikiye yükseldi. 
Bu sırada Safed'in Avrupa'nın çeşitli böl
gelerinden ve Kuzey Afrika'dan yoğun bir 
yahudi göçü aldığı anlaşılmaktadır. Bu du
rum göçmenlerin geldiği yerlerin adını ta
şıyan mahalle isimlerinde de görülmekte
dir (Portukal , Kastiliye, Alaman ve Macar, 
Aragon ve· France, italiye, Megaribe, Ka
laviriye, Müsta'ribe, Puliye, Romaniye, Ma
yor ve iskiibi n) . Bunlardan sadece Müsta'
ribe (Arap yahudisi l mahallesi eskiden be
ri burada yaşayan yahudilerin meskQn ol
duğu yerdi. Şehirde 1 556'da 1160 hane, 
217 bekar müslümanla (tah 6000 ki ş i) 

1175 cizye mükellef! (6000 kiş i) yahudi nü
fusun varlığı dikkati çeker. Bu nüfus 1 005'e 
( 1596-97) gelindiğinde 940 hane, 369 be
kar müslüman (5000 ki ş i) ve 1074 cizye 
mükellef! (5000 kiş i ) yahudi olarak belir
lenmişti (BA. TD, nr. 300, s. 9-36; nr. 686, 

s. 7-40) . Bu rakamlar, XVI. yüzyılın ikinci 
yarısında şehir nüfusunun iki katını aşa
rak 10.000'i geçtiğine işaret eder. Ayrıca 
yoğun yahudi göçü sebebiyle müslüman
yahudi nüfusunun birbiriyle eşitlendiğini, 
fakat 1525-1 526'ya göre yahudi sayısının 
dört kat arttığını gösterir. 

Kalabalık hale gelen ve önemli bir şehir 
özelliği kazanan Safed'in merkez olduğu 
sancağa XVII. yüzyılın başlannda Lübnan'ın 
güçlü Dürzl ailelerinden Ma'noğlu Fahred
din'in getirilmesi yeni siyasi olaylara yol 
açtı . Fahreddin'in isyan ettiği 1022 (1613) 

yılına kadar şehir onun hakimiyet sahası 
içerisinde yer aldı. isyanın bastırılmasının 
ardından Osmanlı Devleti bu problemli böl
geyi daha iyi kontrol edebilmek için 1614'
te Sayda, Safed ve Beyrut sancaklarını 
Şam'dan ayırarak Sayda eyaleti adıyla ye
ni bir beylerbeyilik oluşturdu ve beylerb\'!
yiliğine Hasan Paşa'yı tayin etti (BA, MD, 
nr. 80, s. 141) . Ancak Fahreddin'in 1618'
de yeniden bölgeye dönmesine izin veril
mesinden öldürüldüğü 1635 yılına kadar 
Safed tekrar onun nüfuz bölgesi içerisin
de kaldı . Evliya Çelebi, Ramazan 1 082'de 
(Ocak 1672) uğradığı Safed'de yedi müs
lüman, yedi yahudi mahallesi bulunduğu
nu, kalenin harap olduğunu, şehirde se
kiz cami ( Şeyh Ni 'me, Muallak, Kızılcami , 

Eynesi , Aşerta h 1 Kı rk l a r, Şeyh l sa, Kürt 
Mahallesi Camii, Mismar 1 Medrese Cami). 
altı medrese, yedi zaviye, altı hamam, üç 
han ve üç kervansaray bulunduğunu yazar. 
Müslümanlara ait ev sayısı 1300 kadardır. 
Buna göre müslüman nüfusun 5500 do
layında olduğu anlaşılır. Evliya Çelebi'ye 
göre şehirde daha önce 12.000 yahudi ya
şarken bu sayı çoğunun Selanik'e göç et
mesi sonucu 2000 kişiye inmiştir. Yahudi
ler şehirde önemli bir sanayi olan yünlü 
kumaş dokumacılığı yapmaktadır. 3000 
dokuma tezgahı göçler sebebiyle kırka düş
müştür. Evliya Çelebi, şehrin dut. zeytin 
ve balı ile ünlü olduğunu da bildirir. Bü
tün bu bilgiler XVI ve XVII. yüzyıllarda Sa
fed'in bölgedeki önemli şehirler arasında 
yer aldığını ve Osmanlı öncesi dönemine 
nisbetle hayli geliştiğini ortaya koyar. 

Şehir, 1750'lerden itibaren kendisi de 
Safed doğumlu olan Zi:\hir el-Ömer'in kont
rolü altına girdi. 1759'daki deprem şehirde 
gerilerneye yol açtı. Safed, Zahir el-Ömer'in 
isyanının bastırılmasınden sonra 1775'te 
Sayda beylerbeyiliğine tayin edilen Cezzar 
Ahmed Paşa'nın eline geçti. Mısır'a asker 
çıkaran Napolyon Sonapart 1799'daki Ak
ka muhasarasından önce Safed'e girdi. 
Safed bölgesi, Kavalalı Mehmed Ali Paşa'
nın isyanı sırasında oğlu İbrahim Paşa'nın 
1832'deki Suriye ve Anadolu seferisonucu 
onların kontrolüne geçti. Fakat 1840'ta İn
giltere ve ·Avustuıya'nın yardımıyla hare
ket eden Osmanlı güçleri bütün Suriye ve 
Filistin'den Mısır kuwetler ini çıkararak Os
manlı hakimiyetini yeniden kurdu. Safed 
1819 ve 1837 yıllarında meydana gelen 
iki büyük depremde büyük hasar gördü. 
Bunların ikincisinde 5000 kişi hayatını kay
betti ve şehirdeki birçok bina ile birlikte 
kale bütünüyle harap oldu. 

xvııı . yüzyılın ortalarından itibaren siya
sal ve ekonomik yönden bölgede Akka'-



nın önemi artarken Safed gerilerneye baş
ladı. 1864 vilayet nizamnamesinin ardın
dan Sayda vilayeti ortadan kaldırılarak Su
riye vilayetiyle birleştirildi ve Safed bu viia
yete bağlı bir kaza merkezi oldu. Osmanlı 
Devleti 1887'de gerçekleştirdiği idari dü
zenleme ile Beyrut vilayetini teşkil etti. 
Safed kazası vilayetin Akka livasına bağ

landı. Kaza genelinde 1893-189S'te 13.981'i 
müslüman, 7332'si gayri müslim 21.313 
kişi yaşamaktaydı. Safed şehrinin 1908'
deki nüfusu 10.002 kişiydi. Bunun 609S'i 
müslüman, geri kalan 3907'si çoğunluğu 
yahudi olmak üzere gayri müslimdi. Bu nü
fus, 1916-1917 yıllarında 7077'si müslü
man, 5256'sı yahudi ve 432'si hıristiyan 
olmak üzere 12.775 kişiye yükseldi. Safed 
1. Dünya Savaşı'nın ardından 1918'de İn 
gilizler tarafından işgal edildi. Bu dönem
de yapılan 1922 sayımında şehrin nüfusu 
8760 kişiden ibaretti. Bunun 5431 'i müs
lüman, 2986'sı yahudi ve 343'ü de hıristi

yanlardan oluşmaktaydı. 1948 Arap-İsrail 
savaşı sırasında şehrin nüfusu 12.000 ol
du. Bunun 2000 kadarı yahudilerden mey
dana gelmekteydi. Aynı yıl bölgedeki İngi
liz himayesinin sona ermesiyle İsrail kuv
vetleri şehri ele geçirdi. Şehrin 2003 sayı
mına göre çoğunluğu yahudi olan nüfusu 
26.600'dür. Safed'in ekonomisi turizm ve 
hafif endüstriye dayanır. Üç tepe üzerine 
kurulan şehirde müslüman mahallesinde 
dört büyük cami bulunmaktadır. Tarihi ka
lesi harabe halindedir. Şehirde Osmanlı ka
lesi ve saat kulesi ayaktadır. 1. Baybars'ın 
674'te (ı 275-76) yaptırdığı Mescidülah
mer 1 Camiulahmer (Evliya Çelebi'nin zik
rettiği Kızılcami), Osmanlılar'ın son döne
mine ait olup şimdi resim müzesine dö
nüştürülen Camiussuk ( 1318/ ı 900) ve Şeyh 
Hamld Safedi Zaviyesi günümüze ulaşmış

tır. Camiussavanln'in (Cil.miüssüveyka) ise 
sadece minaresi mevcuttur. 

Safed'de 
bir caminin 
günümüze 
ulaşmış 

minaresi 
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~ ERSİN GüLSOY 

SAFEDI 
(ı.ş~f) 

Ebü's-Safa (Ebu Said) Salahuddin Halil 
b. İzziddin Aybeg b. Abdillah es-Safedi 

(ö. 764/1363) 

Tarihçi, Arap dili ve edebiyatı alimi, 
katip, edip ve şair. 

_j 

696 (1296-97) yılında Filistin'in Safed şeh
rinde dünyaya geldi (A'yanü'l-'aşr, I, 38). 

690'da (ı 291) doğduğu da rivayet edilir. Ba
bası İzzeddin Aybeg, Türk asıllı Bahri Mem
lük emirlerindendir (Ömer Rıza Kehhale, 

SAFEDi 

s. 232). Safed'de doğduğu için Safedl, uzun 
süre maiyetinde çalıştığı Suriye Valisi Sey
feddin Tengiz'e nisbetle Seyfi, Dımaşk'ta 
ikamet etmesi sebebiyle Dımaşki nisbele
riyle anılır. Kur'an'ı ezberledikten sonra re
sim ve hatla meşgul oldu. Safed'de Cami-i 
Ahmer'de ders veren Divan-ı İnşa katibi ve 
hatip Necmeddin Hasan b. Muhammed 
es-Safedl'den Arap grameri, mantık ve 
akli ilimleri tahsil etti. Ali b. Ressam, Ali 
b. Atık, Muhammed b. Davlıd, Şeyhürrab
ve ed-Dımaşki, Takıyyüddin İbn Teymiyye, 
İbn Fazlullah el-Ömer!, Halil b. Keykeldl, 
Takıyyüddin es-Sübkl, Ali b. Muhammed 
el-Bendenlcl, Birzall, Yusuf b. Abdurrah
man el-Mizz'i, Ebü'l-Mehil.sin el-Hüseynl, 
İbn Keslr, Bedreddin İbn Cemaa, Şemsed
din İbn Abdülhadl, İbnü'l-Ekfanl, Hatlb el
Kazvlnl ve Zehebl'den çeşitli ilimleri tah
sil etti. Dımaşk'ta el-Melikü'l-Efdal Takıy
yüddin'in kurduğu el-Medresetü't-Taka
viyye'de dil, edebiyat ve hadis dersleri ve
ren Safedi'nin derslerine Zehebl, Birzall, 
Mizz'i, İbn Keslr, Ebü'l-Mehil.sin el-Hüsey
nl gibi hocaları da katılmış ve onun ilmin
den, hil.fıza ve zekasından övgüyle söz et
mişlerdir (İbn Hacer, ll, 87-88) 

717'de (ı 3 ı 7) Safed'de katip olarak ça
lışmaya başlayan Safedi dönemin Safed 
emlri Candaroğlu Hüseyin b. Ebu Bekir'in 
yanında görev yaptı. 723'te (ı 323) Can
daroğlu ile birlikte Kahire'ye gitti. Eml
rin Kahire'de 728 (1328) yılında vefatma 
kadar bu görevini sürdürdü. 729 yılı so
nunda Rahbe'ye beytülmal vekilliğine ta
yin edildi (el-Vafi, II. ı 48) S Reblülewel 
731 (17 Aralık 1330) tarihinde Divan- ı İnşa 
katibi ve beytülmal vekili sıfatıyla Dımaşk'

ta görevlendirildi. Muhtemelen hastalığın
dan dolayı 734-736 ( 1334-1336) yıllarını 
Safed'de geçirdi. 732-733 ve 738-739 
(1337-1338) yıllarında Kahire'de görev 
yaptıktan sonra Divan-i İnşa katibi olarak 
Dımaşk'a döndü. 738'de (1 337-38) İsken
deriye'ye seyahati sırasında Şazell şeyhi 
Ebü'l-Abbas el-Mürsl'ye intisap etti (a.g.e., 
vıı, 264) İbn Hacer, onun Şeyh Musa b. 
Ahmed el-Aksaray!' den hırka giydiğini kay
deder (ed-Dürerü'l-kamine, V, 475). el-Me
likü's-Salih Ebü'l-Fida İsmil.il zamanında 
(ı 342- ı 343) Kahire'de Divan- ı İnşa'da dest 
katipliğine yükseldi (A'yanü'l-'aşr, lll, 399). 
759'da ( 1358) Halep Dlvil.n- ı İnşa sır katip
liğine tayin edildi. Ertesi yıl Kadı Emlnüd
din İbnü'l-Kalanisl'nin yerine Dımaşk bey
tüimal vekilliği görevine getirildi. Bu tarih
ten itibaren Dımaşk'tan hiç ayrılmayan Sa
fedl 11 Şewal 764'te (24 Temmuz 1363) 

burada vefat etti ve SGfiye Kabristanı'na 
defnedildi. 
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