
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) 
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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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bah namazını güneş doğduktan sonra kıl
dığını belirterek Hz. Peygamber' e şikayet
te bulunmuş , Safvan da karısının namaz
da bir süre yer ine iki süre okuduğunu, çok 
oruç tuttuğunu, bu yüzden kendisinin zor 
durumda kaldığını, sabah namazını vak
tinde kılamayışının soyca müptela olduk
ları ağır uykudan kaynaklandığını ileri sür
müş, Resül-i Ekrem de ona namazı uyan
dığı zaman kılmasın ı söylemiş , eşine de 
namazında ve orucunda daha ölçülü ol
masını tavsiye etmiştir (Müsned, lll, 80; 

EbO oavüd. "Şıyam", 74) 

Hz. Peygamber'in deve çobanını öldü
rüp develerini kaçıran kişilerin yakalanma
sı için Kürz b. Sabit ile birlikte görevlendi
rilen Safvan ayrıca İyaz b. Ganm kuman
dasında İslam fetihlerine katıldı. İyaz b. 
Ganm onu ve Hablb b. Mesleme'yi 18 (639) 
yılında el-Cezlre sınırları içindeki Sümey
sat'a (Samsat) gönderdiği biriikiere ku
mandan tayin etti. Safvan'ın 19 (640) yı

lında Sümeysat'ta veya İrmlniye savaşında 
şehid olduğu zikredildiği gibi Muaviye dö
neminde Bizanslılar'la yapılan savaşa ka
tıldığı , bu savaşta ayağının kırıldığı, alt
mış yaşlarında iken 58 (678) veya 59 ya
hut 60 (680) yılında vefat ettiği de belir
tilmiştir. Safvan, Resül-i Ekrem'den iki ha
dis rivayet etmiş (hadisler için bk. Müs

ned, V, 312), kendisinden Said b. Müsey
yeb, Ebu Bekir b. Abdurrahman, Said b. 
Ebu Said el-Makbürl gibi tabiller rivayette 
bulunmuştur. 

İfk Hadisesi dolayısıyla Hz. Aişe aleyhin
de tavır alanlardan biri olan Hassan b. Sa
bit bu olaydaki rolü sebebiyle Safvan b. 
Muattal'ı hicvetmişti. Safvan, Hassan'la kar
şılaşınca kılıcıyla onu başından ağır şekil
de yaralamış, olay Resul-i Ekrem'e intikal 
ettiğinde her ikisini huzuruna çağırıp din
lemiş, hadiseyi başlatan Hassan'ı uyarmış 
ve kendisine kıymetli hediyeler vererek Saf
van'ı bağışlamasını sağlamıştır. 
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SAFVAN b. ÜMEYYE 
( ~l w;..:ı ı~ ) 

Ebu Vehb (Ebu Ümeyye) Safvan 
b. Ümeyye b. Halef b. Cumah el-Kureşl 

el-Cumahi el-Mekkl 
(ö . 41/661 [?]) 

Müellefe-i kulubdan sayılan 
bir sahabi. 

Kureyş'in en önemli kollarından Beni Cu
mah'a ve cömertliğiyle tanınan çok zen
gin bir aileye mensuptur. Cahiliye döne
minde Darünnedve'de kabilesi adına ken
disine verilen meysir ve ezlam görevlerini 
yürütüyor, güzel konuşmasıyla tanınıyar 
ve meşhur Arap hakemleri arasında sayı
lıyordu . Safvan'ın müşriklerin ileri gelen
lerinden olan babası Ümeyye b. Halef ile 
amcası Übey, Mekke döneminde Resülul
lah'a en çok eziyet edenler arasında yer 
alıyordu . Hicretten sonra da onu rahat bı
rakrnayıp Medine'deki dostları vasıtasıyla 
tacizlerini sürdürdüler. Ümeyye b. Halef'in 
Bedir Gazvesi'nde öldürülmesi üzerine arn
casının oğlu Umeyr b. Vehb, Safvan'a ge
lerek borçlarını ödemesi ve ailesinin bakı
mını üsttenınesi karşılığında Medine'ye 
gidip Muhammed'i öldürebileceğini söy
ledi. Safvan babasının intikamın ı almak 
için bu teklifi kabul etti. Ancak Umeyr b. 
Vehb, Medine'de Resülullah'ın karşısına 
çıktığında Resülullah'ın ona Safvan'la yap
tığı konuşmayı ve suikast planlarını bildi
ğini söylemesi üzerine onun vahiy aldığına 
inanarak müslüman oldu. Daha sonra Saf
van yine babasının intikamını almak ama
cıyla , 4 (625) yılında vuku bulan Reel' Vak'a
sı 'nda ele geçirilip köle olarak Mekke'ye 
götürülen iki sahabiden biri olan Zeyd b. 
Desine'yi satın alıp öldürttü. 

Safvan b. ümeyye, içinde bulunduğu Ku
reyşliler'e ait bir kervanın 3 (624) yılında 
Karede mevkiinde müslümanların eline 
geçmesi sırasında diğer mal sahipleriyle 
birlikte kaçınayı başardı. Aynı yıl Bedir'in 
intikamını almak amacıyla başlatılan savaş 
hazırlıkları içinde aktif görev aldı. Uhud 
Gazvesi'nin ardından Kureyş ordusu Mek
ke'ye doğru yola çıktığında Ebü Süfyan'ı, 
geri dönüp müslümanları tamamıyla im
ha etme düşüncesinden Uhud'da bulun
mayan müslümanların da savaşa katılabi
leceğini söyleyerek o vazgeçirdi. Yine Uhud'
dan sonra Ebü Süfyan Resülullah'a, "Gele
cek yıl Bedir'de buluşalım" diyerek mey
dan okudu, ancak ertesi yıl müslümanlar 
sözlerini tutup geldikleri halde Ebu Süf-

yan, Safvan b. ümeyye'nin telkiniyle Be
dir'e gelmedi. 6 (627) yılında Zeyd b. Ha
rise kumandasındaki İs Seriyyesi'nde Suri
ye'den dönmekte olan Kureyş'e ait bir ti
caret kervanına düzenlenen baskın sonu
cu ele geçirilen ganimetler arasında Saf
van b. Ümeyye'ye ait çok miktarda gümüş 
bulunuyordu. Kinane'den Beni Bekir b. Ab
dümenat'ın Hudeybiye Antıaşması'na ay
kırı olarak müslümanların müttefiki Hu7 
zaa'ya saldırması sırasında tebdili kıya
fetle saldırıya katılan Kureyşli gençlerin 
arasında Safvan b. ümeyye de vardı. 

Mekke'nin fetih gününde Safvan, İkri
me b. Ebü Cehil ve Süheyl b. Amr birlikte 
oluşturdukları bir çeteyle Handeme dağı
nın eteklerinde Halid b. Velld'e karşı koya
rak şehirdeki tek direniş hareketini ger
çekleştirdiler. İslam ordusunun Mekke'ye 
girmesinden sonra Şuaybe Limanı'na kaç
tı. Amcasının oğlu Umeyr b. Vehb durumu 
öğrenince Resülullah'tan onun için eman 
istedi. Safvan kendisine eman verildiğine 
ancak Umeyr'in iki defa haber gönderip 
ikincisinde Resülullah'tan hırkasını veya 
sarığını getirmesi üzerine inandı ve müs
lüman olmak için iki ay mühlet istedi; Hz. 
Peygamber de onu dört ay serbest bırak

tı. Mekke'nin fethinden sonra Hevazinliler'e 
karşı Huneyn Gazvesi'ne çıkıldığında, Re
sül-i Ekrem'in kendisinden savaşta kulla
nılmak üzere 1 00 zırhla bir miktar silah 
ve 50.000 dirhem emanet aldığı, henüz 
müslüman olmayan Safvan b. ümeyye de 
sefere katıldı. Onun, savaşın başlarında 
müslüman birliklerinin bozguna uğrama
sı üzerine bu bozgun un artık önleneme
yeceğini söyleyen arkadaşlarına karşı çık
ması ve onları azarlaması dikkat çekici
dir. Huneyn galibiyetinin ardından Safvan, 
Resülullah ile birlikte Taif kuşatmasına ka
tıldı ve sefer dönüşü Hz. Peygamber Ci'ra
ne'ye geldiğinde yanında o da vardı ; ora
da Resülullah'ın cömertliği karşısında is
lam'a girdi. Resül-i Ekrem onu İslam'a ye
ni giren diğer liderler gibi müellefe-i kulub
dan saydı ve kendisine 1 00 deve verdi. Saf
van müslüman olduktan sonra Medine'ye 
hicret ettiyse de Resuluilah ona, "Fetih
ten sonra hicret yoktur" diyerek Mekke'
ye geri dönmesini istedi. Yermük Savaşı'
na katılan Safvan on üç hadis rivayet et
miştir. Onun 41 (661 ) yılında vefat ettiği 
genellikle kabul edilmekle birlikte bu hu
susta 35 (655) ve 36 tarihleri de veril
mektedir. Oğlu Abdullah, Kureyş'in eşra
fından olup cömertliği ve üstün zekasıyla 
tanınan bir tabii idi. 


