
EBO SEVR 

olduğunu söylemiş, Nevevi de sika oldu
ğunda ittifak bulunduğunu kaydetmiş
tir. Süfyan b. Uyeyne. Veki' b. Cerrah, 
Abdurrahman b. Mehdi gibi meşhur ha
disçilerden hadis dinlemiş ; Müslim, Ebu 
Davud, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Hatim er
Razi gibi birçok meşhur muhaddis de 
kendisinden rivayette bulunmuştur. 

Fıkıh ilmini önceleri Muhammed b. Ha
san eş-Şeybani'den. Şafii Bağdat'a gel
dikten sonra da ondan öğrendi. Böyle
ce "ehl-i re'y" olarak bilinen Iraklılar'ın 

fıkhı ile "ehl -i hadis" olarak bilinen Hi
cazlılar'ın fıkhını kendisinde birleştirmiş 
oldu. Fakat onda Şafii' nin tesiri daha 
ağır basar. Ebu Sevr. re'yi tamamen ter
ketmemekle birlikte hadis ekolüne men
sup müctehidlerden sayılır. Fıkıh saha
sında da çok talebesi olmuştur. Davud 
ez-Zahiri, Ahmed b. Yahya el-Bağda

di, Ca'fer b. Muhammed el-Hayyat bun
lardandır. 

Şafii'nin önde gelen talebelerinden ve 
onun kadim mezhebinin (eski görüş leri

nin) ravilerinden oluşu, İbn Hallikan ve 
Taceddin es-Sübki gibi bazı Şafiiler'in 

Ebu Sevr'i kendi mezheplerinden say
malarına sebep olmuştur. Ancak onun
la Şafii arasındaki münasebeti bir tale
be-hoca münasebeti olarak değerlen
dirmek daha doğru olur. Nitekim İbnü'n
Nedim, Kadi iyaz. Burhaneddin İbn Fer
hun. Abdülhay ibnü'I-imad gibi pek çok 
biyografı yazarı, Ebu Sevr'in müstakil 
müctehidlerden olduğunu ve kendine 
mahsus bir mezhebi bulunduğunu açık
ça ifade etmişlerdi r. Rafii ve Nevevi gi
bi meşhur Şafii alimleri de bu kanaatte 
olup onun müstakil görüşlerinin mez
hep içerisinde bir farklı görüş şeklinde 
değerlendirilemeyeceğini belirtmişlerdir. 

Ebu Sevr mezhebinin esas olarak Şafii 
mezhebine yakın olduğu söylenebilirse 
de bu husus ikisinin aynı mezhep oldu
ğu anlamına gelmez. Ondan ulemanın ço
ğunluğuna muhalif ve şaz kabilinden ba
zı ictihadi görüşler de nakledilmiştir (me
sela bk. Sübki, ll, 77 -80; Muhammed el 
Hudari, s. 187). 

Diğer birçok mezhep gibi Ebu Sevr 
mezhebi de fazla taraftar bulamamış ve 
uzun zaman yaşayamamıştır. Bunun
la birlikte IV. (X.) yüzyılın sonlarına ka
dar Azerbaycan ve Ermeniye bölgesin
de çok sayıda müntesibinin bulunduğu 
nakledilir. 

Ebu Sevr'in fıkha. sünneti müdafaaya, 
imam Malik ve Şafii'nin ihtilafları ile 
Kur'an ahkamına dair kitaplar yazdığı 
rivayet edilir. İbnü' n-Nedim. el-Mebsut 
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fi'l- fıkh adlı bir eserinden bahsetmekte
dir (el ·Fihrist s. 265). Ancak zamanımıza 
kadar gelen herhangi bir eseri bilinme
mektedir. Mukayeseli fıkıh kitaplarında, 
tefsirlerde ve hadis şerhlerinde dağınık 
olarak yer alan fıkhi görüşleri. Sa'di Hü
seyin Ali Cebr tarafından hazırlanan bir 
yüksek lisans çalışmasına konu edilmiş 
ve bu çalışma Fı~hu'l-İmam Ebi Şevr 
adıyla neşredilmiştir (Beyrut 1403 / 1983). 
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EBÜ SUFRE 
( ;;__,.&.., Y.ı ) 

Ebu Sufre Zalim b. Serrak 
b. Subh el-Ezd! el-Atek! 

Tanınmış emir ve Horasan Valisi 
Mühelleb'in babası, sahabi. 

_j 

Uman'la Bahreyn arasındaki Deba'da 
yaşayan Ezdliler'dendir. Adının Katı ', ba
basının adının Sarik olduğu da söylen
mektedir. Ateki nisbesini Ezd'in bir ko
lu olan Atik'ten almıştır. Bazı Şii kaynak
ları onun aslen iranlı olduğunu kayde
der. Kabilesi islamiyet'i kabul ettiği za
man Medine'ye gönderilen heyet içinde 
o da vardı. Ebu Sufre uzun boyu, iri cüs
sesi, güzel yüzü, fasih konuşması ve sarı 
renkli uzun elbisesiyle ResGl-i Ekrem'in 
dikkatini çekti ; biat etmek üzere yanı
na geldiğinde kendisiyle ilgilendi ve adı
nı , sarı renkli elbisesinden dolayı "Ebu 
Sufre" olarak değiştirdi. Bir rivayete gö
re ise on sekiz oğlu ve Sufre adında bir 
kızı olduğunu söylemesi üzerine Hz. Pey
gamber ona bu künyeyi verdi. Kendileri 
gibi Ezdli olan Huzeyfe b. Yeman'ı, baş
ka bir rivayete göre hemşehrileri Huzey
fe b. Mihsan'ı (Yaküt, ll, 435) onlarla bir
likte zekat arnili olarak gönderdi. İbn 
Abdülber, Ebu Sufre'nin Hz. Peygamber 
zamanında müslüman olmakla beraber 

sözü edilen heyetin içinde bulunmadığı
nı , on çocuğuyla birlikte Hz. Ömer'in (ba
zı rivayetlere göre ise Hz. Ebü Bekir'in) ya
nına geldiğini söylemektedir. Onun Asr-ı 
saadet'te küçük bir çocuk olduğunu ile
ri sürenler de vardır (aş . bk.). 

Hz. Peygamber' in vefatından sonra 
zekat vermeyi kabul etmeyerek irtidad 
edenlerin arasına Ebu Sufre'nin kabilesi 
de katıldı. Halife Ebu Bekir onların üze
rine İkrime b. Ebu Cehil kumandasında 
bir ordu gönderdi. Müslümanlarla sava
şa giren kabile mensuplarının çoğu bu 
savaşta öldü. Kalanların bir kısmı Medi
ne'ye, bir kısmı da başka yerlere gön
derildi. O sıralarda Ebu Sufre'nin henüz 
bülüğa ermemiş bir çocuk olduğu, Hz. 
Ebü Bekir'e teslim edilmek üzere Hu
zeyfe b. Yernan tarafından Medine'ye 
gönderildiği de söylenmektedir (İbn Sa 'd, 
VII, 102 ; İbn Hacer, N, ı 08). Ebü Sufre 
yeniden islamiyet'e dönünce halife onu 
serbest bıraktı. Kabile halkının bir kıs
mı tekrar Deba'ya dönerken Ebü Sufre'
nin de aralarında bulunduğu başka bir 
grup Basra'ya yerleşti. 

Ebü Sufre'nin Hz. Ebü Bekir ve Ömer'
le görüşmeler yaptığı, çocuklarıyla Hz. 
Ömer'in huzuruna çıktığı zaman, daha 
sonra Basra'yı HaricTier'e karşı koruya
cak ve Horasan valiliği yapacak olan en 
küçük oğlu Mühelleb'i halifenin beğen
diği ve, "Bu senin çocuklarının önderi
dir" dediği kaydedilmektedir. 

Basra'da vefat eden ve cenaze nama
zı Hz. Ali tarafından kıldırılan Ebü Suf
re'nin ölüm tarihi bilinmemektedir. 
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EBÜ SÜFYAN 

( .:ı\:4-- Y.ı ) 
Ebu Süfyan Sahr b. Harb b. Ümeyye 

(ö. 31 / 651 -52) 

Kureyş kabilesinin reislerinden, 
sahabi. 
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Hicretten elli yedi yıl önce (m. 565) 
Mekke'de doğdu. Bedir Gazvesi'nde öldü
rülen oğlu Hanzale'den dolayı Ebü Han
zale künyesiyle de anılır. Annesi, Hz. Pey-


