
SAFiYYÜDDiN e/-URMEVI 

Eserin bir nüshasının Bodleian Library'de 
bulunduğu kaydedilmektedir (İA, X, 63). 

Safiyyüddin'in "muğnl" ve "nüzhe" adıyla 
kanuna benzeyen iki saz icat ettiği , dev
rinde dillerden düşmeyen 130 adet eser 
bestelediği kaynaklarda belirtilmektedir. 
Kitabü 'l-Edvar'da bu bestelerinden eb
ced harf notasıyla yazdığı iki adet savtı 
günümüze ulaşmıştır. 
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1imJ MEHMET NuRİ UYGUN 

SAF KA 
(~t) 

Akid anlamında bir fıkıh terimi. 
L ~ 

Sözlükte "ses çıkaracak şekilde vurmak, 
(taraflar) alışveriş sırasında ellerini hızlıca 
birbirine vurmak" anlamına gelen satk kö
künden türeyen satka, ticari işlemlerde 
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ve siyasi muahedelerde bağlayıcılığı şekli 
olarak göstermek üzere adet haline gel
miş olan el sıkışma uygulamasını ifade et
mektedir. Ancak safka zamanla satım baş
ta olmak üzere kira, nikah gibi işlemleri 
içine alacak şekilde akid terimiyle eş an
lama sahip bir terim haline gelmiştir. Bu
nunla birlikte safka daha çok akid bütün
lüğü 1 bölünmezliği (ittihadü's-safka) ve bir 
akid içinde iki akid yapılması (safkatan fi 
safka) konularında öne çıkmaktadır. 

Akid bütünlüğü, İslam hukukunda üze
rinde ittifak edilmiş bulunan kabul ün ica
ba uygun olması ilkesinin bir gereğidir. 
Buna göre karşı tarafın fiyatı ya da satılan 
malı bölme, azaltma veya çoğaltına şek
linde icabı değiştirerek kabul beyanında 
bulunması, yine taraflardan birinin birden 
fazla olması halinde birinin icap veya ka
bulüne diğerinin katılmaması icap-kabul 
uygunluğuna, dolayısıyla akdin oluşması
na engel olur. Bunun dışında bazı durum
larda akdin bölünmesi caiz görülmüştür. 
1. Satışı caiz olanla olmayan şeylerin aynı 
akde konu olması. a) Sirke ile şarap, helal 
et ile murdar et (meyte) gibi mütekawim 
mal ile mütekawim olmayanın birlikte söz
leşmeye konu edilmesi. Bu durumda Şa
fii ve Hanbeli mezheplerine göre akid bö
lünür ve satımı caiz olan kısım hakkında 
akid sahih, caiz olmayan hakkında ise ba
tıl olur. Ebu Hanife ve Malikiler'e göre ise 
haramın helale karışması ya da helal kıs
mın fiyatının bilinemernesi sebebiyle akid 
bütünüyle batıl olur. Ebu Yusuf ve Mu
hammed' e göre pazarlık esnasında her bi
rine ait fiyatın ayrı ayrı belirtilmesi duru
munda her biri ayrı akid olacağı için akid
lerden biri sahih, diğeri batıl olmak üze
re bölünebilir. b) Satıcının kendi mülkiye
tindeki mal ile başkasının mülkiyetinde
kini birlikte sözleşmeye konu etmesi. Şa
fii ve Hanbeli mezheplerine göre başkası
na ait bir malı izinsiz satmak tatıl olduğu 
için akid bölünerek sadece caiz olan kı
sım bakırnından sahih olur. Hanefi ve Ma
likiler'e göre ise akid satıcının kendi mül
kiyetindeki kısım hakkında re'sen, diğeri
nin mülkiyetine denk gelen kısmında ise 
sahibinin iznine bağlı olarak sahihtir. c) 
Hayvanın, karnındaki yavruyla birlikte sa
tılması gibi bilinenle bilinmeyenin birlikte 
akde konu edilmesi. Bu durumda akdin 
bölünmeyip tatıl olacağı hususunda itti
fak vardır. z. Satışı caiz olan aynı ya da 
farklı şeylerin aynı akde konu olması. Bu 
durumda Maliki ve Hanbel1ler'e göre sa
dece malın bir kısmının eksik, kusurlu ya 
da başkasına ait olduğunun ortaya çıkma-

sı halinde alıcı malın tamamını geri vere
bilir veya kalan kısmı -Malikller'e göre yarı
dan fazla olmak şartıyla- ona denk gelen 
bedelle kabul ederek akdi bölebilir. Şafii
ler' e göre malların fıyatlarının ayrı ayrı be
lirtilmiş olması şartıyla aynı sebeplerle ak
din bölünmesi caizdir. Hanefıler'e gelince, 
Ebu Yusuf ve Muhammed fiyatların ayrı 
ayrı belirtilmesi halinde sebepli veya se
bepsiz akdin bölünebileceğini kabul eder
ken Ebu Hanife fiyatlarla birlikte ayrı ayrı 
satış ifadesinin de kullanılmış olmasını şart 
koşmuştur (Mecelle Ebu Hanife'nin gö
rüşünü esas almıştır, md. ı 77-180) . 3. Ta
rafların (satıcı-alıcı) birden çok olması. 
Şafii ve Hanbeliler'e göre malın bir kısmı
nın kusurlu çıkması ya da alıcıların mu
hayyer olması halinde alıcı ve satıcılardan 
birine ait hisse reddedilerek akid bölüne
bilir. Sadece kusur sebebiyle akdin bölün
mesini kabul eden Malikiler'e göre taraf
ların kendi aralarında ticaret ortaklığı bu
lunmaması şarttır. Hanefiler ise tarafların 
sayıca çok olmasını akdin bölünmesi için 
yeterli görmez (ayrıntılar için bk. Şirb1'n1', 
II, 40-42, 60; Buhut!, III , ı 76- 180; Muham
med b. Abdullah el-Haraş1' , V, 147-149; Bil
men, VI , 32-36, 53, 75). 

Bir akid içinde iki akid yapılması Hz. Pey
gamber tarafından yasaklanmıştır (Müs
ned, I, 398; Tirmizl, "Büyü<", 18). Bu hadis
te yasaklanan akdin mahiyeti İslam hukuk
çuları tarafından birkaç şekilde yorumlan
mıştır. 1. Peşin ve veresiye fiyatı ya da fark
lı fiyatları bir arada söyleyip alıcının kabul 
ettiği fiyatı açıkça belirtıneden malı al
mayı kabul ettiği akid. Böyle bir akid içer
diği bilinmezlikten dolayı cumhura göre ba
tıldır. Tabiinden Tavus b. Keysan ve Ham
mad b. Ebu Süleyman'a göre akdi takiben 
ödeme yapmadan ayrılan alıcı zımnen ve
resiye almayı kabul etmiş olacağı için bu 
tür bir akid yapmada sakınca yoktur (İbn 
Kudame, IV, 3ı4) . z. Satış, karz, kira, ni
kah gibi farklı akidleri bir araya toplayan 
akid. a) Eğer biri diğerini gerektirecek şe
kilde şartlı olarak yapılmışsa faiz şüphe
si veya ihtiyaç sahiplerini sömürmeye yol 
açabileceği gerekçesiyle çoğunluk tarafın
dan caiz görülmez. b) Biri diğerinin şartı 
olmadan iki farklı akid bir arada yapılmış
sa fakihlerin çoğunluğu bunu kural olarak 
caiz görür. 3. Vadeli satılan bir malın peşin 
para karşılığında daha düşük bir bedelle 
geri satın alınması. Bu tür sözleşmeler fa
iz şüphesi sebebiyle çoğunluk tarafından 
caiz görülmemiştir (bk. INE) . 

Akdin bütünlüğünün korunması ve iki 
akdin bir arada yapılmasıyla ilgili hadisler 
ve İslam hukukçularının bu konudaki ih-



tiyatlı yaklaşımları incelendiğinde faizden, 
belirsizlikten, haksız kazançtan sakındır

ma ve zayıf tarafı korumanın amaçlandığı 
görülür. Bu sebeple söz konusu endişeie
rin bulunmadığı ya da uzak bir ihtimal ol
duğu durumlarda cevaz verme eğilimi güç 
kazanmıştır (ayrı ca bk. AKİD; BEY'). 
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JAlllbJ ÜSMAN ŞAHİN 

L 

SAFRANBOLU 

Karabük iline bağlı ilçe merkezi, 
tarihi kasaba. 

_j 

Karadeniz bölgesinin batı bölümünde Ka
rabük'ü Kastamonu'ya bağlayan yol üze
rindedir. Araç suyuna karışan Gümüşde
re'nin meydana getirdiği 70-80 m. derin
liğinde kanyon biçimindeki dar vadinin iki 
tarafında yer alır. İskan merkezi olarak ta
rihinin Eskiçağ'a kadar gittiği belirtilir. Ka
saba bugünkü şeklini Osmanlı döneminde 
kazanmıştır. Kasabanın adının nereden gel
diği konusu tartışmalıdır. XIX. yüzyılda böl-

geyi inceleyen Ramsay, Paflagonya'daki 
Hadrianopolis şehrinin Safranbolu olabi
leceği üzerinde durmuş, ayrıca eski kay
naklarda geçen Germia-Theodorias'ın da 
burası olma ihtimalini ileri sürmüştür. An
cak Hadrian 1 Safran benzetmesinden yo
la çıkarak ilk görüşünü öne çıkarmıştır. Bu
nunla birlikte Ortaçağ kaynaklarında adı 
geçen Dadibra adlı antik yerleşmenin Saf
ranbolu olduğu yolundaki görüşler genel 
kabul görmüştür. Türkler tarafından bura
ya Zalifre denmiş olması Dadibra 1 Zalifre 
benzeşmesi dolayısıyla Dadibra tezini kuv
vetlendirmiştir. Fakat kasabanın bugünkü 
adı olan Za'feran 1 Safran'ın Zalifre ile bir 
ilgisi yoktur. )0!_ yüzyıl müelliflerinden Ya
zıcıoğlu Ali'nin Selçukname tercümesin
de Zalifre 1 Zilifre'ye Burglu 1 Burgulu de
nildiği belirtilir. XIV. yüzyılın ikinci çeyre
ğinde İbn BattCıta burayı Borlu adıyla zik
reder. Osmanlı döneminde de Borlu veya 
Taraklıborlu diye anılmıştır . . Kasabanın bu
günkü adının dayandığı Za'feranborlu ismi 
XVI. yüzyılın sonları ve XVII. yüzyılın baş
larında ortaya çıkmış olmalıdır. Kasabaya 
adını veren za'feran 1 safran bitkisi bölge
de bol miktarda yetiştirilir. 

Kasabanın antik tarihi konusunda bilgi 
yoktur. Eğer Ramsay'ın tahminleri doğru 
ise buranın kanyona bakan kaleden ibaret 
küçük bir askeri istihkam olduğu düşünü
lebilir. Muhtemelen bu kale Geç Roma ve 
Erken Bizans döneminde ortaya çıkmıştır. 
Bulunduğu güzergahın önemi dolayısıyla 
zamanla sivil nüfusun yerleşimine açılmış
tır. Dadibra, 592'de ( 11 96) ll. Kılıcarslan 'ın 

oğlu Ankara Meliki Muhyiddin Mesud ta
rafından dört aylık kuşatma sonucunda 
teslim alındığında müstahkem küçük bir 
kasaba durumunda olmalıdır. Suranın asıl 

büyümesi Türkmen beyliklerinin hakimiye
ti devrine rastlar. Bugün kasabada her
hangi bir antik yapıya ait iz bulunmamak
la birlikte Bizans döneminden kalma bazı 

Safranbolu 'nun 
tarihi kısmından 
bir görünüş 

SAFRANBOLU 

Safranbolu tarihi evlerinden biri 

maddi kalıntılar tesbit·edilmiştir. Kasaba
nın ana çekirdeğini oluşturan tarihi eser
ler ise ancak Candaroğulları dönemine )0!, 

yüzyıl başlarına kadar inmektedir. 

Bir süre Bizans idaresi altında kalan ka
lenin, Yazıcıoğlu'na atfedilen bir olaya da
yanılarak 1304'te Gazan Han'ın ölümün
den sonra harekete geçen Candaroğlu Sü
leyman Bey tarafından Kastamonu ile bir
likte ele geçirildiği belirtilir. Böylece Can
daroğulları idaresine giren kale, Süleyman 
Bey'in yaptırdığı cami ve medrese saye
sinde ilk sivil yerleşme yerine sahip olmuş
tur. Türkmen yerleşmeleri de kalenin bu
lunduğu tepe ile güney taraflarında olmuş, 
burası Kalealtı mevkiinden Cami-i Keblr'e 
uzanan yerleşme alanını belirlemiştir. 732'
de ( ı 332) buraya gelen İbn BattCıta, Can
daroğulları'na bağlı olan kasabayı tepe üze
rinde kurulmuş küçük bir yerleşim yeri 
şeklinde tasvir ederek kalenin aşağısında
ki medreseye (Sü leyman Bey Medresesil 
indiğini yazar. Kendisi kalede şehrin ida
recisi "Süleyman padişah" oğlu Ali Bey ile 
görüşmüştür. Bu bilgiler, Candaroğulları 
döneminde kalenin dışına doğru kanyonun 
etrafına yayılmaya başlayan ve askeri öne
mini koruyan müstahkem bir kasaba ha
linde olduğunu ortaya koyar. 

Kalenin Osmanlı idaresine ne zaman alın
dığı konusunda kesin bir tarih verileme
mektedir. Muhtemelen Yıldırım Bayezid'in 
(ı 389- 1402) kontrolü altına girdikten son
ra Ankara Savaşı'nın ardından yeniden Can
daroğulları'nın hakimiyetine geçmiştir. ll. 
Murad devrinde 826 (1423) savaşı sonu-
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