
17 Nisan 1893'te yüzbaşı rütbesine yük
seltilmiş olan Saffet Bey 9 Haziran 1897' de 
sol kol ağası, 8 Kasım 1899'da binbaşı rüt
belerini aldı. 11 Ağustos 1900'de padişah 
yaverliği payesini kazandı. 23 Nisan 1902'
de Heybetnüma korvetinde görev yaptı . 

5 Şubat 1903'te tirigüverte olarak vazife 
gördüğü bir sırada 29 Temmuz 1903'te 
kaymakamlık rütbesine yükseltildi. Üze
rinde padişah yaverliği ve kaymakamlık ol
masına rağmen Eylül 1900'de tesbit edi
lemeyen bir sebeple Çanakkale'ye sürgü
ne gönder ildi. 3 Ekim 1903'te 2. Fırka-i 
Hümayun kumandanı Yaver-i Ekrem Mü
şir Şevket Paşa'nın yazdığı bir tezkerede 
onun re'sen bir memuriyetle taşrada gö
revlendirilmesinin yerinde olmayacağı, rüt
besine uygun bir vazifede kullanılmasının 
daha isabetli olacağı şeklindeki ricası üze
rine Çanakkale'de bulunan zırhlı Aziziye fır
kateyninde ikinci süvari olarak görevlendi
rilmesi kararlaştırıldı ( lO Ekim 1903 ). Bu
rada fazla kalmayan Saffet Bey 1904'te 
herhangi bir görev verilmeksizin İstan
bul'a döndü. İstanbul'da bulunduğu sıra
da Akdeniz Filosu kumandanlığı ile arala
rında geçen bazı olaylar sonucu 25 Mart 
1905'te dört ay hapis cezası aldı. 

17 Nisan 1907'de Erkan-ı Harbiyye-i Bah
riyye Dairesi 'nde tirigüverte olarak vazife 
yaptığı tesbit edilen Saffet Bey, aynı yılın 
11 Kasımında İdare-i Mahsüsa Vapur Şir
keti'nde seyr-i sefain inspektörü ve kömür 
memuru olarak görevlendirildi. Bu arada 
27 Ağustos 1907'de miralaylığa yüksel
tildi. 1 o Eylül 1908'de Erkan-ı Harbiyye-i 
Bahriyye Dairesi'nde görev aldı ve aynı yı
lın 12 Kasımında Şüra-yı Bahriyye üyesi 
oldu. Eylül1908'de Erkan-ı Harbiyye-i Bah
riyye Mektebi'nde teşkilat ve muharebat-ı 
bahriyye dersi öğretmenliğinde bulundu. 
28 Aralık 1908'de merkez gemisine tayin 
edildi. 7 Ağustos 1909'da muhtemelen pa
dişaha yakınlığından dolayı İttihat ve Te
rakl<i Cemiyeti'nin g i riştiği tasf iye hare
ket inde rütbesi kaymakamlığa indir ildi. 8 
Kasım 1909'da Tersane Memuriyeti 6. Şu

besi Talim, Tedrls ve Nizarnat- ı Saire Kıs
mı müdürü oldu. 8 Temmuz 1910'da Er
kan-ı Harbiyye-i Bahriyye Dairesi 5. Şube 
müdürü olarak görev yaptı . Saffet Bey'in 
çok hareketli geçen çalışma hayatı kısa 
sürdü. Arnansız bir hastalığa yakalanarak 
Rüml 5 Kanunuewel1329 (18 Aralık 1913) 
tarihinde vefat etti. Kasımpaşa'da Kulak
sız Mezarlığı'nda Bayramiyye şeyhlerinden 
idrls-i Muhtefı'nin mezarının civarına def
nedildi. 

Saffet Bey, askeri görevlerinin yanı sıra 

1324'te ( 1908-1 909) kurulan Türk Derne-

Saffet Bey 

ği 'nin etrafında toplanan aydıntarla bera
ber çalışmış, özellikle Türkçülüğün ilmi çer
çevesinin teşekkülünde yardımcı olmuş

tur. Turfan yöresinde yaptığı kazıtarla ta
nınan Albert August von le Coq'un 1908'
de neşredilen bu kazıtarla ilgili bir tebliği
ni Türkçe'ye çevirip Türk Yurdu mecmu
asında neşretmiştir. Ayrıca Osmanlı Türk
leri'nin deniz tarihini en iyi bilen bir kiş i 

olarak tanınmıştır. Saffet Bey'in bu yön
deki çalışmaları Tarih-i Osman! Encüme
ni'nin teşkilinde fahrl üyeliğe tayin edil
mesiyle ödüllendirilmiştir. Türk Tarih En
cümeni Mecmuası'nın hemen her sayı
sında bir makalesi neşredilmiş, ayrıca Türk 
Yurdu, Türk Derneği, Donanma-i Os
mani M uavenet-i M illiye mecmuaların

da, Ceri de-i Bahriyye'de makaleleri ya
yımlanmıştır. Özellikle Ceri de-i Bahriy
ye'de belgelere dayalı olarak neşredilen 
makalelerini daha sonra bir araya topla
yarak bastırmıştır. 

Eserleri. Katib Çelebi'nin Tuhfetü 'l-ki
bar fi esfari'l-bihar adlı eserinin yeni ve 
resimli bir yayımını gerçekleştiren Saffet 
Bey'in ( İ stanbul 1329) diğer çalışmaları ara
sında şu eserleri sayılabilir: Bahriye M ü
zesi Katalogu (1 917'de bas ıl an bu kata
logun bazı kayıtlarda Saffet Bey ta rafın

dan hazırl andığı belirtilmekteyse de kata
logun üzerinde hazı r l ayı c ı s ının ismi bu
lunmamaktadır ); Alman Bahriye M anev
raları Hakkında Bir Risale ( bas ılı p ba
s ılmadığı bilinmemektedir) ; Mezemorta 
Hüseyin Paşa ( İ stanbul 1327); Bahriye
miz Tarihinde Filasalar ( İ stanbul 1329; 
Deniz Basımevi ta ra fından yeni harflerl e 
1994'te tekrar bası t mıştır) . Belli başlı ma
kaleleri de şunlardır: " İkinci Cerbe Harbi 
Üzerine V esikal ar" ( TOEM, ı . c üz 11 N isan 
1326], s. 20-34; 2. cüz ll Haziran 1326 [, s. 
85-102): "Koyun Adaları Önündeki Deniz 
Harbi ve Sakız'ın Kurtarılışı" (TOEM, 3. cüz 
11 Ağustos 1326, istanbul 1328 1. s. 150- 177; 
bu makale Emin Yakıta l tarafından Türk 
Dünyası Araştırmaları' nda yayımlanm ıştır 
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1İstanbu ll 982, s. 176-2161) ; "Sıngın Donan
ma Harbi Üzerine Bazı Vesikalar" ( TOEM, 

9. cüz 11 Ağustos 1327, istanbul 1329 ], s. 
558-562); "Bir Osmanlı Filosunun Sumat
ra Seferi" (TOEM, 10. cüz 1 ı Teş rln i evvel 

1327, istanbul 1329 ], s. 604-6 14; ll. cüz 1 ı 
Kanunuewel 1327, istanbul 1329 ], s. 678-
683; Doğan Özkömürcü ta rafından Türk 
Dünyası Araştırmaları' nda yayımlanmıştır 

lll/1 2, istanbul 198 1, s. 205-2 191); "Bahr-i 
Hazerde Osmanlı Sancağı" (TOEM, 14. cüz 
11 Haziran 1328, İ stanbul 1330], s. 857-86 1); 
"Karadeniz-İzmit Körfezi Kanalı" ( TOEM, 

15. cüz 1 ı Ağustos 1328, istanbul 1330], 
s. 948-956; Doğan Özkömürcü tarafından 
Türk Dünyası Araştırmaları' nda yayımlan

mışt ır 111/ 10, istanbul 198 1, s. 143- 1511); 
"Raguza (Dubrovnik) Cumhuriyeti" ( TOEM, 

17. cüz 1 ı Kanunuewel 1328, İ sta nbul 
133 1], s. 1061- 1070); "1205'te Donanma
mız" ( TOEM, 22. cüz ı ı Teş rlniewe l 1329, 
istanbul 1331 J, s. 1370-1 377); "Umür-ı Bah
riyye Nezareti" ( TOEM, 21. cüz 11 Ağustos 
1329, istanbul 1332 1. s. 1350- 135 1 ); "Nakşa 
(Naksos) Dukalığı , Kiklad Adaları" ( TOEM, 

IV/23. cüz 11 Kanunuewel 1329, istanbul 
1332 1. s. 1444- 1457); "Şark Leventleri. Su
matra Seferi Üzerine Vesikalar" (TOEM, 

24. cüz ı ı Şu bat 1329, istanbul 133 2]. s. 
ı 5 2 ı - ı 540); "Kıbrıs Fethi Üzerine Vesika
lar" (TOEM, sy 19 11 Nisan 1329 ]. s. 1177-
11 93). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Deniz Müzesi Deniz Tarihi Arş ivi , Künyeler Bö
lümü, Defter, nr. 1, s . 36 ; Osmanlı Müelli{leri, lll , 
82; Babinger (Üçok), s. 432; "Safvet Bey' in Vefa
tı" , TY, sy. 7 (1329). s . 1071; Necib Asım, "Vefe
yat: Safvet Bey", TOEM, IV/ 24 (1332). s. 1517-
1520. r.ı.:ı 

lJll!ll!l A Li İHSAN GENCER 

ı ı 

L 

SAFFET MEHMED ESAD PAŞA 
(1815-1883) 

Osmanlı devlet adamı , 

Hariciye nazırı ve sadrazam. 
_j 

Receb 1230'da (Haziran 181 5) istanbul'
da Fatih semtinde doğdu . Asıl adı Meh
med Esad olup babası voyvodalık görevle
rinde bulunmuş Sürmeneli (Trabzon) Meh
med Hulüsi Ağa'dır. Beyazıt Camii'ndeki 
derslere devam ederek zor şartlar altında 
eğitimini sürdürdü. Arapça, Farsça, daha 
sonra Tercüme Odası 'nda Fransızca öğ

rendi. Serasker Halil Rifat Paşa'nın kahya
lığını yapmakta olan, annesinin birinci ev
liliğinden dünyaya gelen ağabeyi Arif Efen
di 'nin yardımıyla mülazım olarak Divan-ı 
Hümayun Kalemi'ne girdi ( 183 1 ). Burada 
kendisine "Saffet" mahlası verildi ve döne-
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min adetine uygun olarak bu ismiyle anı
lır oldu. Tercüme Odası'nda işlerin artma
sından dolayı Ali ve Reşid Paşa'nın kethü
dasının oğlu Nedim Efendi ile birlikte Ter
cüme Odası'na nakledildi (Temmuz 1833). 

1837'de Divan-ı Hümayun mütercim-i ev
veli oldu, ertesi yıl divan tercümanlığı ve
kaletine atandı. Takvim-i Veköyi 'in Fran
sızca olarak da çıkması kararlaştırıldığında 

ve bunun için bir nezaret (müdürlük) oluştu
rulduğunda bu işin başına getirildi ( 1839) . 

Nihayet bizzat divan tercümanlığı görevini 
üstlendi (25 Ağustos 1840). 1842'de yeni 
Eflak prensinin seçiminde hazır bulunmak 
üzere Bükreş'e gitti ve dönüşünde Hari
ciye katipliğine getirildi (2 Haziran 1845) . 

Fransızca öğrenmek isteyen Abdülmecid'e 
hocalık yapması için mabeyin katipliğiyle 
saraya alındı ; aynı zamanda padişahın kı

zı Fatma Sultan ve Şehzade Murad Efen
di'nin Fransızca hocalığına tayin edildi (İb
nülemin, s. 8 11 ). On yıl kadar mabeyin ka
tipliğinde kaldıktan sonra 16 Şubat 18SS'
te Hariciye Nezareti müsteşarlığına geti
rildi ve Ali Paşa'nın Viyana'da yapılan top
lantıya katılması sebebiyle dönüşüne ka
dar ona vekalet etti. 1 Şubat 18SS'te seçil
diği Meclis-i Ali-i Tanzimat üyeliğinden bir 
buçuk ay sonra ayrıldı. Aynı göreve ikinci 
defa 8 Ekim 18S8'de get irildi. Hariciye Na
zırı Fuad Paşa'nın müslüman ve hıristiyan 
ahali arasında meydana gelen çatışmalar 
sebebiyle Şam'a gönderilmesi üzerine bu 
göreve ilaveten Hariciye vekaletine tayin 
edildi (lO Temmuz 1860) . Meclis-i Tanzi
mat'ın ilga edilmesinin ardından Ticaret 
nezaretine nakledildi ve 18 Temmuz 1861 '
de Ticaret nazırı oldu. Vezaret rütbesiyle 
Meclis-i V ala reisliğine tayin edildi ( 16 Şu

bat 1863). Sactaretten ayrılan Yusuf Kamil 
Paşa'nın buraya tayini üzerine tekrar Tica
ret nezaretine döndü ( ll Haziran 1863 ). 

Daha sonra Paris sefırliğine gönderildi ( 19 

Mart 1865 ). 27 Ağustos 1866'da Meclis-i 
Vala-yı Ahkam-ı Adliyye üyeliğine getirildi. 
14 Mayıs 1867'de üçüncü defa Ticaret na
zırı oldu ve Avrupa seyahatine çıkan Ab
dülaziz'e refakat eden Hariciye Nazırı Fu
ad Paşa'ya vekalet etti. 6 Mart 1868'de 
Maarif nazırı oldu (ikinci nezareti 4 Nisan 
1874, üçüncü nezareti ı Aralık 1875 ). 

Fuad Paşa'nın tedavi için Nice'e gitme
si üzerine yine ona vekalet etti. Mahmud 
Nedim Paşa sadaretinde Şura-yı Devlet 
üyesi oldu ( 4 Ekim 1871 ). Bu görevini Şu
ra-yı Devlet teşkilatında yeni bir düzenle
meye gidildiği Mart 1872 tarihine kadar 
sürdürdü ve buradan Isiahat Komisyonu 
üyeliğine geçti. 7 Ağustos 1872'de Adiiye 
nazırı oldu (ikinci nezareti 6 May ı s 1876, 
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üçüncü nezareti 27 Ağustos 1877) . 11 Mart 
1873'te Hariciye nazırı olduysa da Ayaspa
şa'da islam kabristanı olan mahallin sefa
rethane inşası için Almanya'ya verilmesi 
yüzünden oluşan hoşnutsuzluk sebebiyle 
-bu işin selefi Halil Şerif Paşa zamanında 
gerçekleşmiş olmasına rağmen- iki ay son
ra aziedildi (İbnülemin, s. 821 -822) . 26 Ka
sım 1873'te tekrar Şura-yı Devlet'teki gö
revine döndü. 18 Temmuz 1877'de bir ay 
süren Nafıa nazırlığında bulundu ve bura
dan üçüncü defa olmak üzere Adiiye neza
retine nakledildL Bu sırada, o zamana ka
dar Hariciye nezaretinde görülen mezhep 
işleriyle ilgili meselelerin Adiiye nezaretine 
havale edilmesini sağladı. 4 Şubat 1878 
tarihinde tekrar Şura-yı Devlet reisliğine 
getirildi. 

Saffet Paşa'nın ikinci ve üçüncü Hariciye 
nazırlığı önemli ve buhranlı gelişmelerin 
yaşandığı bir zamana rastladı. 16 Ocak 
187S'te getirildiği, on bir ay süren ikinci na
zırlığı esnasında Bosna-Hersek'teki ayak
lanmaların bastırılması için çalıştı, ingilte
re'ye yanaşması diğer devletlerin hoşnut
suzluğuna sebebiyet verdi ve Rus elçisi
nin padişaha yaptığı şikayet üzerine Sad
razam Mahmud Nedim Paşa tarafından 
azli uygun görüldü (6 Kasım 1875). Üçün
cü defa Hariciye nezaretine tayini , Abdü
laziz'in tahttan indirilmesi ve ölümü son
rasında Midhat Paşa Konağı'nda yapılan 

bir hükümet toplantısını bu işin intikamı
nı almak için basan Çerkez Hasan tarafın

dan Hariciye Nazırı Raşid Paşa'nın öldürül
mesi üzerine gerçekleşti ( 16 Haziran 1876) . 

Bu nazırlığı zamanındaki en önemli geliş

melerden biri, Balkanlar'daki ayaklanma
lar sebebiyle İstanbul'da büyük devlet tem
silcilerinin bir araya geldiği Tersane Konfe
ransı'na katılmasıdır. Alınan kararların da
ha yumuşak bir ifade ile reddine taraftar 
olmakla beraber bunda başarılı olamadı ve 
Rusya'nın savaş ilanıyla gelişecek bir sü
reç içine girildi. Saffet Paşa savaşa karşı 

çıkmakla beraber sonunda bu yönde alı 
nan karara iştirak etti. 18 Temmuz 1877'
de Nafia nezaretine nakledilerek Hariciye 
nazırlığı halefi Arifi Paşa'ya verildi. 

Osmanlı-Rus savaşının sona ermesi üze
rine Edirne'de yapılan mütarekeden son
ra ön barış görüşmelerine birinci delege 
olarak katıldı. Bu arada Hariciye nazırı olan 
Server Paşa, ingiltere'yi Rusya ile savaşa 
girilmesini teşvik edip ilanından sonra da 
devleti ortada bırakmış olmakla suçlama
sından ötürü ingiliz elçisinin şikayetiyle az
ledildiğinden Saffet Paşa dördüncü defa 
Hariciye nazırtığına getirildi ( 19 Şubat 1878) 
Ayastefanos görüşmelerinde devleti tem
silen hazır bulundu ve antlaşmayı imzala
mak zorunda kaldı. Sultan Murad'ın tek
rar tahta çıkarılması amacıyla Çırağan Sa
rayı'na yapılan baskın sebebiyle (20 Mayı s 

1878) sadarette bulunan Sadık Paşa'nın 
azli ve yerine geçen Mütercim Rüşdü Pa
şa'ya da güvenilememesinden dolayı bir 
hafta içinde mevkiinden uzaklaştınlma
sıyla Hariciye nazırlığı uhdesinde kalmak 
üzere sactarete getirildi (4 Haziran 1878). 

Sactareti esnasında Kıbrıs adasının ingil
tere'ye terki meselesiyle uğraştı , bu yön
de daha önce alınan karara karşı çıkmak
la beraber sonunda rıza göstermek zorun
da kaldı . Berlin görüşmelerini ve antlaş
masını (20 Temmuz 1878) sadrazam ola
rak onayladı . Dış siyasetin bazı konuların
da ll. Abdülhamid ile ters düştü . 4 Aralık 
1878'de sadaret ve nezaretten azledildi, 
istanbul'dan uzaklaşması arzulandığından 
Paris sefaretine gönderildi (27 Aralık) . İs
tanbul'da kalan ailesine ayrıca tahsisat 
bağlandı. 

29 Temmuz 1879'da Arifi Paşa kabine
sinde beşinci defa Hariciye nazırı oldu, Yu
nan sınırıyla ilgili meselenin çözümüyle gö
revlendirildi. iki ay yirmi dört gün sonra 
aziedildi ve devair müfettişliğine getiril
di. Ahmed Vefik Paşa'nın başvekalete ge
tirilmesiyle kurulan hükümette son defa 
olarak Hariciyenazırlığı yaptı (30 Kasım 

1882) . iki gün sonra kabine üyeleriyle bir
likte aziedildi ve müfettişlik vazifesine dön
dü. Saffet Paşa 16 Kasım 1883'te bağır
sak kanserinden öldü ve Sultan Mahmud 
Türbesi'ne defnedildi. Pek çok devlet tara
fından verilmiş nişanlara sahip olan ve en 
üst derecede Murassa' Osmanlı nişanla
rıyla onurlandırılan Saffet Paşa'nın üç oğ
lu vardı (Hariciye mektupçul uğu ve Viya
na sefareti başkitabet i vazifelerinde bulu
nan Re' fet, Şura-yı Devlet muavinlerinden 
Ahmed Faiz ve Umur-ı Şehbenderl müdü
rü Mahmud Fehim beyler) . Görev başında 
gayet ciddi, vakur, özel meclislerde güzel 



söz söyleyen nüktedan bir insandı. Uzun 
siyasi hayatı boyunca emsalleri gibi zengin
leşmeyen namuslu bir devlet adamı olan 
Saffet Paşa. azle uğradığı zamanlarda ma
aşsız kalmaması için devamlı surette va
zifelere tayin edilmiş ve gözetil miştir. Ce
naze masrafları da ll. Abdülhamid tara
fından karşılanmıştır. 

Osmanlı Devleti'nin en buhranlı döne
minde dört padişahla çalışan ve bilhassa 
dış siyasetteki vukufu ile dikkat çeken gü
venilir bir devlet adamı olarak tanındı . Mül
ki idarenin bir an ewel Avrupai tarzda dü
zenlenmesi gerektiğine inanmaktaydı. Av
rupa sivilizasyonunun tamamıyla kabul edil
mesini hayati bir zaruret diye görmekle 
beraber bundan ne anlaşılması gerektiği 
hakkında bir açıklaması yoktur. Kanun-ı 
Esasi'nin hazırlanması sırasında kendisin
den bir taslak istenmiş. hazırladığı 130 
maddelik taslak kabul edilen metin üze
rinde etkili olmuştur. Balkanlar'daki isyan
lar sırasında cereyan eden siyasi olaylar
da, 1876 Tersane Konferansı'nda ve Ayas
tefanos barış görüşmelerinde devleti tem
sil etmiş, Berlin Antiaşması ve mutabakat 
belgesi sactarete geçmeden önce yapılmış 
olmakla beraber Kıbrıs'ın İngilizler'e terki 
onun döneminde gerçekleşmiştir. Tersane 
Konferansı sırasında Meşrutiyet' in ilanını 

bildiren top sesleri üzerine yabancı dev
let temsilcileri ne, "İşittiğiniz şu top sesle
ri bu andan itibaren bütün Memalik-i Os
maniyye'de Kanun-ı Esasi'nin ilan edildi
ğini haber veriyor. Artık Osmanlı Devleti 
de Meşrutiyet'le idare edilen devletler züm
resine dahil olmuştur. İdare-i meşruta tek
mil akvam-ı muhtelife-i Osmaniyye'nin hür
riyet-i şahsiyyelerine kefil bulunduğundan 
bu inkılab-ı mühimme karşısında sizlerin 
yapacağınız ısiahat teklifleri lüzumsuz ve 
içtimaımız zait olur" demesi meşhurdur. 
Ayastefanos Antiaşması ' nı getirdiği ağır 

hükümlerinden ötürü göz yaşları içinde im
zalamış olduğu bilinmektedir. Maarif na
zırlığı sırasında hazırladığı Maarif-i Umu
miyye Nizamnamesi devletin sonuna ka
dar bazı değişikliklerle yürürlükte kalmıştır. 

1879-1880 yılı içinde çeşitli layihalar kale
me alarak takdim etmiştir. İstanbul'un 
imarıyla ilgili olarak 19 Aralık .1879'da sun
duğu layihasında geceleri aydınlatılan Ga
lata ve Pera semtleri karşısında zifiri ka
ranlık içindeki sur içi İstanbul'unun çağ dı
şı kalmış acıklı halini dile getirmiştir. Med
reselerin ıslahı meselesine dair 3 Ocak 1880 
tarihli layihasında buralarda verilen ders
lerle ilgili programın 200 yıldır değişme
diğini ve uzun yıllar devam eden eğitime 
rağmen talebelerio ne dünya ahvalini ne 

hesap-kitabı ne de Arapça'yı öğrenebildik
lerini vurgulamıştır. Saffet Paşa'nın Os
manlı Devleti'nde eski eserlerin korunma
sında ve müzeciliğin gelişmesinde katkıla
rı olmuştur. 9 Nisan ve 13 Nisan 1880 ta
rihinde takdim ettiği iki layihada Rus sa
vaşından sonra Rumeli vilayetlerinin du
rumunu ele almıştır. 
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Hz. Peygamber' in 
ganimetten seçerek aldığı özel pay 

anlamında fıkıh terimi. 

Sözlükte "seçilmiş" manasına gelen safi 
kelimesi, fıkıhta ganimet bölüştürülme

den önce ResUl-i Ekrem'in seçim hakkına 
dayalı olarak aldığı payı belirtmek için kul
lanılır. Hadis ve siyer kaynaklarında Hz. 
Peygamber'in ganimette safi payının (seh
mü's-safi ) bulunduğu bildirilmekte (Wen
sinck, el-Mu'cem, " şfv" md.), bir rivayette 
bu pay sarı (halis. katışıks ız ) sıfatıyla (seh
mün safi) anılmaktadır (EbG DavGd. "İma
ret" , 21) . Daha yaygın olan safi kelimesi 
Resulullah 'ın bu payını seçerek aldığını. 
safi ise bunun ganimetler bölüştürülme
den önce alınan özel bir hisse olduğunu 
ifade etmektedir. Menkul eşya cinsinden 
olan ve savaş yoluyla ele geçirilen gani-

SAFI 

metten alınan safiden ayırmak üzere ba
rış yoluyla elde edilen ve "fey" diye anılan 
topraklardan Hz. Peygamber'in ayırıp ge
lirinden faydalandıklarına safaya (safln in 
çoğulu ; bk. EbG DavGd, "imaret", 19) ve
ya savafi (safiyenin çoğulu ; bk. Müsned, 
ı . 208 ) adı verilmiştir (bk SAVAFI). 

Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre ga
nimette ResUl-i Ekrem'e has safi payı var
dı . Onun konumu gereği ve yüklendiği ağır 
görev sebebiyle bazı imtiyazlarının bulun
ması tabii olmakla birlikte bu uygulamada 
asıl dikkat çeken nokta, onun devlet ge
lirleri üzerinde keyfi tasarrufta bulunabi
len bir peygamber veya mutlak bir yöne
tici gibi davranınayıp kendisini hukuk ku
rallarıyla sınırladığını gösteren örnek dav
ranış ortaya koymuş olmasıdır. Nitekim İ s
lam'ın zuhurunda kabile reisierinin taksim 
öncesinde savaş ganimetierinden seçerek 
pay alması benimsenmiş bir kuraldı ve bu 
pay safi 1 safiyye olarak anılıyordu . Ayrıca 

Hz. Peygamber'in bu hakkını, genellikle sa
habilerin ondan başkasına uygun görme
diği ve başkasına verildiğinde ihtilafa se
bep olabilecek değerli ganimetierde kul
landığı , böylece toplum tarafından kabul 
edilen geleneği adalet ve hakkaniyet esas
ları çerçevesinde sürdürdüğü görülmek
tedir. Hadis ve tarih kaynaklarında ResUl-i 
Ekrem'in sadece savaşa katıldığ ı zaman 
safi payı aldığı ve İslam'a giren bazı kabi
lelerden safi payını ödemeleri hususunda 
söz alındığı belirtilmekte, değişik gazve
lerdeki uygulamalardan örnekler nakledil
mektedir (Buharl, "Cihiid", 74; EbG DavGd, 
"İmaret", 21; Tirmizi, "Siyer", 12; Taberl , ll . 
48 1; İbn Hacer. el-İşabe, IV, 30 2-30 3) . 

Bir görüşe göre safi Hz. Peygamber'in 
ganimetieki humus payından ayrı iken di
ğer bir görüşe göre humusun içindedir. 
İkinci görüşün delili ResCılullah'ın, "Bu mal
da benim hum us dışında hakkım yoktur" 
mealindeki hadisidir (el-Muvatta', "Cihad", 
22) Bir grup alim bu hadise dayanarak Re
sul-i Ekrem'in safi adında ayrı bir payının 
bulunmadığını belirtmiştir. Cumhura gö
re safi payı meşhur ve sahih hadislerle sa
bit olup bu hadis muhtemelen safi payı
nın meşru kılınmasından önce söylenmiş 
veya herkes tarafından bilinmesi sebebiy
le safi payının ayrıca zikredilmesine gerek 
görülmemiştir. 

Sünni kaynaklarında safinin Hz. Peygam
ber'in peygamberlik sıfatıyla aldığı bir ga
nimet türü olduğu ve onun vefatıyla bir
likte ortadan kalktığı hususunda icma bu
lunduğu belirtilmiş, Hulefa-yi Raşidin dö
neminde böyle bir uygulamanın bulunma
ması buna delil gösterilmiştir. Ancak Zey-

469 


