
SAFiYE SULTAN CAMi i 

kubbedir, avlusu mermer döşelidir, mihra
bı, minber ve minaresi Anadolu üs!Cıbun
dadır, cemaati gayet çoktur" şeklinde tas
vir etmektedir. 1930'da Kral ı. Fuad za
manında büyük onarım gören yapı Osman
lı tarzında bir çevre duvarıyla kuşatılmış 
bahçe içinde planlanmıştır. Ancak bu dış 
avlu duvarları ve avlu kapılarından ikisi gü
nümüze kadar gelmemiştir. Bugün mevcut 
olan kuzeydoğu yönündeki kapı Kazzazln 
Kapısı adıyla tanınmakta olup mukarnas 
dolgulu üç dilimli kemerli bir niş içinde 
basık kemerli bir açıklıktan ibarettir. 

Safiye Sultan Camii, SO x 30 m. ölçüle
rinde, zeminden 4 m. yükseklikteki bir 
platform üzerinde düzgün kesme taştan 
inşa edilmiştir. Yapı altta sivri kemerli alın
lıklar altında dikdörtgen açıklıklı, üstte siv
ri kemerli açıklıklı iki sıra pencereli cephe
lere sahiptir. Avlunun cepheleri ortasında 
üç dilimli kemerli düzenlenen taçkapıların 
altta basık kemerli açıklıkları vardır. Bu 
taçkapıların önlerinde yer alan ve avluya 
ulaşımı sağlayan yarım daire formlu mer
divenlerden kuzeydoğu cephesindeki bu
gün mevcut değildir. Yapının dışarıdan dik
kat çeken taraflarından biri de harim kıs

mının kornişleri düz bırakılmışken avlu du
varlarının Memlük üs!Cıbunda dendanlarla 
nihayetlendirilmesidir. 

26,70 x 26,30 m. ölçülerindeki kare plan
lı revaklı avlunun altı sarnıç olarak değer
lendirilmiştir. Bu bakımdan Kahire'deki 
Mehmed Ali Paşa Camii ile Tunus'taki Kas
ba Camii'ne benzemektedir. Revaklar, on 
iki beyaz mermer sütunun taşıdığı sivri ke
merlere oturan ve pandantiflerle geçilen 
küçük kubbelerle örtülmüştür. Yalnızca av
lunun orta aksında yer alan üç avlu kapısı 
ile camiye geçişi sağlayan kapının önlerin
de revak birimleri çapraz tonazla kapatıl
mıştır. Son cemaat yerinde ortada mukar
nas dolgulu üç dilimli kemerli niş içinde 
basık kemerli açıklığa sahip harim kapısı
nın iki yanında ortalarında sivri kemerli bi
rer mihrabiye ile sivri kemer alınlıklı, dik
dörtgen şekilli ikişer pencere bulunmak
tadır. İki uçta da yine üç dilimli kemerli 
düzeniyle harime açılan tali kapılar mev
cuttur. Aviuyu çevreleyen revaklar bir se
ki halinde taş döşemeli avlu zemininden 
2S cm. kadar yükseltilmiştir. 

Harim 20 x 18 m. ölçülerinde yaklaşık 
kare planlıdır. Ortadaki merkezi kubbeyi, 
S,20 m. yüksekliğindeki altı granit mer
mer sütuna dayanan altı büyük sivri ke
mer taşımaktadır. Köşe boşlukları dört kü
çük kubbeyle örtülürken 3,9S m. dışarıya 
taşan küçük bir eyvan şeklindeki mihrap 
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çıkıntısının üzerini küçük bir kubbe kapat
maktadır. Harimin kuzeybatı duvarının için
de kapı ve pencere açıklıklarının hemen 
üzerinde Anadolu'daki camilerde oldu
ğu gibi boydan boya yerleştirilen müezzin 
mahfilinin üstünü beşik tonoz ve küçük 
kubbeler örtmektedir. Zeminden 17,60 m. 
yükseklikteki merkezi kubbe ve diğer kub
belerin içi sade, süslemesiz bırakılmıştır. 

Beden duvarlarındaki pencerelerle kubbe 
kasnaklarındaki pencereler oldukça ferah 
bir iç mekan elde etmeye imkan tanımış
tır. Anadolu dışında altı istinatlı cami planı 
başarılı bir şekilde bu yapıda uygulanmış
tır. 

Mihrap 2,3S m . genişliğinde, 1,1 S m. 
derinliğinde, 3, 7S m. yüksekliğinde olup 
tamamen mermerdendir ve iki sütunçe
ye dayanan sivri kemerli bir nişten ibaret
tir. Kırmızı, siyah, beyaz renkte niş içinde 
kemercikler, kavsarada ise zikzak motifle
ri işienirken kemer köşeliklerine birer bü
yük gülbezekle etrafında beyaz zemin üze
rine mavi renkli İ znik yapımı çini kapla-

Safiye Sultan Camii ve planı - Kahire 

malar yerleştirilmiştir. Mermer minber ön
de basık, yanda sivri kemerli açıklıkları, 
geometrik kompozisyonlu ajurlu korkuluk 
ve yan aynalarındaki geometrik ajur ve bit
kisel süslemeleriyle dikkati çekmektedir. 
Minberle birlikte mihrap Kahire'de başşe

hir etkisinin boyutlarını ortaya koyan önem
li örnekler olarak kabul edilmektedir. Gü
neybatı cephesinin ortasında yer alan mi
nare kare kaidesi üzerinde üçgenlerle ge
çilen ve silmelerle süslenen silindirik göv
deli, mukarnaslara oturan taş korkuluklu 
ve tek şerefelidir. Üstte silindirik petek 
ve kurşun kaplı külahla sonianan minare 
Anadolu minare formunu Kahire'de yaşa
tan bir örnek durumundadır. 
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SAFİYYE 
(~) 

Safiyye bint Huyey b. Ahtab 
(ö. 50/670 [?]) 

Hz. Peygamber 'in hanımı. 
_j 

Medine'de muhtemelen 610'da doğdu. 
Babası Beni Nadir'in reisi Huyey b. Ahtab, 
annesi aynı kabileden Berre bint Semev'el'
dir. Önce Beni Nadir'in ileri gelenlerinden 
Sellam b. Mişkem ile, ondan boşanınca bir 
kumandan olan Kinane b. Rebl' Ebü'l-Hu
kayk ile evlendi. Çocuğu olmamakla bir
likte geleneğe uyarak ümmü Yahya kün
yesini aldı (İbn Hacer, Fetf:ıu'l-ban, IV, 814) . 
Müslümanlara her kötülüğü yapmış olan 
babası Huyey, Beni Nadir kabilesi Medine'-



den sürgün edilip Hayber'e yerleştikten 
sonra da Mekkeli müşriklerle Beni Kuray
za yahudilerini müslümanlar aleyhinde kış
kırtınaya devam etti. İhanetieri yüzünden 
Beni Kurayza yahudileri cezalandırılırken 
o da öldürüldü. Hayber fethinde kocası öl
dürülen Safiyye esir alındı ve esirlerin tak
siminde sahabeden Dihye b. Halife'ye ve
rildi. Beni Kurayza ve Beni Nadir'in hanı
mefendisi olduğu için ResOlullah'tan baş
kasına verilmesinin uygun olmayacağı söy
lenince Dihye memnun edilerek ResOl-i Ek
rem 'in hissesine ayrıldı. Hz. Peygamber, 
Safiyye'ye müslüman olması halinde ken
disiyle evleneceğini, müslüman olmadığı 
takdirde serbest bırakıp ailesine göndere
ceğini söyledi. Safiyye'nin İslamiyet' i kabul 
etmesi üzerine onu azat etti, hürriyetine 
kavuşmasının da mehri olduğunu söyledi. 
Medine'ye dönerken bir konak yerinde 
onunla evlendi. Ertesi sabah sahabilerin 
yanında bulunan erzakla düğün yemeği 
verildi (Buhar!, "Şalat" , 12; "Megaz!" , 38; 
"Nikah", 68; "Cihad", 74) Daha sonra Re
sOl-i Ekrem, Hayber gelirlerinden diğer ha
n ımiarına verd iği pay kadar ona da pay 
ayırdı . Evlendikleri gün Hz. Peygamber, 
Safiyye'nin yüzünde farkettiği morluğun 
sebebini sordu; Safiyye de rüyasında Me
dine tarafından gelen ayın kucağına düş
tüğünü görünce rüyasını yeni evlendikleri 
kocasına (veya babas ı) anlattığını , onun 
da, "Sen Hicaz Hükümdan Muhammed'e 
varmak istiyorsun?" diyerek kendisine bir 
tokat attığını söyl~di. 

Safiyye akıllı , fazliletli, ibadete düşkün , 

yumuşak huylu, c~sur ve cömert bir ha
nımdı . Sağlığında evini sadaka olarak ver
miştir. Safiyye, isyancılar Halife Osman'ın 
evini kuşattığında ona yiyecek götürdü. Bu
na engel olunması üzerine evinden Hz. Os
man'ın evine bir tahta uzatarak ona su ve 
yemek göndermeye devam etti (İbn Sa'd, 
vııı , 128). ResOl-i Ekrem'in hanımlarının 
kıskançlık yüzünden aralarındaki rekabet
t en etkilenmiş ve Hz. Aişe'nin bulunduğu 
grupta yer almıştır (Buhar!, "Hibe", 8) Ni
tekim Tahrim sOresinin ilk ayetlerinin in
mesine sebep olan, ResOlullah'ın bal şer
beti içmesiyle ilgili olayda Aişe'nin söyle
mesini istediğ i sözleri ResOl-i Ekrem' e söy
lemiştir (Buhar!, "Hiyel", 12) Safiyye'nin 
yahudi bir aileden gelmesi Peygamber'in 
hanımları arasında konu olmuş (İbn Ma
ce, "Nikal:ı", 50), Aişe ile Hafsa'nın bunu 
ima ederek kendilerinin ResOluilah ile ay
nı soydan geldiklerini söylemelerine üzül
müş, Hz. Peygamber de, "Benden nasıl da
ha hayırlı olabilirsiniz ki eşim Muhammed, 
babam Harun, arncam Musa'dır deseydin 
ya!" sözleriyle onu teselli etmiştir (Tirmi-

zl, "Menakıb" , 63) . Hac yolculuğunda Sa
fiyye'nin devesi hastalanınca ResOl-i Ek
rem hanımı Zeyneb bint Cahş'a yanında 

bulunan fazla develerden birini ona ver
mesini söylemiş, onun, "Yahudiye mi vere
ceğim?" demesi üzerine Hz. Peygamber 
üç aya yakın bir süre Zeyneb'in yanına git
memiştir (Müsned, VI , 337-338) . ResOl-i 
Ekrem'in son hastalığı sırasında Safiyye, 
"Keşke senin yerinde ben olsaydım" diye 
üzüntüsünü dile getirdiğinde diğer hanım
larının birbirine işaret ettiğini gören Re
sQlullah'ın onları uyardığı ve Safiyye'nin sö
zünde samimi olduğunu belirttiği rivayet 
edilmiştir. Hz. Ömer devrinde Safiyye'nin 
cariyesi, hanımının yahudiler gibi cumar
tesi gününe önem verdiğini ve yahudilerle 
irtibatını sürdürdüğünü ileri sürerek ha
lifeye şikayet etmişse de daha sonra bu
nun asılsız olduğunu söylemiş, Safiyye de 
onu azat etmiştir. Safiyye, 50 yılının Rama
zan ayında (Ekim 670) veya 52'de (Eylül 
672) Medine'de vefat etti, cenaze namazı
nı Muaviye b. EbO Süfyan (veya Said b. As) 
kıldırdı ve Baki ' Mezarlığı'na defnedildi. 
Malının üçte birini gayri müslim yeğenine 
vasiyet eden Safiyye hayızlı kadından ve
da tavafının düşeceği (Buhar!, "I:Iayz", 27; 
"I:Iac", 34, 129). sOizanna sebep olmaktan 
kaçınmak gerektiği (Buhar! , "İ'l:ikaf'' , 8, 
ı ı, 12) gibi hadislerin vürOduna vesile ol
muş ve kendisinden on hadis rivayet edil
miştir. 
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SAFİYYE hint ABDÜLMUTTALİB 
(~,~~~ ) 

Ümmü'z-Zübeyr Safiyye bint Abdilmuttalib 
b. Haşim el-Kureşiyye el-Haşimiyye 

(ö . 20/641) 

L 
Hz. Peygamber'in halası . 

_j 

Miladi 567 yılı civarında Mekke'de doğ
du. Annesi Hz. Arnine'nin amcasının kızı 
Hale bint Vüheyb'dir. · ResOl-i Ekrem'in altı 
halasından biri olan Safiyye, Cahiliye dev
rinde EbO Süfyan'ın kardeşi Haris b. Harb 
ile, onun ölümü üzerine Hz. Hatice'nin kar-

SAFiYYE bint ABDÜLMUTIALiB 

deşi Awam b. Huveylid ile evlendi. İlk evli
liğinden Safi adında bir oğlu (ibn Sa'd, Vlll, 
41) veya Safya adında bir kızı (Belazürl, ı. 
90), ikinci evliliğinden Zübeyr ile Saib ve 
Abdülka'be adlı oğulları oldu. Kocası Av
vam ölünce çocuklarının terbiyesiyle biz
zat ilgilendi. Onların cesur birer insan ola
rak yetişmesi için sıkı bir disiplin uygula
dığı gerekçesiyle zaman zaman yakınla
rınca tenkit edildi. Ancak aşere- i mübeş

şereden olan Zübeyr b. Awam ile muhte
lif gazvelere katılan Saib b. Awam'ın çok 
iyi yetişmesini sağladı. 

Safiyye ilk müslümanlardan biri kabul 
edilen oğlu Zübeyr ile birlikte müslüman 
oldu. "Yakın akrabalarını uyar" mealinde
ki ayet n azil olunca (eş-Ş u ara 26/214) Hz. 
Peygamber onları toplayarak İslam'a da
vet etti; bu arada halasına da. "Ey ResQ
lullah'ın halası Safiyye! Seni de Allah'ın aza
bından koruyamam" diyerek onu müslü
man olmaya çağırdı (Buhar!, "Mena~b" , 

13; Müslim, "Iman", 350) . Toplantıda EbQ 
Leheb'in ResQlullah'a hakaret etmesi üze
rine Safiyye'nin ona karşı çıkıp yeğenini sa
vunması (Belazürl, 1, ı ı 9) onun ilk müslü
manlardan olduğunu göstermektedir. Re
sOlullah'ın halalarından yalnız Safiyye'nin 
İslamiyet'i benimsediği nakledilmekle bir
likte (Hakim , ıv, 55) diğer halaları Atike 
ile Erva' nın da müslüman olduğu belirtil
mektedir. İs lam'ın yayılması konusunda 
Hz. Peygamber' e destek olan Safiyye, Me
dine'ye oğlu Zübeyr ile birlikte hicret etti. 

Safiyye çeşitli savaşlara katıldı, gazaya 
çıkan ilk müslüman hanım diye anıldı , sa
vaşlarda yaralıların tedavisinde ve geri hiz
metlerde önemli görevler üstlendi. Uhud 
Gazvesi sırasında eline bir mızrak alarak 
savaşın yapıldığı yere giden Safiyye bazı 
müslümanların geri çekilmekte olduğunu 
görünce, " ResOlullah ' ı bırakıp nereye gidi
yorsunuz?" diye elindeki mızrakla onlara 
vurmaya başladı. Onun şehidlerin bulun
duğu yere geldiğini gören ResOl-i Ekrem, 
kardeşi Hamza'nın düşman tarafından par
çalanmış vücudunu görmemesi için oğlu 
Zübeyr'e annesini durdurmasını söyledi. 
Ancak Safiyye'nin kardeşine yapılanlardan 
haberi olduğunu, Allah rızası için buna sab
redeceğini bildirmesi üzerine ResOluilah 
Hamza'nın yanına yaklaşması için ona izin 
verdi. Uhud (veya Hendek) Gazvesi devam 
ederken Medine'de sığındıkları eve girme
ye çalışan bir yahudiyi öldürm esi, böylece 
bir kafiri öldüren ilk müslüman kadın ol
ması da önemlidir (İbn Sa'd, vııı , 4ı ; Ha
kim , lV, 56) 

Hz. Peygamber'in, halasına latife yap
tığı da nakledilmiştir. Buna göre Safiyye, 
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