
SAFI MUSTAFA EFENDi 

Safi Mustafa Efendi'nin Zübdetü't-teuarih adlı eserinin ilk iki sayfası (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi , nr. 2428) 

madığı bilinmemektedir. Kitabın ilk cildi 
I. Ahmed'in cülusu, kılıç kuşanması, ilk cu
ma narnazına çıkışıyla başlar ve padişahın 
manevi ve fiziki hususiyetlerini içine alır. 
Burada onun şeriata, adalete riayeti, din
darlığı, mabed inşası, Kabe'nin tamiri, ha
zırcevaplılığı, şiire meyli, tevazuu, ok atma 
ve ata binmede hüneri menkıbevi tarzda 
anlatılır. Cildin son kısımlarında padişahın 
ecdadının gazaları özetlenir. Burada Os
man Bey'den itibaren I. Ahmed'in tahta 
cülusuna kadar olaylar hulasa edilmiştir. 
ll . cilt, 1012-1023 (1603-1614) yıllarını kap
sayan kronolojik sırayla düzenlenmiş bir 
vekayi'name özelliği gösterir. Avusturya ve 
İran savaşları, Celal! takibi, eşkıyalık olay
ları, İstanbul ve saray hadiseleri, padişahın 
Bursa ve Edirne seyahatleri, iran'la barış 
imzalanması gibi konuları içine alır. İlk cilt 
daha çok şifahY bilgilerden oluşur. Başlıca 
ravileri arasında Vezir Mustafa Paşa. Da
vud Paşa, Halil Paşa, Anadolu Kazaskeri 
Karaçelebizade Mahmud Efendi, Kadı Vii
danzade Ahmed, Cerrahzade Mehmed, 
Darüssaade Ağası Mustafa Ağa ve diğer 
saray görevlileri sayılabilir. ll. cilt müellifin 
şahidi olduğu hadiseleri ihtiva eder. Ağır 
sayılabilecek bir üslupla kaleme alınan ese
ri Katib Çelebi'den itibaren daha sonraki 
tarihçiler kaynak olarak kullanmıştır. Kita
bın başlıca nüshaları Beyazıt Devlet (Ve
liyyüddin Efendi, nr. 2428, 2429) ve Top
kapı Sarayı Müzesi (Reva n Köşkü, nr. 1304) 
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kütüphanelerinde mevcut olup i. Hakkı Çu
hadar tarafından yayımlanmıştır (1-11, An
kara 2003). Safi'nin diğer eserleri içinde 
Vesiletü'l-vüsul ila mahabbeti'r-Resul 
adlı bir siyer kitabı (TSMK, Revan Köşkü, 
nr. 1994/2), Cami risalelerinden birinin şer
hi (Nuruosmaniye Ktp., nr. 49948) ve 3500 
sahabenin biyografisini toplayan İbn Ab
dülberr'in el-İsti'ab adlı eserinin kısmiter
cümesi zikredilebilir. Bu son eseri 1. Ah
med'in emriyle tercümeye başlayıp "I:ıa" 
harfine kadar getirmiştir (N uruosmaniye 
Ktp., nr. 723). Celal ü Cemal tercümesi 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde
dir (Revan Köşkü, nr. 1304, vr. 160b-228b) . 
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SAFiYE SULTAN 
(ö. 1028/1619) 

III. Murad'ın hanımı 
ve lll. Mehmed'in annesi. 

_j 

1 550 yılında dünyaya geldiği tahmin edil
mektedir. Hangi millete mensup olduğu 
hususu tartışmalı olmakla birlikte döne
min Venedik kaynaklarında Arnavut asıllı 
olup Dukakin'de Rezi köyünde doğduğu 
belirtilir. 1573-1 578 yılları arasında İstan
bul'da bulunan Stephan Gerlach ise onu 
Bosna asıllı diye tanıtır ve daha şehzade
lik yıllarında Manisa'da bulunan Murad'a 
Perhad Paşa tarafından hediye edildiğini 
yazar (Türkiye Günlüğü, II, 637). Babası

nın Korfu valisi, asıl adının Cecilia Baffo ol
duğu, Venedik'le Korfu arasında seyahat 
ederken Adriyatik denizinde Osmanlı kor
sanları tarafından kaçırılıp Manisa sancak 
beyi Şehzade Murad'a takdim edildiği şek

lindeki yaygın bilgi ise doğru olmayıp Nur
banu Sultan ile karıştırılmasından kaynak
lanmıştır. 

Venedik kaynaklarına göre 1 563'te on 
üç yaşında iken Şehzade Murad'a takdim 
edildi ve 7 Zilkade 973'te (26 Mayıs 1566) 

Manisa'da Şehzade Mehmed'i dünyaya ge
tirdi. 1 574'te lll. Murad tahta geçince an
nesi Nurbanu Valide Sultan ile Safiye Sul
tan arasında çekişme başladı. Bu çekişme
ye Nurbanu tarafında katılan kızları İsmi
han ve Gevherhan ile Kanuni Sultan Sü
leyman'ın kızı Mihrimah sultanlar Safiye 
Sultan'ı padişahın gözünden düşürmek için 
çaba gösterdiler. Zira şehzadeliği sırasın
da Murad'ın Safiye Sultan'ın dışında bir ka
dını olmamıştı. Ancak Nurbanu ve kızları
nın padişaha güzel cariyeler sunması her 
ne kadar padişahın ilgisini Safiye Sultan'
dan uzaklaştırmak amacıyla izah edilirse 
de bu aynı zamanda hanedanın devamını 
sağlamak üzere şehzade sayısını arttırmak

la da alakah olmalıdır. 

All Mustafa Efendi, Safiye Sultan'ın lll. 
Murad'ın nikahlı karısı olduğunu ifade eder; 
fakat özellikle yabancı kaynaklar göz önün
de tutulduğunda bunun doğru olmaması 
gerekir. Safiye Sultan, söz konusu rakip
lerinin ölümünden sonra 1 585'ten itiba
ren haremin hakimi olabildi; bununla da 
yetinmeyip devlet işlerine müdahale et
meye başladı. Saraydaki en büyük destek
çileri bir Macar mühtedisi olan Babüssa
ade Ağası Gazanfer Ağa ile Bestancıbaşı 
Perhad Ağa idi. Safiye Sultan'ın bu sınırsız 
gücü sadrazamları ve diğer devlet adam

larını rahatsız ediyordu. 



1003 (1595) yılında lll. Murad'ın vefatı 
ve oğlu lll. Mehmed'in tahta geçmesiyle 
birlikte valide sultan olarak devlet içinde
ki konumu daha da güçlendi. Kocasına ve 
onun ölümünden sonra çevresindeki diğer 
tehlikelere karşı oğlunu korumaya çalıştı. 
Nitekim lll. Mehmed'in büyük oğlu Mah
mud'un annesinin girişimiyle tahta geçme 
planları yaptığı gerekçesiyle hem onun 
hem annesinin öldürülmesini sağlamıştı. 
lll. Mehmed önemli konularda kendisine 
danışırdı. Nurbanu Wılide Sultan günlük 
2000 akçe alırken oğlu onun maaşını gün
lük 3000 akçeye çıkardı ve bu maaş oğlu
nun ölümünden sonra gönderildiği Eski Sa
ray' da da kendisine ödendi. Devlet adam
larından rüşvet ve hediyeler alarak me
muriyetlere tayinlerinde başrolü oynadı. 
Halk ve memurlar devlet işlerindeki bu et
kin rolünü bildiği için işlerini gördürebil
mek amacıyla ona başvurur, hatta bazan 
arabasının önünü kesip bu gibi konularda 
isteklerde bulunurdu. Sadrazamdan şey
hülislama kadar bütün azil ve tayinlerde. 
devlet işlerinin yürütülmesinde birinci de
recede etkili oldu. 1004 ( 1596) yılında Eğ
ri seferine çıkan lll. Mehmed, 1 milyar ak
çelik bir hazineyi annesinin kullanımına ver
di. Bu sırada İstanbul'daki azil ve tayinler
le devlet işleri onun doğrudan müdahale
sine daha açık bir duruma geldi. Ancak 
söz konusu müdahaleler onun sevilmeyen 
bir insan olmasına ve merkezde pek çok 
düşman kazanmasına sebep oldu. Eğri Ka
lesi'nin fetih haberinin İstanbul'a ulaşma
sı üzerine fakirlere, yetim ve dullara sada
ka dağıttı. 

Safiye Sultan sadece devletin iç işlerine 
değil dış işlerine de müdahale etmekteydi. 
Bu anlamda yabancı hükümdartarla doğ
rudan mektuplaştığı ve diplomatik ilişki
ye girdiği bilinmektedir. İngiltere Kraliçe
si 1. Elizabeth ona 1593'te mücevherlerle 
işlenmiş bir portresini, o da kraliçeye gü
müş işlemeli elbise ve kemerle altın işle
meli iki mendil gönderdi. Bu hediyeleş
meler daha sonra onun valide sultanlığı 
döneminde de sürdü; kraliçenin sunduğu 
bir arabaya elbise, kuşak, gümüş işleme
li iki havlu, üç mendil, yakut ve inci ile be
zenmiş bir taçla mukabele etti. İngiltere 
elçisi Edward Barton da villide sultana 
verdiği hediyeler sayesinde İstanbul'daki 
tayinlerde etkin rol oynadı. Nitekim bu iliş
kiler ve hediyeler etkisini gösterecek ve Sa
fiye Sultan adeta kraliçenin saraydaki en 
büyük destekçisi olacaktı. 

Dış politikada kayınvalidesi Nurbanu gibi 
Venedik yanlısı bir tutum izledi. Şüphesiz 
bu siyasette Venedik elçilerinin kendisine 

sunduğu zengin hediyeterin payı vardır. 
Safiye Sultan'ın Venedik'e desteği, kendi
sine verilen rüşvet ve hediyeler dönemin 
İ stanbul elçilerinin raporlarına kadar yan
sımıştır. Onun sözünü tutan güvenilir bir 
kadın olduğunu ifade eden Venedik elçi
si Mattea Zane, elçilerin kendisine hediye 
vermesini beklemeden kendisinin almak 
istediği şeyi onlardan talep ettiğini belir
tir. Venedik, Safiye Sultan sayesinde ikili 
ilişkilerde ortaya çıkan pek çok tehlikeyi 
büyümeden atlattı. Valide sultan, elçilik
lerle olan irtibatını yakın hizmetkarı (kira
kadın) yahudi Esparanzo Malchi vasıtasıy
la sağlamaktaydı. İşleyen rüşvet çarkının 
da merkezinde olan Esparanzo, bu saye
de büyük bir servete sahip oldu; İstanbul 
Gümrüğü'nü iltizamla aldı ve karşılığında 
verdiği kalp akçe yüzünden 17 Ramazan 
1008'de (1 Nisan 1600) hassasipahilerinin 
çıkardığı bir isyanda oğluyla birlikte feci 
şekilde öldürüldü. Asiterin bu işte büyük 
payı olduğunu düşündükleri Safiye Sultan 
ise bu badireden zorlukla yakasım kurtar
dı. Zira padişah annesini uyaracağını söy
leyerek isyancıları ancak yatıştırabildi. 

Safiye Sultan. Şeyhülislam Sun'ullah 
Efendi ile Yemişçi Hasan Paşa arasındaki 
çekişme neticesinde huzursuzlukları gide
rek artan kesimlerin 1011'de ( 1603) çıkar

dığı karışıklıklar sırasında da zor durum
da kaldı. Asiler onun sürgüne yollanması
nı istedilerse de yakın adamları Kapıağa
sı Gazanfer Ağa ile Darüssaade Ağ ası Os
man Ağa'yı öldürtüp onlara teslim etmek 
zorunda kalan lll. Mehmed bu şekilde as
keri yatıştırdı. Daha sonra Safiye Sultan, 
Vetiriazam Yemişçi Hasan Paşa ile anlaş
mazlığa düştü ve onun idamını sağladı. 
Bu sırada tarunu Şehzade Mahmud'un 
annesinin padişaha karşı komplosunu or
taya çıkardığı gerekçesiyle oğlu nezdinde 
tekrar itibar kazandı ( 1011/1603). lll. Meh
med'in 1603'te ölümü üzerine Eski Saray'a 
gönderilen Safiye Sultan Ocak 1619'da ölün
ceye kadar burada yaşadı. Vefatında lll. 
Murad Türbesi'ne defnedildi. lll. Mehmed 
dışında küçük yaşta ölen bir oğlu ile Ayşe 
ve Fatma isimlerinde iki kızı tesbit edil
mektedir. Dönemin yabancı müşahitleri 
onu zeki, akıllı, zarif, hazırcevap, gayet 
mağrur, basiretli, uyanık ve sabırlı bir in
san olarak tasvir eder. 

Safiye Sultan, 3 Ramazan 1006 (9 Nisan 
1598) tarihinde Eminönü'ndeki Yenicami'
nin inşasını bir törenle başlattı; ancak oğ
lu ölüp kendisi Eski Saray'a nakledilince 
epeyce ilerlemiş olan külliyenin inşası ya
rım kaldı. 166S'te Turhan Sultan zamanın
da tamamlanan bu caminin dışında Üskü-

SAFiYE SULTAN CAMii 

dar'da Karamantı köyünde bir cami ve çeş
me yaptırdı; kocasının türbesinde Kur'an 
okunınası için bir vakıf kurdu. Fatih'te 
Aşıkpaşa mahallesinde bulunan İmam Gaz
zall neslinden bir zatın mezarı üzerinde 
türbe inşa ettirdi. Davud Paşa sahasında 
bir kasır yaptırdı. Zaman zaman lll. Meh
med'le birlikte burada oturuyor ve ziya
fetler tertip ediyordu. Ayrıca 1 S98'de ken
di adıyla anılan bir medrese ve 1019 (1610) 
yılında Kahire'de kölesi Osman Ağa neza
retinde Melike Safiye Camii adıyla da anı
lan camiyi inşa ettirdi (bk. SAFiYE SULTAN 
CAMii). Bunların dışında savaş dönemle
rinde ordunun giderlerine harcanmak üze
re kendi malından bağışlarda bulunur, bor
cundan dolayı zor durumda kalanların borç
larını öder ve seyahatlerinde geçtiği yer
lerdeki fakiriere sadaka dağıtırdı. 
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SAFiYE SULTAN CAMii 

Kahire'de 
XVII. yüzyılın başında yapılan 

Osmanlı tarzındaki cami. 
_j 

Melike Safiye Camii adıyla da anılır. Ka
hire'de Davudiye caddesinde yer alan ca
mi, harim giriş kapısı üzerindeki üç satır
lık Arapça kitabesine göre Osmanlı Padi
şahı lll. Mehmed'in annesi Safiye Sultan 
tarafından 1019 (1610) yılında inşa ettiril
miştir. Safiye Sultan'ın kölesi Osman Ağa 
eserin yapımına nezaret etmiştir. XVII. yüz
yılda Mısır'a çeşitli seferler yapan Evliya 
Çelebi camiyi, "Yirmişer basamak merdi
venle çıkılır, altmış sütun üzerine yapılmış
tır, avlusunun etrafı altmış adet kargir 
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