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SAFVAN b. İDRİS 
( ~.)~ı ..:,.ı .:ı ı~ l 

Ebu Bahr SaMın b. İdris 
b. İbrahim et-Tüclbi el-Mürsi 

(ö. 598/1202) 

Endülüslü Arap şairi ve edip. 
_j 

561 (1166) yılında Mürsiye'de (Murcia) 
doğdu . Pıkıh ilmi ve kadılık mesleğiyle te
mayüz etmiş kültürlü bir aile içinde ye
tişti. Eğitimine öncelikle babası ile dayısı 
Muhammed b. Ahmed itina gösterdi; kü
çük yaşta hıfzını tamamlayıp babasından 
İmam Malik'in e1-Muvatta'ını okudu. Da
ha sonra dil ve edebiyat ilimleriyle şiire yö
neldi. Ebu Rica! İbn GalbGn. Ebu Abdul
lah b. Humeyd, İbn Hubeyş gibi hocalar
dan dil ve edebiyat dersleri aldı. Bir süre 
kaldığı Merakeş'te Ebu Muhammed Ab
dullah b. Muhammed el-Hacr'i ve İbn Me
da'dan hadis okudu. Mürsiye'de kadı, 
edip ve şair Abdullah b. Süleyman b. 
Havtullah el-Ensar'i'nin meclislerine katıldı ; 

İbn Beşküval'den icazet aldı ve İbn Rüşd 
el-Hafid'den istifade etti. Belensiye'de (Va
lencia) Ali b. Sa'dü'l-Hayr'dan Ebü'l-Kasım 
ez-Zeccac'i'nin e1-Cüme1ü'1-kübrô.'sı ve Mü
berred'in e1-Kô.mil'i gibi dil ve edebiyat 
eserlerini okudu. Babası Şatıbe'de kadı iken 
(582/1 ı86) Vezir Ebu Bekir İbnü'l-Muga
vir'den faydalandı . İbnü'l-Mugavir. bu sı
rada henüz yirmi iki yaşında olan Safvan'ın 
yazdığı Şerekü '1-'u]fül adlı uzun edebi ri
saleyi çok beğendi. Safvan'ın muhtemelen 
Mürsiye dışında (Belensiye, Şatıbe) tah
sili sebebiyle küçük yaştaki oğlundan ay
rı kalan babası daha sonra görev yaptığı 
yerlere onu da götürdü. Belki de oğlunun 
anılan risaıesinde dile getirdiği vatan öz
lemi sebebiyle Şatıbe'deki kadılığını bıra
karak oğluyla birlikte Mürsiye'ye döndü ve 
Cami-i A'zam imam-hatipliğine razı oldu. 
bu sırada e1-İşrô.f adlı siyer kitabını ta
mamladı. Safvan'ın , dayısı Muhammed b. 
Ahmed'in kadılık yaptığı Cezlretülhadra'-
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da bir süre kaldığı. bu şehrin ve buradaki 
dostlarının özlemine dair yazdığı şiirlerin
den (Muhammed b. Şerlfe, s. I 09- I ı 2, ı 30-
ı 3 ı ) anlaşılmaktadır. Şiir ve edebiyatta
ki kudreti. nüktedan ve hoşsohbet ol
ması, seyahati çok sevmesi sebebiyle dö
nemin devlet adamlarından . edip. alim ve 
şairlerden çok sayıda dost edindi, onlar
la şiir ve edebi nesir halinde yazışmalar 
yaptı. 

584 (1188) yılında Muvahhidler'in Mür
siye valisi Abdurrahman b. Yusuf b. Ab
dülmü'min adına Kastilya Kralı VIII. Aifon
so'ya yazdığı uzun mektup Mürsiye'de bir 
süre Muvahhidler'in katibi olarak görev 
yaptığını göstermektedir. Bununla bera
ber diğer müvelled şairler gibi Safvan' ın 

gönlü de Muvahhidler'in hasmı olan Mür
siye valisi ve Doğu Endülüs meliki Muham
med (b. Sa'd) İbn Merdeniş ile kardeşi Yu
suf İ bn Merdeniş'ten yana idi. Onun 586'
da (ı ı 90) kaleme aldığı iki seyahat risale
sinden bu temayül anlaşılmaktadır. 585 
(1189) yılında gittiği Merakeş'te şair ve 
ediplerle görüştü; Ahmed b. Abdüsselam 
el-Cüravi ve EbG Bekir b. Mücbir gibi şa
irlerle irticai! şiir söyleşileri gerçekleştirdi. 
586'da Mürsiye'ye dönen ve 587'de (ı ı 9 ı) 
Belensiye'ye seyahat eden Safvan 16 Şev
va! 598 (9 Temmuz 1202) tarihinde genç 
yaşta Mürsiye'de vefat etti. Ebü'r-Rebl' 
Kelal ve İbn H arik gibi şair dostları onun 
hakkında mersiyeler yazdı. 

İbn Said el-Mağribi'nin "asrında Endü
lüs'ün en zeki ve en meşhur edi bi", Lisa
nüddin İbnü'l-Hatib'in "manzum ve men
sur ürünleri eşit derecede güzel olan edip" 
ve Ahmed b. Muhammed el-Makkari'nin 
"Endülüs'ün edibi" diye nitelediği Safvan'ın 
edebi nesirleri de şiirsel bir üslubu yansı
tır. Risalelerinin hepsi edebi nesirle yazıl
mış olup bir kısmı seyahat ettiği yerleri 
tasvir ettiği rihle üslubunu taşırken birço
ğu ihvaniyyat risalelerinden ve resmi mek
tuplardan oluşur. Safvan 'ın şiirleri. başta 

lafzi sanatlar olmak üzere bedlı sanatlar
la örülü olduğu kadar iffet ölçülerini zor
lamayan ince duygularla da temayüz et
miştir. Şiirlerinin bİrçoğu Hz. Peygamber 
ve Ehl-i beyt. özellikle de Hz. Hüseyin sev
gisini terennüm eder (a.g.e., s. 99-ıoo. 
ıı6. ı 23-ı24. ı26. ı29) İbn Hamid. Kelai, 
İbn Merci'l-Kühl. İbn Harik, Abdülcelil b. 
Vehbun, Vezir Ebu Amr b. Hassun gibi şair 
dostları ile irticalen söyleyip yarıştığı bir
çokşiiri bulunduğu gibi (a.g.e., s. 95. IOO
ı05. ıı 3. ı ı 7- l 18. ı ı 9- ı 2 ı . ı 27- 1 28) imru
ülkays b. Hucr ve Nabiga ez-Zübyani gibi 
kadim şairlerin bazı meşhur kasidelerine 
yazdığı tahmlsleri; Mürsiye ve Ceziretül-

hadra gibi şehirler üzerine övgü, özlem ve 
tasvir şiirleri (a.g.e. , s. ıo6- 1 08. ı 24-ı25, 

ı 31 ); iffetli gazelleri; Muvahhidler'in Mür
siye valisi Abdurrahman b. Yusuf. İbn Rüşd 
ve diğerleri için yazdığı methiyeleri; tabi
at, kır. bahçe ve av tasvirleri bulunmakta
dır. Hz. Hüseyin için kaleme aldığı mersiye
ler samirniyet ve gerçek tepki nitelikleri, 
istişhadının çokluğu ve uzunlukları ile dik
kat çeker. Safvan. Endülüs'ün doğusunda 
"Hüseyniyye" veya "sıfat" adı verilen ma
temde On Muharrem gecesi kasidelerini 
okuyan ilk şairdir. Bu gelenek IX. (Y0/.) yüz
yıla kadar Endülüs'ün çeşitli bölgeleriyle 
Sebte ve Pas'ta sürdürülmüştür (İbnü ' l 

Hatlb, lll, 350). Bu konuda çok beğenilen 
mersiyelerinden biri olan "Muhammese"ye 
Ebü'l-Beka er-Rundi uzun bir nazlre yaz
mıştır. Muvahhid Hükümdan Ebu Yusuf 
el-Mansur. Safvan'ın Hz. Hüseyin mersiyele
rini çok beğendiği için onun bütün ihtiyaç
larını karşılamış. kendisini 400 dinarla ödül
lendirmiştir. Safvan 'ın beğenilen bir kasi
desinden (ibnü'l-Ebbar. Tuf:ıfetü'l-kadim, 
s. 83-84) bazı kısımlar Angel Palencia ve 
Garcie Gomez tarafından ispanyolca'ya 
tercüme edilmiştir. G. Gomez. bu kasideyi 
Provans şairlerini etkileyen platonik aşk 
şiirlerinin öncülerinden kabul etmiştir. 

Eserleri. 1. Zô.dü'1-müsô.fir ve gurretü 
mu]J.ayye'1-edebi 's-sô.fir . Kendisinin ve 
çağdaşlarının yetiştiği , çoğu Endülüslü alt
mış üç şairden yapılmış seçmeleri içeren 
bir antolojidir (Muhammed b. Şer!fe, s. 278-
363). Eserin sonunda kendi kabilesi olan 
Beni İdris şairlerine bir bölüm tahsis et
miş. anne tarafından dedesi Ahmed b. Ab
durrahman. babası İdris b. İbrahim ve da
yısı Muhammed b. Ahmed'den yaptığı seç
melere yer vermiştir (n şr. Abdülkadir Meh
dad, Beyrut ı 358/1939, ı 970) Zô.dü'1-mü
sô.fir, Ebu Amr Osman b. imam ei-İşbill'
nin Simtü'1-cümô.n ve s*tü'1-mercô.n ad
lı eserinin zeyli ve Peth b. Hakan el-Kaysi'
nin ~a1ô.'idü '1- 'İ.lfyô.n'ının tekmilesi gibi
dir. Z. 'Ucô.1etü'1-mu]J.tefiz ve bedô.he
tü'1-müstevfiz. Edebi risale ve kasidele
rinden oluşan eser iki cilt olup Şerif es
Sebti ŞerJ:ıu Ma]fşureti lfô.zim'inde ve 
Lisanüddin İbnü'l-Hatlb eserlerinde ondan 
nakiller yapmıştır. 3. Divô.n. Yakut el-Ha
mev'i'nin kaydettiği divan. İbn Said ei-Mağ
ribi ile ondan nakllde bulunan Ahmed b. 
Muhammed el-Makkari'ye göre Mağrib'
de meşhurdur. Şairin zamanımıza ulaşan 

birçok şiiri Muhammed b. Şertfe'nin ese
rinde toplanmıştır (Ed!bü'l-Endelüs, s. 93-
144). Bunlar arasında Hz. Hüseyin için yaz
dığı. alfabenin bütün harflerini katiye har
fi (revi) olarak kullandığı şiiri, imruülkays'ın 
Mu'alla]fa'sına yaptığı tahmlsi (a.g.e., s. 



ı 35- ı 38). yine Hz. Hüseyin'e mersiye ola
rak nazmettiği "..s'WI Jıkıı tei,lt>~ ~ ;ıl" 
mısraıyla başlayari şiiri, İmruülkays'ın "U~
miyye"sine, alfabetik kafiye sırası göze
tilerek yazılmış muhammesesi (a.g .e., 
s. ı4ı-ı44). Endülüslü bir melikin met
hine dair olan ve Nabiga ez-Zübyan'i'nin 
"..,-u~l~. ~ ~" mısraıyla başlayan 
"Baiyye"sineyaptığı muhammesesi (a.g .e., 
s. ı 38- ı 4 ı) özellikle kaydedilmelidir. Ayrı
ca risaleleri içinde çok sayıda şiiri yer al
maktadır. 4. Resd'il. Seeilerinde lüzOm-i 
ma la yelzem sanatının hakim olduğu uzun 
edebi mektupları üstün bir değere sahip 
olup bir kısmı seyahat ettiği belde ve şe
hirleri tasvir eden rihle türünde risale
lerdir. Bunların kaynaklarda geçen Kita
bü 'r-RiJ:ıle'sinden parçalar olduğu anla
şılmaktadır. Risalelerinden sadece üçü gü
nümüze ulaşmıştır. a) 'Unvanü't-taşriJ:ı 
'ani'l-vüddi'ş-şariJ:ı ve mizdnü't-taş
riJ:ı li' I- 'ahdi'ş-şaJ:ıiJ:ı. 586 yılı Safer ayın
da (Mart ı ı 90) Merakeş'ten çıkıp Cezl
retülhadra'ya uğradıktan sonra Mürsi
ye'ye yaptığı yolculuk sırasında uğradığı 
yerleri tasvir etmekte; ayrıca Cezlretül
hadra'daki dostları EbO Amr İbn HassOn, 
Ebü'l-Kasım b. Kasım, EbO Musa b. Na
dir'i övmekte, onlarla şiir yarışı yapmakta; 
ayet, hadis ve şiirlerden zengin iktibas, 
tazmin ve istişhad örnekleri sunmaktadır 
(a.g.e., s. ı 49- ı 7 ı) b) el-İrtiJ:ıdl ve't-ta'ris. 
Bu risalede Müdewer (Modavar). Sevlka 
(Sueca). Finşirat (Finestrat). Kalb (Calpe), 
Murbatır 1 Murbltar (Murviedro 1 Sagunio). 
Cezlretüsükkere (Alcira). Beni Sewar, Kas
talle (Casta lla) , Batrlr (Petrel) ve Mürsiye 
ayet, hadis ve kadim şiirden yapılmış zen
gin tazmin ve iktibaslarla tasvir edilmekte
dir (a.g .e., s. ı 7 ı - ı 94 ). c) Bir diğer seyahat 
risalesinde Uriyüle (Orihuela) , Bıtr!r, Üstün
yan (Onteniente) ve Şatıbe gibi yerleri an
latmaktadır (a.g.e., s. ı 95- ı 98). d) 584 yı
lı Zilkade ortasında (Ocak ı ı 89) Muvah
hidler'in Mürsiye valisi Abdurrahman b. 
Yusuf adına Kastilya Kralı Vlll. Alfonso'nun 
mektubuna karşı yazdığı cevabi mektup 
olup (a.g.e., s. 20ı-205) zamanımıza ula
şan resmi mektuplarından biridir. e) Ve
zir EbO Arnr b. Hassün, kıraat alimi İbnü'l
Beyyaz (Yahya b. ibrahim) el-Mürsl gibi dost
larıyla yazıştığı ihvaniyyat tarzı mektup
ları hayli kabarık olan Safvan'ın (a.g.e., s. 
2 ı 0-2 ı 7, 224-250) bazı mektuplarına biz
zat kendisi özel isimler vermiştir. Risdle 
ii tegayüri müdüni'l-Endelüs: Mürsiye 
Valisi Abdurrahman b. Yusuf'u methet
mek için yazılan edebi mektupta Gırnata. 
Maleka (Malaga), Mürsiye, Belensiye gibi 
şehirler konuşturulmakta. her biri güzel
liklerini ve erdemlerini anarak söz konusu 

valinin kendisine daha layık olduğunu ifa
de etmektedir (a.g.e., s. 205-2 ıO). f) 582 
( 1186) yılında yirmi bir yaşındayken yazdı
ğı Şerekü'l-'u~ül ve mesraJ:ıu'l-ünsi'l
ma'~ül adlı risalesini Şatıbe'de babasının 

kadı olarak bulunduğu sırada Mürsiye'de
ki bir arkadaşına memleketine ve orada
ki dostlarına olan özlemini dile getirmek 
üzere yazmıştır (a.g.e., s. 2 ı 3-2 ı 7). g) ez
Zendü'l-vdri fi'r-reddi 'ale'n-na~ıdi'l
mütevari. Risalede el-İrtiJ:ıdl ve't-ta'ris 
adlı risalesinin bir bölümüne eleştiri ya
zan bir Şatıbeli edibin eleştirilerine cevap 
vermektedir (a.g.e., s. 2ı 7-224) Hocası Ka
dı Ebü'l-Velld İbn Rüşd'ün verdiği bir hük
me reddiye yazan İşblliyeli bir kişiye ver
diği cevabı da (a.g.e., s. 254-259) önemli 
risalelerindendir. Safvan'ın Kurtuba'da iken 
yazdığı, Kurtuba'yı ve insanlarını övdüğü 
bir makamesi de bulunmaktadır (a.g.e., s. 
259-27 ı). Kaynaklarda Safvan'ın Ecndsü't
tecnis, el-Gayşü'l-'dric, Üdebd'ü'l-Ende
lüs (eksik) adlı eserleri de geçmektedir. 
Muhammed b. Şerlfe, onun hayatı, eserle
ri, şiir ve risalelerine dair geniş bir monog
rafi yazmıştır (bk bibl) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Safvan b. İdris. Zadü 'l-müsafir(nşr Abdülkadir 
Mehdad}, Beyrut 1358/1939, tür.yer.; Ali b. Zatir, 
Beda'i'u'l-beda'ih (nşr M. Ebü'l-Fazl İbrahim). 

Beyrut 1413/ 1992, I, 79; Yakut. Mu'cemü'l-üde
ba' ( n şr. D. S. Margoliouth). London 1927, IV, 269-
270; V, 224-225; İbnü'I-Ebbar, et-Tekmile (nşr 
Muhammed Ben Şeneb). Cezayir 1337/1919, II, 
429; a.mlf .. Tuf:ıfetü 'l-kadim (nşr. ihsan Abbas}, 
Beyrut 1986, s. 82-86,90, 102, 112-113, 138-
139, 153-154; a.mlf., i'tabü 'l- kütti'ıb ( nşr. Salih 
el-Eşter), Beyrut 1406/1986, s. 249-253; a.mlf .. 
Dürerü 's-simt fi al]bari's-sib( (nşr. izzeddin Ömer 
MG sa}, Beyrut 1407/1987, s. 42, 49, 50; İbn Said 
ei-Mağribi, el-Mugrib, I, 77, 137, 249, 266, 387; 
ll, 256, 260, 287, 317, 320, 338, 390; a.mlf., Ra
y atü'l-müberrizln ve gayatü'l-mümeyyizln (nşr 
M. Rıdvan ed-Daye}, Dımaşk 1987, s. 58, 92, 139, 
201; Ticani. Ri/:ıletü't-Tican1 ( n şr. Hasan Hüsni 
Abdülvehhab}, Tunus 1377/ 1958, s. 376-377; İb
nü'z-Zübeyr es-Sekafı. Şılatü'ş-Şıla (nşr. Abdüs
selam el-Herras- Said A'rab), Rabat 1993, 111, 85-
86; Kütübi, Feuatü'l-Ve{eyat, ll , 117-121 ; Safedi. 
el-Va {i, II , 282; V, 317 -318; Şerif el-Gırnati. Şer

f:ıu Maksureti Hilzim, Kahire 1344/ 1926, 1, 50-
51,57-58, 65,80-81, 131-132, 140-141 ; İbnü ' l
Hatib, el-if:ıa(a, II , 147-152, 343-349; Jll, 349-
359; IV, 295-298, 349; İbn FerhGn, ed-Dibacü'l
mil?heb, Kahire 1351 , s. 122; İbnü 'I-Ahmer, Ne
şlrü'l-cüman (nşr M. Rıdvan ed-Daye}, Dımaşk 
1976, s. 416-427; Himyeri. er-Rauzü'l-mi'(ar, s. 
612; Makkari. Nefrıu't-tlb, ı, 94, 170-175, 180; 111, 
180; ayrıca bk. tür.yer. ; Mah!Of. Şeceretü'n-nur, s. 
161 ; Muhammed Neyfer, 'Unuanü'l-erib, Tunus 
1351 , II, 117; Brockelmann, GAL, I, 322; Suppl., ı , 

482; Abbas b. İbrahim. el-i'lam, ııı, 199; IV, 102-
1 04; VII, 361-371; Ömer Ferruh, Taril]u '1-edeb, V, 
550-553; Muhammed b. Şerife. Edlbü'l-Endelüs 
Ebu Baf:ır et-Tüc1b1, Rabat 1420/1999, tür.yer. ; 
Mahmud Ali Mekki. "et-Teşeyyu' rı·ı-Endeıüs", 
Mecelletü'l-Ma'hedi'l-Mışr~ 11/1 -2, Madrid 1954, 
s. 93-149. r:;ı;:ı 

~J CJ\siM EL-UBÜDİ 

L 

SAFVAN b. MUATIAL 

SAFVAN b. MUATTAL 
( Ji.....ı.ı ı w; .,:ıl~ ) 

Ebu Ömer (Ebu Amr) Safvan 
b. el-Muattal b. Rubeyyia (Rahda) 

es-Sülemf ez-Zekvanf 
(ö. 19/640 [?]) 

İfk Hadisesi'ne adı karışan 
sahabi. 

-' 

Hicretin S. (62 7) yılından önce müslüman 
oldu. Hendek Gazvesi'ne ve daha sonraki 
gazvelere katıldı. Uykusu çok ağır olduğu, 
ancak kendiliğinden uyanabildiği için Re
sOl-i Ekrem onu ordunun artçısı olarak gö
revlendirir, o da unutulan eşyayı toplayıp 
sahiplerine verirdi. Safvan'ın katıldığı ilk 
gazvenin İfk Hadisesi'nin cereyan ettiği 
Mustali]5. (Müreysl') Gazvesi olduğu kayde
dilir. Bu gazvede yine arkada kaldığından 
konak yerinde birinin uyumakta olduğunu 
görmüş , "inna li'llah ve inna ileyhi raci
On" ayetini (ei-Bakara 2/ ı 56) yüksek sesle 
okuyunca orada uyumakta olan Hz. Aişe 
uyanmış, Safvan da tesettür ayetinden ön
ce kendisini gördüğü için onu tanımıştı. 
Hz. Aişe gece karanlığında ihtiyacını gider
mek için ordugahtan uzaklaşmış, dönüş
te gerdanlığını kaybettiğini farkedip onu 
aramaya koyulmuş, bu arada birlik onun 
hevdecinde olduğunu sanarakyola girmiş, 
Hz. Aişe de herkesin gittiğini görünce ken
disini almaya gelmelerini beklerken uyuya
kalmıştı. Safvan devesini çökertip onu bin
dirdi ve hayvanı yedeğine alarak kuşluk 
vakti ordunun konakladığı yere ulaştı. Da
ha sonra bu olay Abdullah b. Übey b. Se
lül'ün dedikod us u yüzünden Safvan ile Hz. 
Aişe hakkında iftiraya dönüştü. Fakat na
zil olan ayetlerle onların suçsuzluğu orta
ya çıktı (Buharl. "Şehadat", ı 5, "Megaz!", 
34, "Tefs!r", 24/6; Müslim , "Tevbe", 56; b k. 
iFK HADİSESİ). Ayet inmeden önce Resul-i 
Ekrem, "Ben onun hakkında hayırdan baş
ka bir şey bilmiyorum" diyerek (Ebu Ya' la 
el-Mevsıll, VIII, 339; ibn Hibban, X. ı 3) 

Safvan'ın dürüstlüğünü dile getirmişti. 

İfk Hadisesi dolayısıyla Safvan'ın söyledi
ği, "Ben şimdiye kadar hiçbir kadının ete
ğine dokunmadım" sözünü bazıları onun 
erkeklik gücünün bulunmadığı şeklinde yo
rumlamışsa da (İbn Hişam, lll, 3 ı 9) Saf
van'ın daha sonra evlenmesi ve eşiyle ara
larındaki bir anlaşmazlığın ResOl-i Ekrem'e 
intikal etmesi bu iddianın doğru olmadı
ğını ortaya koymuştur. Safvan'ın eşi nafi
le namaz kılıp oruç tuttuğu için kocasının 
kendisini dövdüğünü, ayrıca kocasının sa-
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