
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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Safedi tarih, edebiyat ve şiir alanında 
yoğunlaşmış ve çok sayıda eser vermiştir. 

. Onun eserleri genellikle modern bilimsel 
telif yöntemine uygun biçimde önsöz, gi
riş ve sonuç kısımlarından oluşur. Ön
sözde konunun araştırma konusu olarak 
seçilme sebebi, kaynakları, kitabın bö
lümleri ve telif amacı açıklanır. Girişte ki
tabın konusu lugat, etimoloji, sarf nahiv, 
tanım ve terimsel anlam, edebiyat. bela
gat, tarih, Kur'an ve hadis ilimleriyle tıp, 
botanik ve tabii bilimler gibi çeşitli boyut
larda ve geniş bir yelpazede ele alınır; gö
rüş ve rivayetler değertendirilip eleştirilir. 
Ancak bu özgün girişlerin edebi eserler
de edebiyatın lirizmi ve akıcılığı ile tezat 
teşkil eden olumsuz bir yanının da bulun
duğunu söylemek gerekir. Kitabın asıl ko
nusunu oluşturan kısmın özel bir tertibi 
bulunur. Eser tarihle ilgiliyse olaylar yılla
ra göre, biyografi hakkındaysa şahıslar al
fabetik olarak sıralanır. Şiir ve antolojiyle 
ilgiliyse kafiyelere göre, ilm! konudaysa yi
ne alfabetik düzenlenir; edebiyata dairse 
konulara göre bölümlenir, şerh ve eleştiri 
hakkındaysa cümle cümle, beyit beyit bö
lünür. Ayrıca konu dışı bilgiler, nükte ve 
fıkralar yanında müellifın hayatından. ho
calarıyla yaptığı tartışmalardan ve devlet 
büyükleriyle ilişkilerinden kesitler sunulur. 

Safedi'nin uzun kaside, kıta ve beyitler 
halinde çok sayıda şiiri vardır. İzzeddin ei
Mevsıll, Bedreddin ei-Biştekl, İbn EbCı Ha
cele ve İbn Hicce gibi edip ve şairler ha
setleri yüzünden onun şiirlerini eleştirir
ken Ebü'I-Fida İbn Kes!r, İbn Tağr!berd!, 
İbn Hacer, Hansart İbn Ma'sCım gibi edip
ler ve biyografı yazarları şiirlerini övmüş
lerdir. On dört yaşında iken Muhammed 
b. Kalavun'un tahta üçüncü defa çıkışını 
kutladığı "Raiyye"siyle şiire başlayan Safe
di'nin (A'yanü'l-'aşr, II, 74-75) klasik te
malarda ve müveşşah, zecel, mevaliyya, 
mücCın, lugaz gibi yeni türlerde çok sayıda 
şiiri bulunmaktadır. Bazı şiirlerine karış

tırdığı bilimsel terimler akıcılığı ve lirizmi 
olumsuz etkilemiştir. Antolojilerinde, diğer 
eserlerinde ve özellikle A 'yô.nü'l-'aşr'ında 
çok sayıda şiiri yer almaktadır. 

Her konuda eser vermiş olan Safedi Bô.
net Sü'ô.d naz!resiyle peygamber sevgi
sini. Muhammed b. Abdülmün'im İbnü'I
Hayml'nin Bô.'iyye'sine nailresiyle ilah! aş
kı dile getirmiştir. Müvecceh medih adını 
verdiği ve övdüğü kişilerin tasvirini yaptı
ğı şiirlerinde büyük başarı göstermiştir. Üs
tadı EbCı Hayyan için 729'da (ı 329) Rah
be'de iken yazdığı "NCıniyye" ile (a.g.e., 
V, 337-338) Muhammed b. Kalavun için 
kaleme aldığı "M!miyye" (a.g.e., V, 102-
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103) bunların arasında sayılabilir. Hüküm
dar. vali , kumandan ve kadılar için siyasi 
methiyeleri de bulunmaktadır. Hacası Nec
meddin es-Safed! ve EbCı Hayyan. 742'de 
( 134 ı -42) vefat eden kardeşi İbrahim (el
Valf, V, 332-337), Halep Nazırü'l-ceyşi Ce
maleddin Süleyman İbnü'r-Reyyan ile (A'ya
nü'l-'aşr, II, 428-430) 749'da (I 348) Dımaşk'
ta vebadan ölenler için yazdığı mersiyeleri 
ünlüdür. Gazellerinde iffet ve takva, sevgi, 
özlem, ahde vefa, hayal, sevgilinin ziyare
ti ve sevgiliye ağlama gibi temaları işle
miştir. Şafii mezhebine mensup olup Eb Cı 
Hayyan'ın etkisiyle eleştiri ve gramer ko
nularında Zahiriyye mezhebine temayül 
etmiş, bu sahalarda açıklığı ve yalınlığı il
ke edinmiştir. EbCı Hanife'ye karşı saygılı 
olan Safedi onun görüşlerini eleştirdiği için 
İbn Hazm'ı tenkit etmiştir. 

Eserleri. Safedi'nin eserlerinin sayısı hak
kında kaynaklarda 200 (İbn Keslr, XN, 318), 
SOO (İbn Hacer, II, 88), 600 (Sübkl, X, 5) 
ve elli (ibnü'l-imad, VI, 20 ı) adet. cilt ve
ya cüz şeklinde farklı rakamlara yer veril
miştir. Arap dili ve edebiyatı alanındaki 
eserlerinden çoğunu et-Tegkire'sinden, 
tarih ve biyografiyle ilgili eserlerinden bir
çoğunu el-Vô.ff bi'l-vefeyô.t'ından çıkarıp 
mukaddimelerle ve ilaveler yapmak sure
tiyle müstakil eser haline getirmiştir. Fritz 
Krenkow ile (İA, X, 50-52) Cari Brockel
mann'ın ( GAL, II, 39-4 ı) Safedi'nin eser
lerinin isimleri ve içerikleri hakkında ver
dikleri bilgilerde bazı hatalar bulunmak
tadır. 

A) Tarih ve Biyografi. 1. el-Vô.ff bi'l-ve
feyô.t. Din, devlet, ilim ve sanat adamlarıy
la tasavvuf erbabına dair 14.000 biyogra
fiyi kapsar. Safedi'nin temel kaynağı ho
cası Zehebl'nin Tô.ri/;)u'l-İslô.m'ı olmakla 
birlikte girişte (1. 47-55) birçoğundan fay
dalandığı 300 kaynaktan söz eder. Kitapta 
yer alan kişiler alfabetik sıraya göre dizil
miş olmakla birlikte "Muhammed" adını 
taşıyanlar öne alınmıştır. Eserin tarih me
todolojisiyle ilgili elli beş sayfalık mukaddi
ınesi M. Emile Amar tarafından Fransızca 
tercümesiyle birlikte neşredilmiştir (JA, 
XVII-XIX 1191 1-1912). İlksekiz cildinin Hell
mut Ritter - Rifat Bilge tarafından tahkik 
edildiği söylenen eserin (İstanbul I 929-
193 ı) neşrini Alman Şarkiyatçılar Cemi
yeti gerçekleştirmiş; 1. cildi Hellmut Rit
ter ve Sven Dedering tarafından 1931 'de, 
diğer ciltleri sonraki yıllarda yayımianmış 
ve eser otuz ciltte tamamlanmıştır (Wies
baden 2004). İbn Tağr!berd!, el-Menhe
lü'ş-şô.fi ve'l-müstevfi ba'de'l-Vô.ff adıy
la esere hacimli bir zeyil yazmış, İbn Ha
cer ei-Askalan! Tecridü'l-Vô.ff (Süleyma-

niye Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 1413), İb
nü'I-Molla İbrahim b. Ahmed ei-Haskefi 
de İ]ftitô.fü şe]fd'i]fı'n-nu'mô.n min riyô.
zi'l-Vô.ff bi-Vefeyô.ti'l-a'yô.n (Ezher Ca
mii Ktp., nr. 479) ismiyle eseri ihtisar et
miştir. 2. A 'yô.nü'l-'aşr ve a'vô.nü'n-naşr. 
Safedi'nin çağdaşı 2017 kişinin biyografisi
ni kapsar (nşr. Fuat Sezgin, Frankfurt 1410/ 
I 990; nşr. Ali E bO Zeyd v.dğr., I-VI, Beyrut 
1997; nşr. Tarık et-Tantavl, Kahire ı 998). 3. 
Nektü'l-himyô.n ii nüketi'l-'umyô.n. Ün
lü müslüman amaların biyografisine dair
dir (nşr. Ahmed Zeki Bey, l-ll, Kahire 1329; 
Bağdat 1964; Medine 1404/1984) . 4. eş

Şu'Cır bi'l-'Cır. Bir gözü görmeyen seksen 
civarında ünlü kişinin biyografisini içerir 
(nşr. Abdürrezzak Hüseyin, Arnman 1409/ 
1988, 1994). Eserin muhtasarını Goldziher 
Almanca çevirisiyle birlikte neşretmiştir 
(Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akade
mieder Wissenscha{ten, LXVII ]Wien 1871 J, 
s. 233-248). S. Ümera'ü Dımaş]f fi'l-İs
lô.m. 759 (1358) yılına kadar Dımaşk'ta gö
rev yapan emir ve valilerle Dımaşk'a ge
len hükümdar ve halifetere dair biyografik 
bir sözlüktür (nşr. Selahaddin el-Müneccid, 
Dımaşk I 955). 6. Tu]J.fetü gevi'l-elbô.b if
men ]J.akeme bi-Dımaş]f mine'l-/;)ulefô.' 
ve'l-mülCık ve'n-nüvvô.b. Bir önceki ese
rin manzum şekli olup müellif tarafından 
yapılan şerhinde eksikler tamamlanmıştır. 
Selahaddin el-Müneccid'in bir önceki eser
le birlikte neşrettiği kitap (Dımaşk 1955; 
Beyrut 1403/ 1983) ayrıca İhsan bint Said 
Hulusi- Züheyr Hamidan es-Samsam tara
fından yayımlanmıştır ( Dımaşk I 992, 1419/ 
1999). Şemseddin İbn Tolun esere bir ze
yil yazmıştır. 7. Tô.ril;)u (Şalaf:ıiddin) eş
Şafedi (el-müretteb 'ale's-sinin). Elli ciltten 
fazla olduğu kaydedilen eserin sadece IV. 
cildi günümüze ulaşmıştır (Ahmediyye Ktp., 
]Tunus] nr. 12 16/Tarih). 

B) Dil ve Edebiyat. Mecmualar 1 Antolo
jiler ve Şiirleri. 1. Tegkiretü'l-edeb (et
Te?kiretü 'ş-Şa{ediyye, et-Te?kiretü 'ş-Şala
/:ıiyye, et-Te?kire). Çoğu müellife ait olan 
eserlerden seçmeleri kapsayan edebiyat, 
şiir ve nesir koleksiyonudur. Konularına gö
re düzenlenen kitap müellifın özellikle dil, 
edebiyat ve antolojiyle ilgili çalışmalarının 
temel kaynağı sayılır. Kitabın bazı ciltleri 
çeşitli kütüphanelerde dağınık halde bu
lunmaktadır. Tamamı otuz cilt (altmış cüz) 
olan eseri Muhammed b. Yahya ei-Mağri
bl et-Tell;)işü'l-mu/;)tô.r (mui]taşar) mine't
Tegkireti'ş-Şalô.J:ıiyye ve'l-i{ltişô.rismiyle 

kısaltmıştır (Brockelmann, GAL Suppl., II, 
28). 2. Tevşi'u't-tevşi]J.. Ünlü müveşşah 
şairlerinden seçmelerle Safedi'nin bunla
ra yazdığı nazlreleri ve özgün müveşşahla-



rını kapsayan bir antolojidir (nşr. El bir Ha
blb Mutlak, Beyrut 1386/1966). 3. Teşni

fü's-sem' bi'nsikô.bi'd-dem' (Le??etü 's
sem' {i vaşfi [şıfati]'d-dem') . Göz yaşı tas

virleri üzerine bir şiir antolojisidir. Teşni
fü's-sem' adıyla Kahire'de basılan eserin 

(1321) ilmi neşri Leu;etü's-sem' ti vaş

fi'd-dem' ismiyle gerçekleştirilmiştir (nşr. 

Muhammed Ayi ş, Dımaşk 2004) Bazı ihdi
sarları yapılan kitabı ayrıca Muhammed 
Abdülmecld Laşln neşretmiştir. 4. er-Rav
zü'l-bô.sim ve'l- 'arfü'n-nô.sim (nşr. Mu

hammed Abdülmecld Uişln, Kahire 1425/ 
2005). Çeşitli konularla ilgili tasvir şiirleri 
ve bediT örnekler antolojisidir. S. el-lfüs
nü'ş-şarfl:ı ii mi' eti melif:ı (Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 3177/ 1 ). Eskiden beri yay
gın bir tema olan gazel-i müzekkerle ilgili 

güzellernelere dair kıta ve dizelerden olu

şan bir antolojidir. 6. Keşiü'l-J:ıô.l ii vaş
fi'l-l].ô.l. Ben (bal) tasvirleri üzerine seçme 
kıta ve dizeleri kapsayan bir antoloji olup 

Siham (Süheyr) Sallan tarafından yayımlan

mıştır (Dımaşk 1420/1999) 7. Reşfü'z-zü

lô.l ii vaşfi'I-hilô.l. Hilal tasvirine dair şiir 

antolojisi olup SüyQtl'nin et-TuJ:ıietü'l-be

hiyye'si içinde basılmıştır (İstanbul 1302). 

8. Şarfü'l-'ayn 'an şarfi'l-'ayn ii vaşfi'l

'ayn (nşr. Muhammed Abdülmecld L3ş1'n, 

HI, Kahire 1425/2005). Beyit ve kıtalar ha
linde seçilmiş göz tasviri şiirleri antolojisi

dir. 9. el-Keşf ve't-tenbih 'ale'l-vaşf ve't
teşbih (nşr. Hilal Nacl- Velid b . Ahmed 
Hüseyin, Leiden 1420/1999). et-Tezkire'
nin çeşitli cüzlerinde yer alan konuyla ilgi

li şiirlerin bir araya getirilmesiyle oluştu
rulmuştur (Sübkl, X, 7-8 ). 10. el-Mu]].tô.r 
min şi'ri İbn Dô.nyô.I (nşr. Muhammed 

Nayif ed-Düleyml, Bağdat 1399/ 1979). 1 t. 
Münte}Jabü Müciriddin b. Temim (nşr. 
Hilal Nacl- Nazım Reşld, Beyrut 1999). 12. 
Münte]Jabü şi'ri Şihô.büddin el-'Azzazi 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3948) . 13. 
Münte}Jabü şi'ri Cemô.liddin Ebi'l-lfü
seyn el-Cezzar (Süleymaniye Ktp., Aya

sofya, nr. 3948). 14. Mu}Jtô.ru şi'ri'I-Kaçi.i 
el-Fazıl (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 
3948) . 15. Lüma'u's-Sirac (Süleymaniye 

Ktp., Ayasofya, nr. 3948) . 16. Divô.n. Eski
den Kettani Kütüphanesi'nde (Rabat) bir 

nüshası bulunan divanın (Fihrisü'l-feha
ris, ll, 7 ı ı ) eksik bir yazması Bağdat Evkaf 

Kütüphanesi'nde kayıtlıdır ( nr. 21 ı 96). 

Şiir Şerhleri. 1. el-Gayşü'l-müseccem 
(müscem) ii şerf:ıi Lô.miyyeti'I-'acem. 
Tuğral'nin kasidesinin şerhidir. Safedi bu 

eseriyle başta Arap dili ve edebiyatı olmak 
üzere birçok bilim dalındaki derin bilgisini 

kanıtlamıştır. Eseri bizzat müellif (Kitiıbü'l
Ereb min Gayşi 'l-edeb Jn ş r. Abduh Yeni 

Safedi'nin 
el-Jjüsnü 's-

ş arli) 

fimi'eti 
me/11) adlı 

eserinin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp. , 
Ayasofya, 

nr. 3177/1) 

Baba, Beabda 18971). Muhammed b. Ab

bas el-Bedranl (Neşrü'l-'alem fi şerf:ıi La
miyyeti'l-'acem, HI, Kahire 1305). Dem1'rl 

(el-Mal!:şadü'l-etem, Gayetü'l-ereb) ve Mu

hammed b. Halil el-Kazerünl ihtisar et

miştir. Eser hakkında ibnü'd-Demamlnl 

Nüzulü'l-gayş adıyla tenkit, ibn Hicce ile 

(Bürül!:u'l-gayş) Abdürrahlm b. Abdurrah

man el-Abbas! haşiye yazmıştır (Brockel

mann, GAL, I, 285; ll, 33; Suppl., ll , 29) . Ay

rıca eserin Süleymaniye Kütüphanesi'n

de el-Münte]fa min şerJ:ıi Lamiyyeti'l
'acem adıyla bir muhtasarı mevcuttur 

(Süleymaniye K tp ., Ayasofya, nr. 4115 ; 

diğer ihtisarları için bk. Abdullah Mu
hammed el-Habeşl, s. 1 505-1507). Kitap 

defalarca basılmıştır (İskenderiye 1290; 

Kahire 1305, HI, 1320, 1960; Beyrut 1395/ 

1975; nş r. Abdülmuln el-Mellfihl, 1-11 , Dı

maşk 1966). Z. İJ:ıtirô.'u'l-}Jurô.' ii mu
}Jô.lefeti'n-na]fl ve'Hıbô.'. Türkçe keli

melerin de yer aldığı müşkil iki beytin 

Iugat. i'rab, mana, edebi sanatlar, aruz 

ve kafiye yönünden şerhidir (n ş r. Faruk 

ü seylim, Dımaşk 2000; nşr. Muhammed 

Ayiş, Amman, t s. ). 3. Tav]fu'l-J:ıamô.

me fi't -tôri}J ve'n-neseb ii mü1Uki'l
'Acem ve'l-'Arab. ibn Abdfin el-Fihrl'
nin Eftasller'in mersiyesine dair el-Kaşi

detü'l-bessame'sinin ibn Bedrün tarafın
dan yapılmış şerhinin ihtisarıdır. Eser Ah

med b. Muhammed es-Safedl'ye de nisbet 

edilmektedir (Brockelmann. GAL, I, 27 ı. 

32 ı ; ll, 33 ) 4. (el-İI!:tişar 'ala) Cevô.hiri's
silk fi'l-intişô.r li'bn Senô.'i'l-mülk. Sa
fiyyüddin el-H illi ile ibn Beşare'nin ibn Se

naülmülk'ün Dô.rü't-tırô.;r; adlı eseri hak

kında yaptıkları eleştirilere cevaptır. Hilal 

Nacl, bu eseri Zamya Muhammed Abbas 
ile birlikte neşre hazırladığını belirtmek-

SAFEDI 

tedir (MMLAÜr., XXVI/63 11423/20021. s. 
200) 

Makamat. t. Lev'atü'ş-şô.kive dem'a
tü'l-bô.ki. Eserde müellifin çağındaki şair 

ve edipler arasında yaygın bir tema olan 
gazel-i müzekker konusu işlenmiştir. Bed'i
üzzaman el-Hemedanl ve Hariri'nin Ma
]famô.t'larına oranla son derece yalın ve 
sürükleyici bir roman üs!Qbuyla manzum 
ve mensur parçalar halinde yazılmıştır. Eser 
defalarca basılmıştır (Kahire 1274; Tunus 

127 4; istanbul 1291; H um us 191 O; nşr. Ab

dülmelik Ahmed el-Vadi!, Beyrut 1991 ). 
Z. 'İbretü'l-lebib bi-maşra'i'l-ke'ib (el
Mal!:ametü'l-Aybekiyye). ibn Abdüzzahir'in 
Arslan en-Nasırl ed-Devadar için yazdığı 
Merô.ti'u '1-gızlô.n'ına nazlre olarak yazıl

mıştır (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 4027/ 

3; Darü' l -kütübi'l-Mısriyye, nr. 474, 12710). 

İnşa Kitapları, Mektupları. 1. el-Mün
şe'ô.t (Kitabü'l-İnşa', el-inşa'). Manzum ve 
mensur özel mektuplar, resmi mektup

lar, ilmi risaleler bazı şairlerden seçmeler
le müellifın el-lfüsnü'ş-şariJ:ı'inde yer alan 

bazı beyit ve kıtalardan oluşmuştur (Sü

leymaniye Ktp., Beşir Ağa JEyüpl. nr. 161; 
iü Ktp., AY, nr. 3727). z. EIJ:ıanü's-sevaci' 
beyne'l-bô.di' ve'l-mürô.ci'. Çağın ünlü 

edip ve alimlerinden Safedi'ye gelen men
sur-manzum mektuplarla Safedi'sinin bun

lara yazdığı cevapları kapsar (nşr. M. Abdül
mecld Salim , Küveyt ı 985; nşr. İbrahim 

Salih, I-11. Dımaşk 2004) 3. Tamô.mü'l
mütan ii şerJ:ıi Risaleti İbn Zeyd un. ibn 

Zeyd un 'un er-Risaletü 'J-ciddiyye'sinin 
şerhidir (n şr. Muhammed Reşld es-Saffar, 

Bağdat 132 7; nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl 
İbrahim , Kahire 1389/ 1969) Eseri Abdül

kadir el-Bağdadl kısaltmıştır (Dil.rü 'l-kü
tübi'l-M ısriyye, nr. 8722). 4. Ijal'u'I-'izô.r 
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if vaşfi'l-bôli ve'l-Mli bi'l-'i~ dr. Edebi
yat hacası ibn Nübate ei-Mısrl'den gelen 
bir mektupla ona verilen cevabı kapsar 
(Ragıb Paşa Ktp., nr. 147/6. vr. 57b-67b). s. 
ŞerJ:ıu 'r-Risdle (Taf).rfru Risiileti Muf).yid
dfn İbn 'Abdizziihir) . ibn Abdüzzahir'in 
ibnü'n-Nakib Nasırüddin ei-Kinan'i ei-Aki
sl'ye yazdığı mektubun şerhidir. Mektup 
ve şerhi Temdmü'l-mütıln'un zeyli olarak 
yayımlanmıştır (nş r. Muhammed Ebü'I
Fazl İbrahim, Kahire ı969, s. 404-415). 

Belagat. 1. Cindnü'l-cinds if 'ilmi'l-be
di'. Cinas ve türlerinin örneklerle izahıdır 
(İ stanbul ı 299; nşr. Semlr Hüseyin el-Ha
l ebi, Beyrut 1407/ı987 ; nşr. Hilal Naci, Me
celletü 'z-zel]ii'ir, 113 1 ı 421/20001 s. 23-48; 

1/4, s. 39- ı ı 7) . Nevacı esere zeyil yazmış
tı r. Z. Faiiü'l-l].itdm 'ani't-tevriye ve'l
istil].ddm. Tevriye ve türleriyle istihdam 
sanatiarına ilişkin teorik bilgiler ile bunlara 
dair şiir örneklerini içerir (nşr. Muhamme
d! Abdülazlz ei-Hınnavl, Kahire 1399/ı 979) . 

3. el-Hevlü'l-mu'cib fi'l-]favl bi'l-mu
cib. Kavl bi'l-mücib sanatına dairdir (nşr. 

M. Abdülmedd Laşln, Kahire 1425/2005). 

4. Keşfü's-sırri'l-mübhem if lüzum md
la yelzem (Zahiriyye Ktp., Şiir, nr. 7150) . 

S. Nuşretü 's-sa'ir 'ale '1-Meşeli's-sd'ir. 
Ziyaeddin ibnü'I-Esir'in el-Meşelü's-sd'ir 
adlı eserine eleştiridir (nşr. Muhammed Ali 
Sultan!, Dımaşk 1972; nş r. Menahil Fah
reddin Fellh, Bağdat ı 968). 

Lugat. 1. TaşJ:ıif:ıü't-taşJ:ıit ve taf:ırirü't
taJ:ırif. Eserde lugat, sarf, nahiv ve i'rab 
hataları; lahn. tashif ve tahrif şeklindeki 
yanlışlar; harf, hareke, nokta ve kelime ka
lıplarında görülen lafz'i hatalarla anlam ve 
kullanım yanlışları incelenmiştir (nşr. Fuat 
Sezgin, Frankfurt 1405/ 1985; nşr. Seyyid 
eş-Şerkavl , Kahire 1407/ ı 987) . Z. Gavd-
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Safedi'nin 
'ibretü '1-lebib 
adlı eserinin 
unvan sayfasıyla 

ilk sayfası 
(Süleymaniye Ktp. , 

Fatih, nr. 4027/3) 

mizü'ş-Şıf:ıdf:ı. Cevherl'nin eş-Şıf:ıdf:ı'ında 
kökleri ihtilaflı kelimeler alfabetik sıraya 
göre incelenmiştir (nşr. Abdülilah Nebhan, 
Küveyt 1406/1 986; Beyrut 1996). 3. Nüfu
~ü's-sehm timd va]fa'a li'l-Cevheri mi
ne'l-vehm (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali 
Paşa, nr. 270 ı). 

C) Diğer Eserleri. 1. ŞerJ:ıu'ş-Şecere
ti'n-Nu'maniyye ti 'd-Devleti 'l-'Oşmd
niyye. Muhyiddin ibnü'I-Arab'i'ye nisbet 
edilen, Osmanlı Devleti'yle ilgili keşif ve ke
rametleri rum uz ve işaretlerle ifade eden 
ilm-i cifre dair risalenin şerhidir (Brockel
mann, GAL, I, 447; Suppl. , I, 447; II, 29). 

Metdtil:ıu'l-esrdr ve meşdbif:ıu'l-ekvdr 
adıyla da anılan şerhin (Süleymaniye Ktp., 
Feyzullah Efendi, nr. I310, vr. Jb-J9b) giri
şinde ibnü'I-Arabl'nin biyografisiyle keşif 
ve kerametlerinden söz edilmiştir. Z. Tar
dü's-sebe 'an serdi's-seb'. Eserde yedi 
sayısının üstünlüğünü vurgulamak üzere 
çeşitli ilim dallarında yedi ve katlarıyla an
latılmış meseleler ele alınmıştır (Süleyma
niye Ktp., Yenicami, nr. 984) . SüyQti eseri 
'Aynü'n-neb' ii mul].taşan Tardi's-seb' 
adıyla kısaltmıştır (eserlerin yazmaları için 
bk. Brockelmann, GAL Suppl., II, 29). 3. 
Risale ii 'ilmi'l-musi]fii (nşr. Abdülme
dd Diyab - Gattas Abdülmelik Haşebe , 

Kahire ı4I 1/ 1991). 
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S AFER 
( _;....ıı) 

Hicri yılın ikinci ayı. 
_j 

Sözlükte "boş kalmak, boşluk; sararmak, 
sarılık; karında yaşayan kurtçuk" anlam
larına gelen safer kelimesinin karneri tak
vimin ikinci ayına ad olması değişik şekil-


