
SAFVAN b. MUATIAL 

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. 
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sAGANİ, Ahmed b. Muhammed 
( ~~La.! ! ~~ ..Mı>i ) 

Ebu Hamid Ahmed b. Muhammed 
es-Sagani el-Usturlabi 

(ö. 379/ 990) 

Gözlem aletleri icat eden 
matematikçi-astronom. 

_j 

Merv yakınlarındaki Sagan kasabasında 
doğdu . Öğrenimini Bağdat'ta yaptıktan 
sonra riyazl ilimler üzerinde yoğunlaşarak 
özellikle eski dünyadan intikal eden ustur
lap vb. astronomi ölçüm aletlerinin geliş
tirilmesi, yenilerinin icat ve imali konusun
da büyük başarı gösterdi. Alanında çığır 
açtığına inanan öğrencileri onun talebele
ri olmakla daima övünmüştür ( İbnü ' l - Kıftl , 

s. 79) . Büveyhl Hükümdan Şerefüddevle, 
Bağdat'ta bir rasathane yaptırdığında ye
di gezegeni gözlemlemek üzere KQhl'yi gö-

.,c'Jı.e-..:r 

revlendirdi. Saganl'nin KQhl ile birlikte ça
lıştığı ve gözlemlerin kendi icat ettiği alet
lerle yapıldığı , sonucun iki ayrı tutanakla 
tesbit edilip kadı, alim ve şahitlere imzala
tıldığı, Saganl'nin de bu tutanaklarda im
zasının bulunduğu bilinmektedir (a.g.e., s. 
353). Blrunl, SagE'ınl'nin günümüze ulaş

mayan J>:avaninü 'ilmi'l-hey'e adlı ese
rinde verdiği , 374 (984) yılında ekliptiğin 
eğiminin ve Bağdat'ın enleminin ölçümüy
le ilgili bilgileri kitabına almış, onun bu de
ğerleri 23° 35' ve 33° 20' olarak bulduğu
nu, yine onun güneşin baş ucu noktasının 
(zenit) yüksekliğini tayin amacıyla 376'da 
( 20 Mart 986 - ı 9 Mart 987 a ras ı ) Bağ

dat' ın Yezdicerdl semtinde mevsimlerin 
uzunluğunu ölçerek baş ucu yüksekliği için 
Batlamyus'unkinden farklı bir yöntemle 
82° 52' 33" değerini hesapladığını bildir
miştir ( Taf:ıdfdü nihayati'l-emakin, s. 72 ; el
Ktinünü'l-Mes'üdf, Il , 659-660). Saganl'nin 
başarılarını anlatırken onun güneşin hare
ket denklemini belirlediğini de ifade eden 
BlrQnl, Sabit b. Kurre'den naklen yerküre
nin çevresini ölçmek için Halife Me'mQn'un 
izniyle bir seyahat yaptığını bildirmektey
se de bu zaman bakımından mümkün de
ğild i r. 

Eserleri. 1. Ki tab ii keyfiyyeti tastiJ:ıi'l
küre 'alô satJ:ıi'l-usturlab . Saganl'nin ken
dine özgü bir yöntem uyguladığı eser Fuat 
Sezgin tarafından derlenen er-Resa'ilü'l
müteferrilj:a içinde yedinci risale olarak 
yayımlanmıştır (Haydarabad 1948) z. Ri
sale fi's-sa'ati'l-ma'mule 'alô şafa'iJ:ıi'l
usturlab. Oxford Bodleian Library'de (nr. 

940/3 ) bir nüshası bulunmaktadır. 3. Ma

lj:dle fi'l-eb'ad ve'l-ecram. Gezegenlerin 
ve yıldızların uzaklık ve hacimlerini incele
yen bu eserin bir nüshası Şam Zahiriyye 
Kütüphanesi'nde kayıtlıdır ( nr 48 711 ı 2 ). 4. 
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Sagani'nin 
Ki tab 
fi keyfiyy eti 
tast1f:ıi ' l-küre 

'a lasatf:ı i'l

usıurlab 

ad lı eserinden 
iki sayfa 
(Haydarabad 1948, 
s . 8-9) 

SAGANT. Radiyyüddin 

Riswe ii 'ameli çiıl'i'l-müsebba' 'ala mü
tesavi 'l-açilô' fi'd-da'ire (B ibliotheque 
Nati onale , nr. 482 1/ 4) 5. Kav aninü 'il
mi'l-hey'e. BlrQnl tarafından zikredilmiş
tir. 6. Malj:iile fi münaza'a ceret beyni 
ve müneccimi 'r-Rey fi mes'el etin min 
ma'rifeti'l-usturlôb (eserleri için ayrı ca 

bk. CAS, VI, 21 7-218; Rosenfeld- ihsa
noğlu, s. 88-89 ) 
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Iii PERRUH M ÜFTÜOGLU 

sAGANi, Radıyyüddin 
( ~~La.! ! ..:ı-ı ~' ~)) 

Ebü'l-Fezail Radıyyüddin (Radi) Hasen 
b. Muhammed b. Hasen es-Sagani 

(ö . 650/ 1252) 

Lugat , dil, fıkıh ve hadis alimi. 
_j 

1 O Safer 577'de (25 Haziran 1 18 1) La
hor' da dünyaya geldi. BedaQn'da doğdu
ğuna dair rivayet doğru değildir. Aslen Ku
reyş kabilesinin Adi b. Ka'b koluna men
sup olduğu için Adev'i, Hz. Ömer'in soyun
dan geldiği için Ömer! nisbeleriyle de anıl
mıştır. Eserlerinde nisbesini "Saganl" şek
linde kaydetmekle birlikte daha sonra "Sa
ganl" diye kullanılmıştır. Ailesi önce Saga
niyan'a (Çaganiyan) göç etmiş, ardından 
Lahor'a yerleşmiştir. Saganl ilk tahsilini 
babasının yanında yaptı ve Arap dili ve 
edebiyatma ilgi duydu. Henüz küçük yaş
ta iken babası ile Lahor'dan Gazne'ye göç 
etti. On üç yaşında babasını kaybetti. Ön
ce Hanefi fıkhını öğrendi. Daha sonra ilmi 
seyahatlere çıkarak yaklaşık on yıl boyun
ca çeşitli alimlerden ders aldı. Mekke, Me
dine, Yemen, Bağdat ve Mogadişu gibi 
yerleri dolaştı. Ardından Lahor'a dönen ve 
buradan Delhi'ye giden Saganl, Arap dili
ne ve özellikle lugat alanına yöneldi. Bu 
husustaki bilgilerini derinleştirmek üzere 
BedaQn ve Kol'de (Coil , bugünkü Aligarh ) 
bir süre kaldıktan sonra 605'te (ı 208- 1209) 

Hicaz'a gitti. Hicaz'da yaklaşık beş yıl kal-
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