
SAFI 

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) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Lisanü 'l-'Arab, "şfv" md.; İbnü'I-Esir, en-Ni
haye, lll, 40; Müsned, ı , 208; Nesa!, "~asmü' l

fey"", 1; Şafii, el-Üm, Beyrut, ts. (Darü'l-ma'rife), 
IV, 140; VII, 340; a.mlf .. Af:ıkamü 'l-Kuran (nşr. 

EbO O same İzzet ei-Attar), Kahire 1371/1952 --> 
Beyrut 1400/1980, ll, 37-38; EbO Ubeyd Kasım 
b. Sellam, Kitabü'l-Emval (nşr. M . Halil Herras). 
Kahire 1408/1988, s. 14, 17-19; İbn Sa'd, et-Ta
bakat, ı, 272; ll, 75; Taber1, Tari/] (Ebü'l-Fazl), ll, 
481; Tahav1, Şerl:ıu Me'ani'l-aşar, III, 236, 238, 
301, 302; Cessas, A/:ıktimü'l-Kuran (Kamhavi), 
IV, 245; V, 318; Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki, es
Sünenü'l-kübra (nşr. M. Abdülkadir Ata), Beyrut 
1414/ 1994, VI, 303-304; VII , 58; İbn Abdülber 
en-Nemer1, et-Temhid (nşr. Mustafa b. Ahmed el
Alevi - M. Abdü lkebir ei-Bekrl), Mağrib 13871 
1967, XX, 42-45; Serahs1, el-Mebsüt, X, 9; EbO 
Bekir ibnü'I-Arab1. A/:ıktimü 'l-Kuran ( n şr. M. Ab
dülkadir Ata), Beyrut 1972, ll, 405, 406; Muvaf
fakuddin İbn Kudame. el-Mugni, Beyrut 1405, 
VI, 316; İbn Hacer, Fet/:ıu'l-bari(Hatlb) , VII , 480; 
a.mlf., el-İşabe (Bicavl), IV, 302-303; Bedreddin 
el-Ayni, 'Umdetü 'l-kari, Kahire 1348 --> Beyrut, 
ts. (Daru ihyai't-türasi'I-Arabl), IV, 85; XIII, 164; 
Hattab, Mevahibü'l-celil, Beyrut 1398, III, 397; 
Şevk1ln1. es-Seylü'l-cerrar (nşr. MahmGd İ brahim 

Zayed), Beyrut 1405/ 1985, IV, 542-543; İbn Abi
din, Reddü 'l-mu/:ıtar(Kah ire), IV, 151 ; M. Hasan 
en-Necefi, Cevahirü 'l-kelam (nşr. Abbas el-Küça
nl), Beyrut, ts. (Daru ihyai't-türasi'l-Arabl), XXI, 
195; Az1mabad1, 'Avnü'l-ma'büd, VII, 309; VIII, 
128, 134, 156; Ann K. S. Lambton, "Şafi", EJ2 
(Ing.), VIII, 798-800.JA;l 

(!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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ıııııRJ NECDET TOSUN 
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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-



dayet Mahkemesi katipliğinin ardından As

keri Tekaüt Sandığı tahrirat memuru ol
du. Bir müddet Zeyrek Rüşdiyesi 'nde Fars
ça öğretmenliği yaptı. Fırka-i Askeriyye 
mühimme katipliği göreviyle Trablusgarp'a 
gönderildi. Orada üç dört yıl kadar çalıştık
tan sonra fırka kumandanı Arif Paşa ile 
anlaşamadığı için hastalığını ileri sürerek 
görevinden istifa etti. istanbul'da mün
zevi bir hayat yaşarken H ersekli Arif Hik
met Bey aracılığıyla bir süre Damad Mah
mud Celaleddin Paşa'nın meclislerine de
vam etti ve maaşlı nedimi oldu. Bu arada 
paşanın oğlu Prens Sabahaddin'in özel ho
calığını yaptı . Mahmud Celaleddin Paşa'nın 
Avrupa'ya kaçması üzerine onunla müna
sebetinden dolayı 1899 Şubatında Halep'e 
sürüldü. Halep mektupçu muavinliği gö
revinde iken yakalanmış olduğu hastalık
tan kurtulamayarak 19 Haziran 1901 'de 
vefat etti ve hükümet konağı civarındaki 

Cübeyle Kabristanı'na defnedildi. Kaynak
lar onun içkiye düşkünlüğünden bahseder. 
Manastırlı Rifat Bey, "Çıkıp cem' söyledi 
tarih-i fevtin 1 Safa-yı cennete azmetti Sa
fi" (I 319) beytiyle vefatma tarih düşürmüş

tür. 

Safi. genç sayılabilecek bir yaşta ölmesi
ne rağmen yaşadığı dönemde eserleriyle 
dikkatleri üzerine çekmiş, Namık Kemal, 
Muallim Naci, Süleyman Nazif ve Rıza Tev
fik (Bölükbaşı) gibi edebiyatçtiarın övgüsü
ne mazhar olmuştur. Süleyman Nazif, Sa
fi'nin kendi vadisinde taklit edilemez ol
duğunu söylerken Rıza Tevfik onu mistik 
bir ruha sahip, her şeyde Allah'ın sırlarını 
gören hurCıfimeşrep bir şair diye nitele
miştir (bk bibL) Edebiyyat-ı Umumiy
ye Mecmuası'nda "Mir'at- ı Safi' den" baş
lığıyla verilen "baktım ağladım" redifli şi
irinin başında yer alan, " ... Üsküdarlı Safi 
Bey merhum memleketimizin en büyük 
şair ve nazımlarındandır. Merhum, devr-i 
sabıkın en sitem-dlde ve rencldelerinden 
olduğundan maateessüf iştihar etmemiş
tir. Asar-ı manzumesi kemal-i i'tina ile mü
talaa olunursa zamanında Nef'l ayarında 
bir şair olduğu tezahür eder" ifadesi şa
irliği hakkında dikkat çekici bir değerlen
dirmedir. 

Eserleri. 1. Divançe-i Safi. Ta'lik hatla 
yazılmış yirmi dört varaktan oluşan ese
rin tek nüshası Yapı ve Kredi Bankası Ser
met Çifter Araştırma Kütüphanesi'ndedir 
(nr. 046076). Eserde iki na't, "regaibiyye" 
başlığını taşıyan üç şiirle kırk iki gazel, on 
üç kıta ve on müfred yer almaktadır. 2. 
Cidal-i Sa'di btı-Müddei (İstanbul 1303) . 
164 beyitlik bu mesnevi, "Hikemiyyat-ı Sa'
dl'den Baladaki Unvan ile Gülistan'da Mün-

deric Bir Muhaverenin Nazmen Tercüme
sidir" alt başlığını taşımaktadır. Eserin ba
şında Namık Kemal'in manzum, Muallim 
Naci'nin mensur takrizleri vardır. 3. Nev
Bdve-i Kavaid-i Farisi (İstanbul 1307). 

4. İslfım-ı Hazret-i Ömer yahu d Bir Ha
rika (İstanbul 1 308) . Hz. Ömer'in müslü
man oluşunun anlatıldığı bu mesnevide 
"ifade" başlığı altında mensur olarak padi
şaha övgü, eserin yazılış sebebiyle muh
tevası tanıtılmaktadır. Şair eserini rüyada 
almış olduğu manevi bir işaret üzerine 
yazdığım söylemektedir. 353 beyitlik bu 
mesnevi "feilatün mefailün feilün" vezniy
le yazılmış, aradaki gazel ve murabbalarda 
ise farklı kalıplar kullanılmıştır. Tahirülmev
levl mesneviyi Nazm ve Eşktıl-i Nazm'
da rivayat türüne örnek göstermiştir. s. 
Şi'r-i Safi {İstanbul 1317) . Ölümünden iki 
yıl önce basılan yirmi üç sayfalık eserde 
" Bazı Gazellerim" başlığıyla şairin divançe
sinden seçtiği yirmi dokuz şiir vardır. 
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Iii ALİM YILDIZ 

SAFI MUSTAFA EFENDi 
(ö . 1025/1616) 

Osmanlı tarihçisi. 
_j 

Hayatı hakkındaki bilgiler daha ziyade 
kendi eserindeki kayıtlara dayanır. Ata! de 
onun kısa bir biyografisini verir. Buna gö
re Makedonya'nın Kesriye kasabası civarın
da Hurpişte'de doğdu. Ailesi askeri züm
reye mensup olup bu bölgede zeamet sa
hibiydi. Daha sonra bu zeamet hissesi ken
disine intikal etti. Bu arada medrese tahsi
li görerek Katibzade Zeynl Efendi'den mü
lazım oldu. Bir süre müderrislikte bulun
duğu belirtilirse de hangi medreselerde 
görev yaptığına dair bilgi yoktur. Kendi ifa
desine göre zeamet tasarruf ederken mü-

SAFI MUSTAFA EFENDi 

teferrikalıkla Kanüe'nin fethiyle sonuçlana
cak sefere katıldı ( ı 009/1600). Kale alın
dığında camiye çevrilen binada ilk cuma 
namazını kıldırıp hutbe okudu. Ardından 
bir müddet Bursa'da bulundu. Önce Gem
lik'te, daha sonra istanbul'da Cerrahpa
şa Camii'nde imamlıkyaptı (1010/1601) . 

imamlık görevi sırasında sesinin güzelli
ğiyle şöhrete ulaştı. ı. Ahmed kendisine 
sunulan, Asafi'nin Timurlu Şahruh'a tak
dim ettiği manzum Celfıl ü Cemal adlı 
eserinin Türkçe'ye tercümesini isteyince 
Hafız Ahmed Paşa bu iş için Safi'yi tavsi
ye etti. Safi bir yıl kadar çalışıp tercümeyi 
tamamladı (I 2 Receb 1 O ı 7/22 Ekim 1608). 

Eserin hatimesinde sarayda bir görev al
ma isteğinde bulundu. 1. Ahmed tercüme
yi çok beğenince 1017 Ramazam başların

da (Aralık 1608 ortaları) padişah imamlı

ğına getirildi. Bu görevi dolayısıyla sürekli 
padişahın yanında bulundu. ilmi bir rüt
besi olmadığı için önde gelen ulema ara
sına girernediğini padişaha hissettirince 
ilmi bir rütbe verileceği sözünü aldı. Bu
nunla ilgili rivayete göre Sultan Ahmed 
Camii'nin temel atma merasimi sırasında 
(8 Şewal ıoı8 1 4 Ocak 1610) ulema için
de yer almayıp bir köşede yalnız başına du
ruşu padişahın dikkatini çekmiş, durumu 
soran padişaha ilmi bir payesi olmadığın
dan ulema arasına giremediği söylenmiş, 
padişah da ona yüksek bir rütbe vaadinde 
bulunmuştur. Nitekim az sonra kendisi
ne önce Edirne kadılığı payesi tekaütlüğü 
verildi, ardından 1 024 Recebinde (Ağus
tos ı 6 ı 5) Anadolu kazaskerliği payesini al
dı; ayrıca imamlık tahsisatma zam yapıldı. 
Safi 1025 Zilhiccesinde (Aralık ı 616) ve
fat etti. Ata! onu iyi huylu, her ilme aşina 
biri olarak niteler, inşasının orta halli ve 
şiirlerinin sade olduğunu yazar. Bir başka 
kaynak onu çok iyi bir münşl diye tanıtır. 
Tasawufa meylettiği ve Nakşibendl tari
katına girdiği bilinmektedir. 

Eserleri. Safi'nin en meşhur çalışması 
Zübdetü't-tevarih'tir. ı. Ahmed'in emri 
üzerine kaleme alınan eser onun dönemi
ni ihtiva eder. İki cilt olarak düzenlenen ki
tabın giriş kısmında Zübdetü't-tevarih 
adını verdiği eserini imamlığı sırasında pa
dişahın emriyle telife başladığını, gördüğü 
iltifattan dolayı ı. Ahmed'in menkıbeleri
ni ve devrinin olaylarını kaleme alarak pa
dişaha karşı duyduğu şükran hislerini ifa
de ettiğini yazar. Eserin ı. cildi Receb 1 O 18 
(Ekim 1609), Şaban 1019 (Kasım 1610) ve 
Şewal 1020 (Aralık 1611) tarihlerinde müs
vedde halinde kaleme alınmış, ll. cilde 1024 
( 1615) yılı başlarında başlanmıştır. Bunla
rın dışında bir II I. cildi daha yazma isteği

ni belirtmişse de bu kısmı kaleme alıp al-
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