
Antik Yunan düşüncesinin ilk dönemle
rinde belli bir alanda uzmanlığı olan bilge 
kişiye sofist denilirken sonraları zayıf de
lilleri güçlü gibi göstermeye çalışan ve be
lagatla insanları ikna edip amacına ulaş
mak isteyen hatipler için kullanılmaya baş
lanmıştır. Sofıstlerin ortaya çıkmasında es
ki Yunan'daki çeşitli ekollerin varlık ve bil
gi konusunda farklı, bazan da birbirine zıt 
düşünceler ileri sürmesinin etkisi olmuş
tur. Bu tür görüşler zihinleri karıştırmış ve 
katı şüpheciliğin artmasına yol açmıştır. 
Sokrat'a yönelik safsataları sebebiyle Efla
tun ve diğer filozoflar tarafından şiddetle 
eleştirilen sofıstlerin en meşhuru Protago
ras'tır. Felsefe tarihinde sofistlere karşı 
gösterilen tavır Aristo ile devam etmiş, 
bunlar, Roma döneminde bütünüyle po
püler kültür ve bilimsel olmayan şüpheci
likle özdeşleştirilmiştir. 

islam düşüncesinde kelamcılar, bilgi bah
sini işlerken eşyanın (nesne ve olaylar) ha
kikatinin sabit ve gerçek olduğunu belirt
mek suretiyle SGfestaiyye'yi reddetmişler
dir. Onlara göre SGfestaiyye, eşyanın ha
kikatinin sabit olmadığını veya olsa bile in
san bilgisinin buna ulaşamayacağını iddia 
eder, ayrıca duyulara dayalı apaçık bilgile
ri de eleştirip bunların neticelerinden şüp
he duyar. Bu grubun özelliği, duyuların ya
nıltıcılığından ve bunların topladığı veri
lere dayanan aklın ulaştığı hükümlerden, 
hatta zaruri bilgilerden bile emin olmayıp 
onları inkara kadar varan bir şüphe ile kar
şılamaktır. SGfestaiyye'nin kesin deliliere 
karşı çıkması, onlardan bir kısmının akla 
ve duyulara güvenmemesı, bazılarının bi
linmezciliğe kayması bir kısmının aşırı gö
receliği savunmasından kaynaklanmakta
dır (Muhammed b. Ahmed ei-Harizml. s. 
91; Ebü'I-Muln en-Nesef!, I, 193 ; Nured
din es-Sabun!, s. ı 7, 62; Seyyid Şerif ei
Cürcanl, s. 42) . 

SQfestaiyye'nin iddiasına göre zorunlu 
kabul edilen bilgilerin bir kısmı duyulara 
dayanır. Halbuki gözü rahatsız olan kim
senin bir şeyi çift görmesi, safra hastalı
ğına tutulanın tatlıyı acı bulması , bir nes
nenin uzağında bulunanın onu küçük ola
rak algılaması, gemide yolculuk edenin sa
hilin hareket ettiğini zannetmesi örnekle
rinde olduğu gibi duyu verileri çoğu zaman 
insanı yanıltır. Böylece sözü edilen nesne 
ve olayların hangisinin gerçek, hangisinin 
yanlış olduğu kesinlik derecesinde biline
mez. Apaçık bilgiler (bedlhiyyat) konusun
da da SGfestaiyye tarafından ileri sürülen 
birçok eleştiri vardır. Bunların dışında ka
lan nazari konular ise teselsül ve kısır dön
güye meydan vermemek için zorunlu bil-

gilere dayandırılmalıdır. Sonuç olarak SG
festaiyye'ye göre apaçık ilkeler dahil hiç
bir bilginin diğerine karşı üstünlüğü söz 
konusu olmadığından bütün bilgiler kar
şısında çekimser kalmak gerekmektedir 
(Tehanevl, ll. 368-369) 

Kuruntu, inanç veya şüpheye dayalı gör
dükleri için alemde doğru ve geçerli bilgi 
elde etmenin mümkün olmadığını savu
nan Süfestaiyye kelam kitaplarında ina
diyye, İndiyye ve Laedriyye olmak üzere üç 
grup halinde tanıtılmıştır. inadiyye nesne 
ve olayların gerçekliğini inkar eden, bilgi 
sanılan şeylerin birtakım hayal ve vehim
lerden ibaret olduğunu iddia eden grup
tur. Bunlara göre hakikat su şeklinde gö
rünen serap gibi olup hayal ve kuruntu
dan ibarettir. İkinci grup hakikati kişinin 
kendi telakkisine nisbet ettiklerinden "rö
lativist" anlamında İndiyye diye anılmıştır. 
Mesela filozoflar arasında bir varlık farklı 
anlayışiara göre cevher, araz, kadim veya 
hadis olabilmektedir. Laedriyye ise nesne 
ve olaylar hakkındaki bilginin varlığını da 
yokluğunu da inkar eden. şüphe içinde 
olan, hatta şüphe içinde bulunduğundan 
da şüphe ettiğini ileri süren agnostik grup
tur. Bunlar her şeyin varlığı ve bilgisi hak
kında tereddüt içinde bulunur (bk. IAED
RİYYE). Kelamcılar SGfestaiyye'nin özellik
le bu grubuyla tartışmaya girmenin anlam
sız olduğu kanaatindedir (Matürldl, s. 234-

235; Teftazanl, s. 23-25; Seyyid Şerif ei
Cürcanl. s. 43). 

Genel olarak değerlendirildiğinde islam 
literatüründe SGfestaiyye'ye atfedilen gö
rüşlerin aklın kabul etmeyeceği ve insan 
tabiatma uygun düşmeyen iddialar oldu
ğunu söylemek mümkündür. Çünkü on
lar akla ve duyulara güvenmeyen, gerçek
liği kaçınılmaz bir şekilde ortada bulunan 
hususlara karşı direnen. hakikatleri inkar 
eden, bilse de bilmez gibi görünen kimse
ler olarak ortaya çıkmıştır. Çeşitli taktik ve 
teknikler kullanmaya özen gösteren SG
festaiyye'nin düzenlediği öncüllerin hiçbiri 
akla veya duyulara dayanan kesin hüküm
ler (burhan, yakin) değildir. Ayrıca kendi gö
rüşlerine sarılmaları da eleştirdikleri aşırı 
sübjektiflik yaklaşımıyla çelişmektedir. Bu 
yüzden islam alimleri sofızmi şiddetle eleş
tirmiştir. Süfestaiyye'nin iddialan kabul edil
diği takdirde kesin, sabit, üzerinde uzlaşı
labilen herhangi bir kural ve kriterden söz 
etmek mümkün değildir. Bu sadece İsla
miyet için değil bütün din ve düşünceler 
için de kabul edilmez bir saplantıdır. Esa
sen aşırı şüpheci ve agnostik düşünceler 
giderek zayıflamış, sofızm ise devre dışı bı
rakılmıştır. 
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Mescid-i Nebevl'nin bitişiğinde 
yoksul sahabilerin 

barınması için yapılan 
ve giderek bir eğitim kurumu 

haline gelen yer. 
_j 

Sözlükte "gölgelik" anlamına gelen suf
fe, M escid-i Nebevl'nin giriş kısmında Me
dine'de evleri ve kalabilecek yakınları ol
mayan sahabilerin barınması için yapılan 
mekanın adı olmuştur. Burada kalan ve 
çoğunluğunu muhacirlerden oluşan top
luluğa "ashabü's-Suffe 1 ashab-ı Suffe" ve
ya "ehlü's-Suffe 1 ehl-i Suffe" denilmiştir. 
Ashab-ı Suffe, ihtiyaçları ResGl-i Ekrem ve 
zengin sahabiler tarafından karşılandığı 
için "adyafü'l-İslam" (müslümanların misafir
leri), çeşitli kabHelere mensup olmaları do
layısıyla "evfad" diye de isimlendirilmiştiL 

Hz. Peygamber, Medine'ye hicretinin ar
dından Mescid-i Nebevl'yi inşa ettirirken 
ailesine ait odaların yanı sıra mescidin gü
ney tarafına düşen giriş kısmında kimse
siz fakir sahabilerin barınması için bir göl
gelikyaptırdı. Kabe'nin kıble olmasıyla bir
likte bu gölgelik mescidin kuzeyine alın
dı , daha sonra genişletilen Mescid-i Ne
bevl'ye dahil edildi. Gerek Mekke muha
cirlerinden gerekse daha sonra İslam'ı ka
bul edip Medine'ye hicret edenlerden yok
sul, bekar ve yakını bulunmayan sahabi-
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ler burada kalıyordu. Ayrıca ensardan ve 
Abdullah b. Ömer gibi evleri olan muha
cirlerden bazılarının Suffe ehline imrene
rek onlarla birlikte kaldıkları ve onlardan 
sayıldıkları bilinmektedir (Buhar!, "Şalat", 
58; Nesa!. "Mesacid", 29). Yeni katılanlar 
veya evlenip ayrılanlar olduğu için ashab-ı 
Suffe'nin sayısı sürekli değişiyordu . Kay
naklarda Suffe'nin mekan olarak genişliği 
tam olarak bildirilmemiş olsa da burada 
aynı anda yetmiş kişinin kaldığına dair ri
vayetler bu konuda bir fikir vermektedir. 
Çeşitli zamanlarda kalanların toplam sa
yısının 400'e ulaştığı ifade edilmektedir. 
Medine'ye gelip orada bir tanıdığı bulun
mayanlar ve Medine'ye gelen heyetler de 
genellikle Suffe'de ağırlanırdı. Dolayısıyla 
heyetler çoğaldıkça burada kalanların sa
yısı da artıyordu. Hatta bir defasında Te
mlm kabilesinden seksen kişinin Suffe'de 
misafir edildiği zikredilmektedir (Müsned, 
lll, 37 ı). 

Geçimlerini sağlayabilecekleri bir işleri 
olmayan ehl-i Suffe'nin geçimiyle bizzat 
ilgilenen ResOluilah akşam olunca karınla
rını doyurmak için onları birer ikişer asha
ba taksim eder, kalanları da kendi evine 
götürürdü. Bu uygulama müslümanların 
maddi durumu düzelineeye kadar devam 
etti (Buhar!, "Meval5itü'ş-şalat", 41; ibn 
Sa'd, 1, 255). ResOl-i Ekrem kendisine ge
tirilen sadakaların tamamını Suffe ehline 
gönderir, hediyeleri ise onlarla paylaşırdı 
(Müsned, ll, 515 ; Buhar!, "Ril5al5", 17) . On
ların ihtiyaçlarını aile fertlerinin ihtiyaçla
rının önüne alırdı. Nitekim Hz. Fatıma ken
disine yardım etmek üzere bir hizmetçi is
temiş, Hz. Peygamber ehl-i Suffe'nin ih
tiyaçlarını giderebilmek için kızının arzu
sunu geri çevirmişti (Müsned, 1, 197; Bu
har!, "Farzü'l-l;ı.umus", 6). Hurmaların ha
sat zamanı gelince herkes gücüne göre 
hurma salkımlarını getirir, mescide asar, 
ehl-i Suffe karınlarını bunlarla doyururdu. 
Bu arada sürekli hurma yemekten usanıp 
şikayet edenler de olurdu (Müsned, III, 
487). Ashab-ı Suffe'den güç sahibi olan
lar, gündüzleri mescide su taşıyarak ve 
dağdan getirdikleri odunları satarak ihti
yaçlarını temin etmeye çalışır, geceleri de 
Kur'an tilaveti ve ilimle meşgul olurlardı 
(Müslim, "İmare", 147; Müsned, lll, 270). 

Bununla birlikte ashab-ı Suffe geçim dar
lığı içinde zahidane bir hayat yaşıyordu. 
Hatta pek çoğunun üzerine giyebilecek 
uygun bir elbisesi dahi bulunmadığına ve 
bazılarının açlıktan dolayı namazda ayak
ta durmakta zorlandıklarına dair rivayet
ler vardır. Kur'an'da "kendilerini Allah yo
luna vakfedip yeryüzünde dolaşarak ge-
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çimlerini sağlama imkanı bulamayan yok
sullar" ifadesiyle (el-Bakara 2/273) bütün 
zamanlarını ResOl-i Ekrem'i dinlemeye ayır
maları sebebiyle geçimlerini kazanamayan 
ashab-ı Suffe'ye işaret edildiği bildirilmek
tedir (a.g.e., 1, 255). 

Suffe, ashab-ı Suffe'nin vakitlerini Re
sulullah'ı dinleyip ondan islam'ın esasları
nı öğrenerek geçirmeleri dolayısıyla kısa 
zamanda bir eğitim kurumu haline geldi. 
Zaman zaman Kur'an'ın nüzulüne şahit 
olan Suffe ehli, Hz. Peygamber'e sorular 
sorarak birçok meselenin aydınlanmasına 
vesile olurdu (Buhar!. "Şalat" , 84). Ashab-ı 

Suffe'nin eğitim ve öğretim işleriyle biz
zat ilgilenen ResOl-i Ekrem Suffe'de ders
ler veriyordu. Ayrıca onlara yazı yazmayı ve 
Kur'an okumayı öğretmek üzere Ubade b. 
Sarnit gibi hocalar tayin etmişti. Ebu Hü
reyre, diğer sahabilerin neden kendisi ka
dar hadis rivayet etmediklerini soranlara 
muhacirler çarşıda ticaretle, ensar da mal
ları ve mülkleriyle meşgulken ehl-i Suf
fe'den biri olarak ResOlullah'ın yanından 
ayrılmadığını, diğer sahabilerin bulunma
dığı meclisiere katılıp onların duymadığı 
hadisleri duyup ezberlediğini söylemiştir 
(Buhar!, "Büyü'", ı) Onlar dinledikleri ha
disleri diğer sahabilere de naklederek ilmin 
yayılmasına önemli katkıda bulunuyordu. 
Hadislerdeki birçok sened silsilesinin birin
ci halkasını ehl-i Suffe'ye mensup isimle
rio teşkil etmesi bunun bir delilidir. 

Ehl-i Suffe özellikle İslam'ı tebliğ için ih
tiyaç duyulan yerlere gönderiliyordu. Hic
retin 4. (625) yılında Medine'ye gelen Be
ni Amir b. Sa'saa'nın reisi Ebu Bera Amir 
b. Malik, ResOl-i Ekrem'in isıam'a daveti
ni kabul etmemekle birlikte ondan kabile
sine islamiyet'i anlatacak bazı kimselerin 
gönderilmesini istemiş ve onları himaye
sine alacağını söylemişti. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber Suffe'de yetişmiş, Kur'an'ı 
iyi bilen ve kendilerine "kurra" denilen yet
miş kadar sahabiyi onun yurduna gönder
di. Ancak bu sahabiler Bi'rimaune mevki
inde Ebu Sera'nın yeğeni Amir b. Tufeyl 
ve adamları tarafından şehid edildi. Resu
lullah'ın hayatının en büyük üzüntüsünü 
bu hadise yüzünden yaşadığı rivayet edil
miştir (bk. Bİ'RİMAÜNE). 

Suffe ehlinin islami ilimierin gelişmesi
ne doğrudan etkisi olmuştur. Başta Ebu 
Hüreyre olmak üzere çok hadis rivayet 
eden sahabiler ehl-i Suffe'dendir. islam 
hukuku alanında ortaya çıkan ehl-i hadis 
ve ehl-i re'y ekallerinin ilk temsilcileri ka
bul edilen Abdullah b. Ömer ile Abdullah 
b. Mes'ud gibi birçok sahabi de Suffe'den 

yetişmiştir. Bunun yanında ilk dönem zühd 
hareketlerinin ehl-i Suffe ile başladığı, Suf
fe'nin tasavvufun nüvesini teşkil ettiği ka
bul edilmektedir. Bazı tabakat müellifleri 
eserlerinde ehl-i Suffe'yi geniş bir şekilde 
tanıtmış, bunlardan Ebu Nuaym el-İsfa
hani, lfilyetü'l-evliya' adlı eserinde Suf
fe'de kalan 100 kadar sahabi hakkında bil
gi vermiştir. Bu konuda müstakil bir eser 
yazan Şemseddin es-Sehavl ise ehl-i Suf
fe'den 104 kişiyi tanıtmıştır (Rüc/:ıfmü'l-kif
fe, s. 87-319). Bu hususta pekçokaraştır
ma yapılmıştır. Suffe, Hz. Peygamber'in 
vefatından sonraki yıllarda Mescid-i Ne
bevl'ye katılmış ve tamamen mescidin için
de kalmıştır. Kaynaklarda "Suffetü'n-nisa" 
adını taşıyan bir başka suffeden söz edil
mektedir (Müsned, ll, 145; Ebu DavGd, 
"I:Iudüd", ll; Nesa!, "I\afu's-sartl5", 8). Ha
nım sahabilere mahsus olduğu anlaşılan 
bu suffenin yeri ve buraya katılanlar hak
kında bilgi bulunmamaktadır. 
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