
SAFEDI 

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-



lerde açıklanmıştır. Meşhur yoruma göre, 

Cahiliye döneminde haram aylardan mu

harremin ardından Araplar bu ayda sava

şa çıkıp evleri boş kaldığı veya saldırdıkları 

evlerin eşyasını alıp boşalttıkları için böyle 

adlandırılmıştır. Bazı kaynaklarda, safer 

adı kelimenin "sararmak" anlamıyla irti

batlandırılarak Cahiliye devrinde insanla

rın yüzlerinin sararmasına yol açan veba 

salgınının bu aya denk gelmesiyle açıkla

nır. Bazılarında ise bu ismin Araplar'ın ge

çimlerini teminde önemli bir yere sahip 

olan Yemen'deki Saferiyye adlı panayırla 

ilişkili olduğu, hatta bu panayın kaçıran

ların aç kaldığı belirtilir (başka açıklam a

larla birlikte bk. Enis Feriha, s. 62-64). is

lami dönemde uğursuzluk anlamının silin
mesi için bu aya "saferü'l-hayr" ya da "sa

ferü'l-muzaffer" denilmiştir. Safer ayı Os

manlı belgelerinde ( ~) kısaltmasıyla gös

terilmiştir. Arab- ı baide (Ad ve SemQd) dö

neminde mficir, Arab-ı aribe döneminde 

şakil şeklinde anılan safer ayının islam ön

cesi dönemdeki en meşhur isimlerinden 

biri nacirdir. Muhtemelen "şiddetli sıcak

lık" anlamındaki necr kökünden gelen bu 

kelimenin sıcak mevsimlerdeki diğer ay

lar için de kullanıldığı anlaşılmaktadır (ad

landırmaların mevsimle ilişkisi hakkında 

bk. Cevad Ali, VIII, 460-462) 

islam'dan önce Araplar seneyi altı kıs
ma ayınyar ve her kısım aynı adı taşıyan 

iki aydan oluşuyordu. Mesela iki safer, iki 

cumada, iki rebl' vardı; bunları birbirin

den ayırmak için birincisine "ewel", ikin

ciye "ahir" veya "san!" gibi sıfatlar ekleni

yordu. Ayrıca nesi uygulamasıyla muhar

rem ayı saferin yerine kaydınlarak safer 

ayı haram ay kabul ediliyordu. Muharrem 

ayı "saferü'l-ewel" veya "saferü'l-muhar

rem", ikinci ay ise "saferü's-sani" diye ad

landırılmakta, her iki ay "saferan" adıyla 

anılmaktaydı. Önceleri sıfat olarak kullanı
lan muharrem kelimesi daha sonra bu ayın 

adı olmuş , ikinci safer de yalnızca safer 

olarak isimlendirilmiştir. 

Cahiliye devrinde safer ayı uğursuz ka

bul edildiğinden bu ayda umre yapmak 

büyük günahlardan sayılıyordu. Yine bu ay

da yapılan evliliklerin uzun ömürlü olma

yacağı, başlanan işlerin sonuçsuz kalacağı 

ya da kötü biteceği şeklindeki batı! inanç

ların islam'dan sonra da varlığını sürdür

düğü anlaşılmaktadır. Safer ayı hakkında

ki Cahiliye anlayışını reddeden hadis (Bu

har!, "Tıb", 19; EbO DavOd. "Tıb", 24), da

ha çok nesi uygulanarak saferin haram ay 

kabul edilmesinin yasaklandığı şeklinde yo-

rumlanmıştır; ancak bağlam bu ayla ilgili 

batı! inanışların geçersiz olduğu anlamının 

çıkarılmasına da elverişlidir. Safer kelime

sinin "karında yaşayan kurtçuk" anlamını 

esas alan diğer bir yoruma göre ise bu ha

diste, Cahiliye döneminde insan vücudun

da yaşadığına ve acıktığı zaman insana mu

sanat olup zarar verdiğine inanılan küçük 

bir canlı kastedilmekte ve bu konudaki ina

nış reddedilmektedir. öte yandan bazı kay

naklarda hadis gibi aktarılan. "Safer ayının 

çıkışını müjdeleyen kimseye ben de cenne

ti müjdelerim" şeklindeki rivayetin (Zeke

riyya b. Muhammed el-Kazvinl. s. 69) as

lının bulunmadığı tesbit edilmiştir (Radıy

yüddin es-Sagani, s. 61; Şevkanl, s. 438) . 

Aynı şekilde bu aya mahsus olduğu nak
ledilen namaz, dua vb. ibadetlerle ilgili ri

vayetlerin de aslı yoktur. 

İslam tarihinde safer ayında meydana 

gelen önemli olaylardan bazıları şunlardır: 
ResOl-i Ekrem ile Hz. EbO Bekir'in hicret 

için yola çıkmaları ve Sevr mağarasına sı

ğınmaları (1/622). Ebva (Veddan) Gazvesi (2/ 

623). Reel' ve Bi'rimaOne vak'aları (4/625). 

Hayber seferi (7/628), Hz. Peygamber'in 

kızı Zeyneb'in vefatı (8/629), ResGlullah'ın 

vefatından önceki şiddetli hastalığı (ı l/ 

632). Sıffın Savaşı (37/657) 
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İran'da 1501-1736 yılları arasında 
hüküm süren bir hanedan. 
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II. İDARE ve TEŞKilAT 

III. İÇTİMAI ve İKTiSADI HAYAT 

IV. İLİM ve KÜLTÜR 

V. SANAT 

I. SiYASI TARİH 

_j 

Adını merkezi Erdebil'de bulunan Sa
feviyye tarikatının plri Şeyh Safiyyüddin'
den almıştır. Safiyyüddin'in etnik kökeni 
belirsizdir. Bununla birlikte özellikle Safevi 
Devleti'nin kurulmasından sonra yazılan 

eserlerde onun Hz. Ali soyundan geldiği 
ve yedinci imam Musa el-Kazım'a dayan
dığı ileri sürülmüştür. Hamdullah el-Müs
tevfi'ye göre (Nüzhetü'l-kulCıb, s. I 28) Şeyh 
Safıyyüddin, Şafıl mezhebinden olup genç
liğinde Şeyh İbrahim Zahid-i Geylani'ye bağ
lanmıştı. Erdebil'de kurduğu tekke kısa sü
rede şöhrete kavuştu. İlhanlı hükümdan 
tekkeye büyük saygı göstermekle kalma
yıp gelirler tahsis etti. Safiyyüddin'in ölü
münden ( 73 5/13 34) sonra tarikat şeyhli
ğine önce oğlu Sadreddin, ardından onun 
oğlu Hace Ali geçti. Böylece tasawuf ge
leneklerine aykırı olarak tarikat şeyhliği 
babadan oğula intikal etti. Hace Ali'nin 
Şi'iliğe temayülü tarikatın mahiyetini de
ğiştirdi. Timur'un Anadolu seferinden 
dönerken Hace Ali'yi ziyaret etmesi onun 
nüfuzunu daha da arttırdı. Bu sayede 
tarikat etraftaki ülkelerde faaliyetlerini 
rahatça yürütme imkanı buldu. Hace Ali'
den sonra tarikatın başına sırasıyla Şeyh 
Şah İbrahim ve Şeyh Cüneyd-i Safevi geç
ti. Ancak Cüneyd'in şeyhliğine karşı çıkan 
amcası Şah Cafer, Karakoyunlular'la iş bir
liği yaparak onu Erdebil'den uzaklaştırdı. 
Şirvanşahlar ile yaptığı savaşta öldürülen 
( 864/ ı 460) Cüneyd'in ardından Safevi mü
ridleri Haydar'a tabi oldular. Şeyh Haydar, 
Erdebil'e giderek irşad faaliyetlerine de
vam etti. Anadolu, Suriye ve Azerbaycan'
da bulunan Safeviye tarikatının takipçileri 
Şeyh Haydar'ı ziyaret için büyük kafileler 
halinde Erdebil'e geliyor ve tekkeye mad
di destek sağlıyorlardı. Müridieri hızla ar
tan Haydar tarikatın simgesi olarak onla
ra on iki dilimli kırmızı renkli başlıklar giy
dirdi. Böylece hem gücünü açığa vurmuş 
hem de müridierinin tefrik edilmesini sağ
lamış oldu. Safevi tarikatının takipçileri "kı
zılbaş" adıyla anılmaya başlandı. Haydar, 
babasının intikamını almak için kuzeyde-
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