
SAFiYYE bint ABDÜLMUTIALiB 

Resul-i Ekrem'den cennete girmesi için 
kendisine dua etmesini istemiş, Hz. Pey
gamber'in cennete yaşlıların giremeyece
ğini söylemesi üzerine üzüldüğünü görün
ce, "Biz o kadınları yeni bir yaratışla ya
ratmış ve onları bakire yapmışızdır" mea
lindeki ayetleri (el-Vakıa 56/35-36) okuya
rak onu sevindirmiştir (İbn Beşküval, ll, 

854). Kendisinden pek az hadis rivayet edil
miş olan Safiyye, başta ResCil-i Ekrem ol
mak üzere yeğenierinin ve diğer yakınla
rının yanında başını örtmernek suretiyle 
(Taberanl, XXIV, 3 ı 9) müslüman hanımla
rın kimlerin yanında örtünmeyeceğini fii
len göstermiştir. Hz. Peygamber'in hala
sı olarak büyük itibar gören Safiyye, taru
nu Abdullah b. Zübeyr' e biat edilmesi söz 
konusu olduğunda Abdullah, "Onun ni
nesi Safiyye'dir" diye övülmüştür (Buhar!, 
"Tefslr", 9/9) 

Safiyye Medine'de vefat etti, cenaze na
mazı Hz. Ömer tarafından kıldınldıktan 
sonra Baki' Mezarlığı'na defnedildi. Şiirle
rinin mükemmel, mersiyelerinin duygulu 
olduğu kaydedilen Safiyye'nin Hz. Peygam
ber'e methiyeleriyanında kardeşi Ham
za'nın şehadeti ve ResCtlullah'ın vefatı do
layısıyla söylediği mersiyeleri de vardır. 
Leyla Muhammed el-Hayall onun kaynak
lardan derlediği şiirlerini "Divanü Şafiy
ye" adlı bir makalede yayımiarnıştır (bk. 
bi bl). 

BİBLİYOGRAFYA : 
Müsned, ı, 165, 231; ll, 350, 399, 449; VI, 

136, 187; Dikimi, "Ri)5al5" , 23; Buhilrl. "Tefslr", 
26/2; Tirmizi, "Tefslr", 26/1; Nesai, "Vaşiyyet", 
6, "tıayl", 17; İbn Sa'd, et·Tabakat, ll, 327-330; 
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SAFİYYÜDDIN-i ERDEBILl 
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Ebü'l-Feth Safiyyüddln İshak 
b. Emlniddin Cebrall 

b. Salih b. Kutbiddin Ebi Bekr Erdebllı 
(ö. 735/1334) 

Safeviyye tarikatının kurucusu 
ve Safevi Devleti'ni kuran 

ailenin atası. 
L _j 

6SO (12S2) yılında Erdebil'de doğdu. So
yunun Arap, Türk, Farsya da Kürt olduğu 
yolunda değişik görüşler ileri sürülmüş
tür. Hayatına dair en geniş bilgi, vefatın
dan yirmi dört yıl sonra oğlu Sadreddin-i 
Erdebili'nin İbn Bezzaz'a hazırlattığı Şat
vetü'ş-şata' (Mevahibü's-seniyye {i mena
kıbi'ş-Şafeviyye) adlı eserde bulunmakta
dır. Safevi Hükümdan Şah ı. Tahmasb'ın 

emriyle yeniden düzenlendiği belirtilen bu 
eserin Mirza Abbaslı tarafından incelenen 
bir nüshasında Safiyyüddin'in soyunun ye
dinci imam Musa el-Kazım vasıtasıyla Hz. 
Ali'ye ulaştığını gösteren şecere kaydedil
miş, bizzat Şeyh Safiyyüddin'in kendi nes
Iinde seyyidlik bulunduğunu, fakat Alevi 
mi (Hz. Hüseyin soyundan) yoksa şerif mi 
(Hz. Hasan soyundan) olduklarını araştı
ramadiğını söylediği ifade edilmiştir ( TTK 

Belleten, XL/158 ıı976], s. 290-291). Mir-

lll, 15; VIII, 41-42, 483; Belazüri, Ensab, 1, 90, Safiyyüddin·i Erdebili'nin türbesi ile taçkapısından bir detay 
119; Taberani. el-Mu'cemü'l-kebfr (nşr. Harndi 
Abdülmecld es-Selefl), Beyrut, ts. (Daru ihyai't
türilsi 'I-Arabi), XXIV, 319-322; Hakim, el-Müsted
rek (Ata). IV, 55-57; İbn Abdülber. el-isti"ab, IV, 
345; İbn Beşküval , GavamiZü'l-esma'i'l-mübhe
me (nşr. izzeddin Ali es-Seyyid- M. Kemaleddin 
İzzeddin) , Beyrut 1407/1987, Il, 854; İbnü'I-Esir, 
Üsdü'l-gabe (Benna). VII, 172-174; Zehebl, A'la
mü'n-nübela', I, 45; Il, 269-271; İbn Hacer, el
işabe, IV, 348-349; Şevkani, Derrü's-sef:ıi1be (nşr. 
Hüseyin b. Abdullah ei-Ömeri), Dımaşk 1404/ 
1984, s. 537-538; Ahmed Hafil Cum'a, Nisa' min 
'aşri'n-nübüvve, Beyrut 1412/1992, Il, 249-258; 
Leyla M. el-Hayali, "Divilnü Şafıyye, cem' ve taJ:ı-
15tl5", el-Mevrid, XXVII/I, Bağdad 1419/1999, s. 
80-94. r:;ı;:ı 
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SAFİYYULLAH 
(.dıf~) 

İslam geleneğinde 
seçkin dost anlamında 

Hz. Adem için kullanılan 
bir tabir 

(bk. ADEM). 
_j 

za Abbaslı, müellif nüshası olduğunu be
lirttiği bu yazmadaki (nerede bulunduğu 
belirtilmemiştir) Safiyyüddin'in soyu ile il
gili kısmın sonradan eklendiğini ileri sür
müştür. Şeyh Safiyyüddin'in seyyidlikle il
gili ifadesi Şatvetü'ş-şata'nın hemen bü
tün nüshalarında yer almakla birlikte soy 
şeceresi hepsinde kayıtlı değildir. Eserin 
en eski yazmalarından biri olan Süleyma
niye Kütüphanesi'ndeki 18 Cemaziyelewel 
896 (29 Mart 1491) tarihli nüshasında (Aya
sofya, nr. 3099) şecere sonradan kapağa 
kaydedilmiştir. Aynı kütüphanede S Zil
hicce 914 (27 Mart 1509) tarihli nüsha ile 
(Ayasofya, nr. 2 ı 23, vr. 15•) 1 S Şaban 947 
(1S Aralık 1S40) tarihli nüshada (Hekimoğ
lu, nr. 775, vr. ı3•) ve İstanbul Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı'ndaki 1 Zilkade 1037 (3 
Temmuz 1628) tarihli nüshada (Muallim 
Cevdet, nr. ı, vr. 24•) şecere bazı farklılık
larla birlikte eserin ilgili bölümünde yer al
mıştır. Eserin bazı nüshalarında şecerenin 
olmaması, olanların da birbirini tutmama
sı sebebiyle Safiyyüddin'in seyyidliği, dola
yısıyla Arap ırkina mensubiyeti şüpheyle 
karşılanmışsa da şeyhin kendi nesebinde 
seyyidlik olduğuna dair ifadesinin bütün 
nüshalarda yer alması bu şüpheyi ortadan 
kaldırmaktadır. Handmlr. Mir Yahya Kazvi
nt Gaffarl ve İskender Bey Münşl gibi ta
rihçiler Şatvetü 'ş-şata'ya dayanarak Sa-



fiyyüddin'in seyyid olduğunu belirtmiş, Mlr 
Yahya Kazv'inl ile Gaffarl ayrıca İmam MO
sa ei-Kazım'a kadar çıkan soy şeceresini 
kaydetmiştir. Ancak Şeyhülislam Kemal
paşazade bu hususta yayımladığı bir fet
vada Safevller'in sonradan seyyidlik iddia
sına kalkıştıklarını ileri sürmüştür. Osmanlı 

tarihçisi Müneccimbaşı Ahmed Dede, Mlr 
Yahya ve Gaffarl'yi kaynak göstererek şe
cereyi kaydetmiş, ancak başına "Safev'i me
liklerinin yanlış zan ve iddialarına göre" şek
linde kayıt koymuştur. Halveti-Gülşenl şeyh
lerinden Cemaleddin Hulvl ise Safiyyüd
din'in kendi soyunda seyyidlik bulunduğu
na dair sözünü kaydettikten sonra, "Sey
yid olduğunu kabul edenler onun soyunu 
İmam Musa ei-Kazım'a bağlar" deyip şece
reyi vermiş, ardından İbn lsô. Risô.lesi'n
den alıntı yaparak Şeyh Safiyyüddin'in ön
celeri yeşil imame ve kisve giydiğini, daha 
sonra seyyidliğinde şüpheye düşüp beyaz 
kisve giymeye başladığını yazmıştır. Mu
ahhar kaynaklardan Tibyô.n'da ve Seti
ne'de ise hiçbir tartışmaya yer verilmeksi
zin Safiyyüddin, ataları ve çocukları seyyid 
olarak kaydedilmiştir. 

Safiyyüddin'in Türk olduğunu ileri süren
ler, bunu Şafvetü'ş-şafô.'da kendisinden 
"Türk plri, Türk oğlu" şeklinde söz edilme
sine dayandırır. Zeki Velidi Togan, Arap 
asıllı olduklarını iddia etmekle birlikte Sa
fevller'in atalarının Azeri Parsçası konuş
tuklarını ve İlhanlılar döneminde Türkleş
tiklerini (İA , ll , 112). Ahmed-i Kesrev'i baş
ta olmak üzere çağdaş bazı İranlı araştır
macılar, Safiyyüddin'in Azeri lehçesinde 
Farsça şiirlerinin bulunduğunu ve ataları
nın bu dili kullandığım belirterek soyunun 
aslen Pars olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kürt 
asıllı olduğunu söyleyenler ise Şafvetü'ş
şafô.'da "es-Sincani ei-Kürdi'' nisbesiyle kay
dedilen büyük d ed esi Zerrinkülah Piruz
şah'ın Azerbaycan'a Oiyarbekir'in güneyin
de Kürtler'in bulunduğu Sincan (Sincar) böl
gesinden göç etmiş olmasını dikkate al
mışlardır. 

Pranz Babinger, Safiyyüddin'in babası
nı Hoca Kemaleddin Arabşah diye kaydet
mişse de (a.g. e., X, 64) bu doğru değildir. 
Babası Emlnüddin Cebrail, dedesi, Şatve
tü'ş-şafô.'nın Ayasofya nüshalarında (nr. 
2123, 3099, vr. 6b, J4b) Salih Kutbüddin 
Ebu Bekir, Hekimoğlu nüshasında (nr. 775 , 

vr. ı 3• ) Salih b. Kutbüddin şeklinde kayıt
lıdır. Bu sonuncusuna göre Salih dedesi, 
Kutbüddin büyük dedesi olmaktadır. Ta

rih kaynaklarının çoğunda bu şekilde ka
yıtlıdır. Safiyyüddin altı yaşında iken ba
basını kaybetti. Kaynaklarda öğrenimi ve 

hocalarıyla ilgili bilgi bulunmamakla bjrlik
te Türkçe, Arapça, Farsça, Moğolca ve Gl
lan dilini bildiğinin belirtilmesi iyi bir öğ
renim gördüğünü göstermektedir. Genç 
yaşında tasawuf eğitimi almak için ara
yış içine girdi. Erdebil'de uzun süre ken
di meşrebine uygun bir şeyh bulamayın
ca Şlraz'da yaşadığını duyduğu Neclbüd
din b. Büzgaş'ın yanına gitmeye karar ver
di, ancak Şlraz'a gittiğinde şeyhin vefat 
ettiğini öğrendi. Burada Neclbüddin'in ye

rine geçen oğlu Şeyh Zahlrüddin Abdur
rahman, Şeyh Sa'di-i Şirazl, Mevlana Ra
dıyyüddin ei-Maliki, Rükneddin ei-Maliki, 
Şeyh Rükneddin Beyzavl ve Emir Abdul
lah Parsi gibi alim ve mutasawıflarla gö
rüştü. Mevlana Radıyyüddin ei-Maliki'nin 
tefsir derslerine katılarak icazet aldı. Emir 
Abdullah Parsl'nin tavsiyesi üzerine Gey
lan bölgesinde faaliyet gösteren Şeyh İb
rahim Zahid-i Geylani'nin yanına gitti. Bu 

sırada yirmi beş yaşında olduğu , şeyhin de 
altmış yaşında bulunduğu belirtildiğine gö
re şeyhe intisabı 1276 veya 1277 yılında 
gerçekleşmiş olmalıdır. 1301 'de vefat eden 
şeyhin yanında yirmi beş yıl kaldığının be
lirtilmesi de bu tarihleri teyit etmektedir. 
Ancak Geylan'a, Şaban 678'de (Aralık ı 279) 

öldüğü belirtilen Neclbüddin b. Büzgaş'ın 
vefatından sonra gittiği dikkate alınırsa 
şeyhe mürid oluşunun 1279 yılından son
ra gerçekleştiğini kabul etmek gerekir. 

SAFiYYÜDDIN-i ERDEBILl 

Zahidiyye tarikatının kurucusu sayılan 
İbrahim Zahid-i Geylani'nin yanında sey
rü sülukünü tamamlayıp icazet alan Safiy
yüddin şeyhinin kızı Blbl Patıma ile evlen
di. İbrahim Zahid, Şlraz'da faaliyet göster
diği sırada onu irşad göreviyle Meraga'ya 
gönderdi. Daha sonra Erdebil'de yaptırı
lan büyük dergaha halife olarak tayin et
ti. 700 (1301) yılında Güştasfı'de hastala
nan İbrahim Zahid'in vasiyeti üzerine Sa
fiyyüddin onu Lahkan'ın bir nahiyesi olan 
Siyavrud'a getirdi; şeyh burada iki hafta 
sonra vefat etti. İbrahim Zahid'in büyük 
oğlu Cemaleddin Ali ile Safiyyüdd1n-i Er
deblli arasında husumet doğduğu, kendi
sini babasının manevi varisi gören Cema
leddin Ali'nin Safiyyüddln-i Erdebill'ye bir
kaç defa suikast düzenlediği, fakat başa
rılı olamadığı ileri sürülmektedir (Aubin, 
XXI-XXIII 1 ı 991 J, s. 49-50) 

Erdebil'deki tekkede faaliyetlerini sür
düren Şeyh Safiyyüddin'in henüz İbrahim 
Zahid-i Geylani hayatta iken ünü geniş bir 
çevreye yayılmış, İlhanlı yöneticilerinin bü
yük güvenini kazanmıştı. Mektı1bdt-ı Re
şidüddin'de belirtildiğine göre Erdebil' 
deki dergah 697'de (ı 298) şehrin manevi 
hayatında önemli bir yer tutmakta, Safiy
yüddin'in faaliyetleri İlhanlı Hükümdan Ga
zan Han ile veziri tarafından desteklen
mekteydi. Vezir Reşldüddin Pazlunah-ı He
medani, Erdebil valisi olan oğlu Mir Ah
med'e yolladığı mektupta şeyhe hürmet 

Saf iyyüddin-i Erdebili'nin hayatı h akk ında Ib n Bezz3z' ı n hazırladığ ı Şafvetü 'ş-şafii' (Mevahibü 's-seniyye fi menaf!:ıbi'ş

Şa{eviyye) adl ı eserinin ilk ve son sayfa la rı (S Uleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3099) 
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SAFiYYÜDDiN-i ERDEBiLi 

göstermesini ve sağlığı ile yakından ilgi
lenınesini istemişti. Dönemin tarihçilerin
den Hamdullah el-Müstevfi'nin kaydetti
ğine göre Erdebil halkının çoğu şeyhe mü
rid olmuştu (Nüzhetü 'H:ulüb, s. 81) İl
hanlı hükümdarlarından Ebu Said Saha
dır Han ile Melikü'l-ümera Emir Çoban b. 
Melik de şeyhin müridieri arasına katıl

mıştı. Bir gün Emir Çoban'ın Şeyh Safiy
yüddin'e, "Bizim askerlerimiz mi çokyok
sa senin müridierin mi?" diye sorduğu, 
şeyhin de ona, "Sizin askerleriniz de bizim 
müridimizdir" şeklinde cevap verdiği kay
dedilmektedir. Hamdullah el-Müstevfı, Şeyh 
Safıyyüddin sayesinde halktah pek çok kim
senin İlhanlı yöneticilerinin baskı ve zul
münden kurtulduğunu belirtmektedir (Ta
rfi]. -i Güzide, s. 675) 

Faaliyetlerini Erdebil dışında da sürdü
ren Şeyh Safiyyüddin müridleriyle birlikte 
Deştikıpçak ve Kırım gibi bölgelere gidip 
halkı irşada çalıştı. Azerbaycan, Gllan, Ta
beristan (Mazenderan), Horasan, Buhara, 
Türkmenistan, Türkistan, Karahıtay, Çin 
Türkistanı, Hindistan, Serendib (Seylan), 
İran, Irak, Suriye, Lübnan, Hicaz, Anado
lu ve Rumeli bölgelerinde bulunan birçok 
şehirden binlerce mürid edindi. Anadolu'
da özellikle Niksar, Amasya ve Diyarbekir 
gibi şehirlerle Dulkadır, Karaman, Varsak, 
Menteşe beyliklerinden, İran'da Fars böl
gesi ve Kirman'dan, Irak'ta Basra' dan, Su
riye'de Şam ve Halep'ten, Horasan'da Belh'
ten şeyhin ziyaretine gelen müridierin ol
duğu ve bütün bu coğrafyada Erdebil'deki 
merkez tekkeye bağlı tekkelerin kuruldu
ğu kaydedilmektedir. Taşköprizade, Amas
ya yakınlarında kurduğu tekkesinde faali
yet gösteren Şeyh Abdurrahman Erzinca
nl'nin Safıyyüddin'in halifelerinden olduğu
nu belirtmektedir ( eş-Şe~a'i~, s. 57) Şeyh 
Safıyyüddin'i ziyaret edenler arasında Rük
niyye tarikatının kurucusu Alaüddevle-i 
Simnc'!ıni de vardır. 

Ömrünün son yıllarında hacca giden Sa
fıyyüddin 12 Muharrem 735 (12 Eylül1334) 
tarihinde Erdebil'de vefat etti ve dergahı
nın avlusuna defnedildi. Vasiyeti gereği ye
rine oğlu ve halifesi Sadreddin Musa geçti. 
Sadreddin Musa tarafından yaptırılan tür
besi Safevi sanatının en görkemli eserle
rinden biridir. Lemezat-ı Hulviyye'de (vr. 
129b) ölümüyle ilgili olarak kaydedilen 760 
(1359) tarihi doğru değildir. Safiyyüddin'in 
çağdaşı olan tarihçi Hamdullah el-Müstev
fi, Tari}]-i Güzide adlı eserinde (s. 675) 
şeyhin hayatta olduğunu belirtirken 740'
ta (1340) tamamladığı eseri Nüzhetü'l
JiulCıb'da (s. 81) şeyhi rahmetle anınası 
onun bu tarihte hayatta olmadığını gös-
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terıpektedir. Safiyyüddin-i Erdeb'il'i'nin ilk 
hanımı B'ibi Fatıma'dan Muhyiddin, Sad
reddin Musa ve Ebu Said adlı üç oğlu, 
ikinci hanımından Alaeddin , Şerefeddin 
isimli iki oğlu ve bir kızı olmuş, kızını şey
hi İbrahim Zahid-i Geylani'nin küçük oğlu 
Şeyh Şemseddin ile evlendirmiştir. Şeyh 
Safiyyüddin'in, babasından sonra posta 
oturmasına karşı çıkan İbrahim Zahid'in 
büyük oğlu Cemaleddin Ali'nin bir kısım 
vakıf arazilerini kontrolünde tutan oğlu 
Bedreddin ile bu arazileri ele geçirmeye 
çalışan Şeyh Safiyyüddin'in damadı Şern
seddin arasında ihtilaf çıktığı, ancak 720 
(1320) yılında İlhanlı Emiri Ebu Said Sa
hadır Han'ın müdahalesiyle meselenin hal
ledildiği belirtilmektedir (Minorsky, XVI/3 
11954J. S. 519-520). 

Safeviyye tarikatının piri olan Safiyyüd
din-i Erdebill'nin soyundan gelen ve İran'
da 1501 yılında Safeviler Devleti'ni kurup 
Şii İsnaaşeriyye'yi resmi mezhep olarak 
ilan eden Şah İsmail ile babası Haydar ve 
dedesi Cüneyd'in durumu şeyh hakkında 
bazı tereddütler doğurmuşsa da görüş
lerinin geniş bir şekilde yer aldığı Şafve
tü'ş-şata'nın tahrif edilmemiş nüshaların
daki bilgiler onun Ehl-i sünnet inancına sa
hip olduğunu açıkça göstermektedir. Ay
rıca Hamdullah el-Müstevfi'nin Erdebil hal
kıyla ilgili, "Çoğu Şafii mezhebinden olup 
Şeyh Safıyyüddin'in mürididirler" şeklinde
ki ifadesi de (Nüzhetü'l-~ulüb, s. 81) bunu 
teyit etmektedir. 

Safiyyüdd'in-i Erdeb'il'i'nin hayatına dair 
Garibi ve Begai tezkirelerinde şeyhin Ka
ra Mecmua isimli bir eserinin olduğu ve 
bu eserin Safevi hükümdarlarının hazine
sinde saklandığı belirtilmiştir (M. Ali Ter
biyet, s. 234) . Safiyyüddin-i Erdeb'il'i'ye nis
bet edilen MenaJiıbü'l-esrar behcetü'l
al).rar, Safevi Hükümdan Şah Tahmasb 
zamanında Bisati adlı bir kişi tarafından 
kaleme alınmıştır (Gölpınarlı, s. 178). XVII. 
yüzyılın İranlı Şii sufilerinden Nec'ibüddin 
Tebriz'i'nin Nurü'l-hidaye ve maşdarü'l
vilaye adlı eserinin kaynakları arasında 
Safıyyüddln-i Erdeb'il'i'nin Maliiilut adlı ki
tabının da bulunduğu kaydedilmekte (DİA, 
XXX!l, 491). Erdebill'nin türbesiyle ilgili 
1139 (1727) tarihli vakıf defterinde de bu 
kitaba ait kayıt bulunmaktadır (Özgüden
li, sy. 10120011. s. 50). Harlrizade, Safıyyüd
din'in sözlerinin bir kitapta toplandığını 
belirtir (Tibyan, ll. vr. 22l b). Ancak burada 
işaret edilen kitabın oğlu tarafından ha
zırlatılan Şafvetü'ş-şata' mı yoksa başka 
bir kitap mı olduğu belli değildir. Öte yan
dan Şeyh Safiyyüddin'e nisbet edilen "Şeyh 
Safi Buyruğu", "Şeyh Safi Vasiyetnamesi" 

gibi büyük ölçüde Şii-Alevi anlayışı çerçe
vesinde hazırlanmış eserler geç dönem
lerin ürünleri olup bunların Safiyyüddln-i 
Erdeb'il'i ile ilgisi yoktur. Bazı kaynaklarda 
Safiyyüddln-i Erdeb'il'i'ye Farsça şiirler nis
bet edilmektedir. Safiyyüddin-i Erdeb'il'i 
hakkında müridierinden Mevlana Bediud
din Mahmud Kadi Erdeb'il'i'nin bazı şiirle
ri, Ahmed Meddah Erdebill'nin 114 kasi
desi vardır. 
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