
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-
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di ve Ca'ferl mezhepleriyle Sünniler içinde 
bu konuda farklı görüş belirten tek fakih 
Ebu Sevr' e göre bu tasarruf peygamber
lik sıfatıyla değil devlet başkanlığı (ima
met) sıfatıyla yapılmış olup Resul-i Ekrem'
den sonra gelen halifeterin de safi payı bu
lunmaktadır ( İbn Abdülber en-Nemerl, XX, 

44; Şevkanl, IV, 542 ; M. Hasan en-Necefl, 
XXI, I95) . 
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(!I!IIJ MEHMET BOYNUKALIN 

SAFi, Fahreddin 
(~~wl.fl_#) 

Fahrüddin Ali Safi b. Hüseyn Vaiz-i Kaşifi 
(ö. 939/1532-33) 

Nakşibendi sufilerine dair 
LReşef.ıat adlı eseriyle tanınan müellif._j 

21 Cemaziyelewel 867'de (I I Şubat 
I463) Sebzevar'da doğdu . Safi Iakabıdır. 

Babası Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin yanı sıra 

Abdurrahman-ı Cami ve AbdüigafQr-i La
ri' den eğitim aldıQı kaydedilir. Küçük ya
şından itibaren tasawufa ilgi duydu. 889 
(1484) yılında Nakşibendl şeyhi Ubeydul
lah Ahrar'ın sohbet halkasına katılmak için 
Herat'tan Semerkant'a gitti ve dört ay 
onun yanında kaldı. Dört yıl sonra Ubey
dullah Ahrar'ı tekrar ziyaret eden Safi bu 
defa sekiz ay yanında bulunduktan sonra 
Herat'a döndü. 904'te (I 499) Nakşibendl 
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şeyhi Sa'dedöın-i Kaşgarl'nin oğlu Muham
med Ekber'in (Hace Kelan) kızı ile evlen
di. Böylece Abdurrahman-ı Cami ile baca
nak oldu. 

Ubeydullah Ahrar'ın sohbetlerinde din
lediklerini derleyip bazı ilaveler yaparak 
909 (1503) yılında Reşe]J.dt adlı eserini ka
leme aldı. Ertesi yıl babası vefat edince 
Herat'ta onun yerine vaizliğe başladı. Uzun 
yıllarvaazla ve kitap telifiyle meşgul oldu. 
Onun, Herat'ın Sünni Özbek Şeybanller ile 
Şii Safeviler arasında birçok defa el değiş
tirdiği , siyasi baskılara hedef olmak iste
meyen birçok alimin Sünnilik ve Şiilik ko
nusunda konuşmaktan kaçındığı bu dö
nemde bölgede Sünnilik'le özdeş görülen 
Hacegan ve Nakşibendl şeyhlerinin men
kıbelerini vaaz kürsüsünden halka anlat
maya devam ettiği nakledilir. Safi, haya
tının son yıllarında Herat'a Safevller'in ha
kim olduğu bir devirde Abdurrahman-ı 
Cami'nin oğlu Ziyaeddin Yusuf ile birlikte 
hapse atıldı. Bir süre sonra taraftarları 
onu ve arkadaşını hapisten kaçırıp Garcis
tan'a gönderdiler. Ziyaeddin Yusuf, He
rat'ın Evbe kasabasına yerieşirken Safi, 
Garcistan idarecisi Şah Muhammed Sul
tan'a sığındı. Burada gördüğü iltifat üze
rine Leta'ifü 'Hava'if adlı eserini ona it
haf etti. Safevller, Garcistan' ı da ele geçi
rince tekrar Herat'a dönmeye karar veren 
Safi yolda hastalandı ve Herat yakınların
da vefat etti. Kabri, Mezar-ı Fahr Ali ya da 
halk arasında Kanber Ali diye bilinir. Muh
temelen sonradan dikilen mezar taşında 
yanlışlıkla Ramazan 933'te (Haziran I 527) 
vefat ettiği kaydedilmiştir. Ali Şlr Neval, 
Safi'nin Ubeydullah Ahrar'dan icazet aldı
ğını belirtir. Safi'nin daha ziyade vaizlikle 
meşgul olduğu ve geniş bir mürid halkası 
oluşturmadığı anlaşılmaktadır. Vefatından 

sonra kız kardeşinin oğlu ve müridi Molla 
Mlr (Kıvamüddin b. Muhammed Nasır) onun 
hafifesi sıfatıyla irşada başlamış. Herat'ın 

Safevller'in eline geçmesiyle Buhara'ya göç 
ederek 994 (1586) yılında orada vefat et
miştir. 

Eserleri. 1. Reşel;ıat*. Yusuf ei-Heme
danl ile Ubeydullah Ahrar arasındaki dö
nemde yaşamış olan Hacegan ve Nakşi
bendl şeyhlerinin sözlerini ve menkıbele
rini ihtiva eden Farsça eser Ali Asgar Mu
lniyan'ın tahkikiyle yayımianmış (HI, Tah
ran 1356 hş./I 977); Arapça, Türkçe ve İn
gilizce'ye tercüme edilmiştir. z. Leta'ifü't
tava'if. 939'da (I 532) telif edilen eser on 
dört bölümden oluşmaktadır. Müellifin va
izlik hayatının birikimi olan hikayeler, hik
metli sözler ve fıkraların yanı sıra Ehl-i 
beyt'ten on iki imarnın menkıbelerini de 

içerir. Birkaç defa özetfenerek neşredil
miş , tam ve tahkikli neşri Ahmed Gülçin 
Meanl tarafından yapılmıştır (Tahran ı 336 
hş ./1 957). 3. MaJ:ımud u Ayaz. 2860 be
yitlik mesnevi tarzındaki eser 902 (1496) 
yılında kaleme alınmış olup bir nüshası Bri
tish Museum'da kayıtlıdır (Oc. nr. 1213). 
Bunların dışında Safi'ye nisbet edilen baş
ka eserler de vardır. Ancak babasının bazı 
çalışmaları ona izafe edildiği için bunlara 
ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 
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L 

sAFi, üsküdarlı 
(1862-1901) 

Osmanlı şairi. _j 

Babasının defterdar olarak görev yap

tığı Yanya'da doğdu. Adı Mustafa olup ba

bası Tasyalı Reşidefendizade şair Mehmed 

Emin Nüzhet Bey' dir. Ailesi İstanbul'a ge

lerek Üsküdar İ hsaniye mahallesine yer

leşti. Safi henüz beş yaşındayken babasını 
kaybetti. Memalik-i Osmaniyye'nin Ta
rih ve Coğrafya Lugatı'nın müellifi olan 
ağabeyi Ali Cevad Bey tarafından yetişti

rildL İlk tahsilini Üsküdar Fındıklı Mekte
bi'nde tamamladı . Paşakapısı Rüşdiyesi'ni 

bitirdikten sonra Selimiye Camii'nde Ser
kofçalı Abdurrahman Efendi'den dini ilim
leri öğrendi. Köysancaklı şair Abdülkadir 
Efendi 'den Farsça, Arapça ve edebiyat 
dersleri aldı. Şiirle uğraşmaya başlayınca 
"Safi" mahlasını aldı . 1880'de Üsküdar Bi-


