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hibi olmak için kendini onlar gibi göste
ren, ancak onların hiçbir halinden haber
dar olmayan ve nasip almayan kimsedir. 
Mustasvifler murdar ve haram et yiyen 
kurt gibidir. Kelabazl sufi ile ilgili bazı ta
riflere yer verdikten sonra sCıfilere ayrıca 
vatanlarını terkettikleri için "gureba", di
yar diyar dolaştıkları için "seyyahln", seya
hat ederken ihtiyaç halinde mağaralara sı
ğındıkları için Horasanlılar'ca "mağaralılar" 
anlamına gelen "şikeftiyye", zaruret mik
tarı yiyip genellikle aç oldukları için Şamlı
lar tarafından "cCıiyye", sahip oldukları şey
leri dağıttıkları için ellerinde bir şey bulun
mamakla "fukara", kalplerini nuriandırma
ya çalıştıkları için de "nuriyye" gibi adlar ve
rildiğini belirtir (et-Ta'arruf, s. 21-22). Türk
çe'de "sCıfi" anlamına gelen sofu kelimesi 
aynı zamanda "cahil ve ham derviş" (sOn-i 
tire-dil) anlamında da kullanılır. Yunus Em
re, "Arifler ortasında sofuluk satmayalar" 
mısraında (Yunus Emre Diuanı, ıı. ııı) 

bu tür sofulara işaret etmektedir. SCıfi ol
madıkları halde mizaç ve tabiat itibariyle 
onlara benzeyenlere "sCıfimeşrep" denir. 
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SÜFİYYE 

(bk. SÜFİ). 

SUFRİYYE 
(~~f) 

İlk Harici fırkalarından biri. 

_j 

_j 

İsmini ağırlıklı anlayışa göre kurucusu 
Ziyad b. Asfar'dan (bazı kaynaklarda Ab
dullah b. Saffar veya Abdullah b. Asfar) 
alan fırka Asfariyye ve Ziyadiyye diye de 
anılmıştır (Makrlzl, ll, 354). Ebü'I-Hasan ei
Eş'arl'ye göre Haricller'in ana fırkalarından 
biri olup Ezarika, Necedat ve İba.zıyye dı
şındaki bütün Harici alt fırkaları ondan tü
remiştir ( Makalat, s. ı o ı ) . Haridier'in 64 
(683) yılında çeşitli fırkalara ayrılması üze
rine Ezikika'nın lideri Nafı' b. Ezrak'ın Bas
ra Haridleri'n~ gönderdiği bir mektup İbn 
Saffar ile lbn lbaz arasında ayrılığa yol aç
mış ve Sufriyye'nin fırkalaşmasını hızlan
dırmıştır. Bazı kaynaklarda Mirdas b. Udey
ye fırkanın ilk imamı olarak anılır (Bağda
di, s. 72) 

Sufriyye'nin giriştiği siyasi faaliyetleri üç 
gruba ayırmak mümkündür. Birincisi, ilk 
Sufrlliderleri olarak kabul edilen Salih b. 
Müserrah ile Şeblb b. Yezld'in Haccac b. 
Yusuf es-Sekafi'nin Irak valiliği dönemin
deki ayaklanması, ikincisi Emevller'in son 
devrinde Kuzey Afrika'da gerçekleştirdik
leri isyanlar, üçüncüsü de Abbasller dev
rindeki isyanlarıdır. Bu sonuncu faaliyetler 
neticesinde Kuzey Afrika'nın Sicilmase şeh
rinde Midrarller Devleti kuruldu (Eş 'arl, s. 
75, 128). Sufriyye önce Salih'in, ardından 
Şeblb'in ölümüyle Irak bölgesindeki gücü
nü kaybederken Kuzey Afrika'da kuwet
lendi. Burada siyasi idarelerden uzakta bu
lunması ve mutedil görüşlere sahip olma
sı sayesinde Serberiler arasında hızla ya
yılma imkanı buldu; kabile reisierinin ve 
ileri gelenlerin 122 (740) yılı civarında ken
dilerine katılmasıyla güç kazandı. Ebu Kur
re'nin Tilimsan'da Sufrlliderliğini ele ge
çirmesi ve 12S'te (743) "emlrü'l-mü'minln" 
unvanıyla anılması da fırkayı biraz daha 
kuwetlendirdi. Ebü'I-Kasım'ın 140 (757) yı
lında Sufriyye'nin imamı olmasıyla birlikte 
birçok kabilenin kendilerine katılması sağ
landı; nihayet Abbas! idaresinden uzakta 
Midrarller Devleti'nin temeli atıldı. Yine 
bu dönemde Sufriyye'ye mensup Berberl
ler, Tilimsan'da küçük bir devlet kurdular. 
Kuzey Afrika'da İbazller ve Sufrller 1 S3'te 
(770) Kayrevan'ı geri almak amacıyla bir
leştilerse de iki yıl sonra ağır bir yenilgi so
nucu burayı kaybettiler. 

Sufriyye'nin fikir ve uygulamaları Harici 
fırkalarının en mutedili olan İba.zıyye'ye 
daha yakındır. Onların bu konumu varlık
larını daha uzun bir müddet sürdürmele
:ini sağladı. İbn Hazm, kendi zamanında 
lbazıyye ile Sufriyye'den başka Haricifırka
sı kalmadığını belirterek bu duruma dik
kat_çekrniştir_(el-Faşl, IV, 190). Başlangıç
taki Sufriyye-lba.zıyye mücadelesine rağ
men bazı Sufrller zaman içinde İbazıyye'
nin görüşlerini benimsedi. Sufriyye men
suplarının küçük bir kısmının Kuzey Afri
ka'nın kırsal kesimlerinde günümüze ka
dar varlıklarını sürdürdüğü bilinmektedir. 
Fırka yaşadığı toplumun insanları üzerin
de etkili olmuş ve tarih boyunca birçok bil
gin ve hatip yetiştirmiştir. Bunlar arasın
da Ma'mer b. Müsenna, İmran b. Hittan 
(Eş'ar!, s. 120), Salih b. Müserrah, Tırım
mah b. Hakim ve Dahhak b. Kays zikredi
lebilir. Salih b. Müserrah'ın görüşlerini ka
bul etmeyerek ondan ayrılanlar Racia, Suf
riyye'nin tekfir anlayışına daha toleranslı 
yaklaşanlar da Fazliyye adlı fırkaları oluş
turmuşlardır. 

Sufrller'e ait günümüze ulaşan herhan
gi bir eser bilinmemektedir. İlgili kaynak
ların verdiği bilgilere göre Sufriyye'nin baş
lıca görüşleri şunlardır: 1. Kendi mezhep
lerinden olmayan müslümanlara karşı be
lirli bir süre savaş açmamak gerekir. Nite
kim Şehristanl, bu zümrenin savaşa ka
tılmayanları (kaade) -din ve itikad alanında 
kendilerine paralel bir çizgide bulunmala
rı halinde- tekfir etmediklerini belirtir (el
Milel, 1, 137). Z. Sorgulamadan cezalandır
maya karşı çıkan Sufriyye, hem müşrikle
rin çocuklarının cehennemlik olmadığını 
savunmuş hem de onların sorgulamadan 
öldürülmesini reddetmiştir. 3. Takıyyenin 
arnelde değil ancak sözde caiz olduğunu 
benimsemişlerdir. 4. Kendileriyle birlikte 
isyan ettikleri halde savaşa katılmayanla
rı inanç birliğini korumaları şartıyla tekfir 
etmemişlerdir. s. Had uygulamasını ge
rektirici bir suç işleyen ve kendisine zina, 
sirkat ve kazif gibi fiilierinden dolayı had 
uygulanan kimse sadece zani, hırsız veya 
kazif diye anılır; kafir ve müşrik olarak ni
telendirilmez. 6. Şartlara uygun bir imam 
seçilinceye kadar isyanın esas alınmasını 
benimsemekle birlikte onlara göre insan
ların başında mutlaka bir imarnın bulun
ması şart değildir (bk HAR.idLER). 
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SU GÜR 
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İslam devletlerinin 
gayri müslim devletlerle 

sınır teşkil eden 
müstahkem şehir ve kalele rin 

bulunduğu uç bölgeleri. 
_j 

Sözlükte "geçit, düşman saldırısına açık 
yer, sınır" gibi anlamlara gelen sagr keli
mesinin çoğulu olan sugür, darOlislam adı 
verilen İslam ülkesiyle darOiharp denilen 
gayri müslim ülkeleri birbirinden ayıran sı
nır bölgelerine ve geçiş noktalarına veri
len addır. Sugür, daha ziyade Anadolu'nun 
güneyindeki Arap-Bizans sınır bölgesini ve 
Endülüs'te İslam devlet iyle kuzeydeki hı
ristiyan krallıklar arasındaki bölgeyi ifade 
etmek için kullanılmıştır. Bazan da Mısır, 

Kafkasya ve Orta Asya gibi bölgelerde yer 
alan, buradaki çeşitli kavim ve toplulukla
ra karşı tahkim edilen şehirleri belirtmek
tedir. Mesela lfudCı.dü'l-'alem' de (s. ı 33, 

144. ı 52 ) Dihistan 'ın Oğuzlar'a, Tiflis'in 
Gürcüler'e ve Asvan'ın Nübyeliler'e karşı 
birer kale görevi yaptığı anlatılırken sagr 
kelimesine yer verilmektedir. Denizden gel
mesi muhtemel düşman saldırılarına kar
şı açık olan müslümanlara ait sahil şehir
leri için de sagr kelimesi kullanılmıştır. EbO 
Muhammed Abdullah Tayyib b. Abdullah'ın 

Aden tarihine dair eserine Tarib-u Şagri 
'A den adını vermesi bunun örneklerinden-

dir. Kudame b. Ca'fer, İslam topraklarının 
sınırlarından bahsederken Suriye, Filistin 
ve Mısır'da yer alan sahil şehirlerini "es
Sugürü'l-bahriyye" başlığı altında zikreder 
(el-ljarac, s. 255) . 

Hz. Ömer zamanında Suriye ve ei-Cezl
re'nin fethinden sonra İslam devletinin sı
nırları Toroslar'a dayanmış , Toroslar İslam 
devletiyle Bizans arasında tabii bir engel 
teşkil etmişti. Bizans imparatoru Herak
leios, sınır bölgelerinde yaşayan halkı İs
lam ordularının tehdit ve saldırılarından 
korumak amacıyla iç kısırnlara çekerek ge
niş bir sahayı boş bırakmıştır. Bizans kay
naklarında Ta Stomia adıyla kaydedilen, 
müslümanların "davahl" (dış bölge) veya "da
vahi'r-ROm" adını verdikleri bu saha Erne
viler zamanında iskan edilmeye ve müs
tahkem yerler kurulmaya başlanmıştır. As
keri maksatlarla özel olarak tahkim edi
len bu bölgeye Sugür denilmekteydi. Tar
sus'tan başlayarak Adana-Misis (Masslsa)
Maraş-Malatya hattını takip ederek doğu
ya doğru Fırat'a kadar uzanan bölge iki 
kısma ayrılıyordu: Merkezi Maraş olan Su
gürüşşam ve merkezi Malatya olan Su
gürülcezlre. İslam-Bizans mücadelesinde 
önemli rol oynayan bu bölgede kurulan 
şehirler askeri yolların birleştiği noktalar
da, geçitierin girişlerinde yer alıyordu ve 
idari bakımdan Suriye'deki Cündikınnes
rln 'e bağlıydı . Cündikınnesrln özellikle Ab
bas! Halifesi EbO Ca'fer ei-MansOr döne
minden itibaren çok büyümüştü. Bu se
beple Sugür şehirleri yeniden tamir ve tah
kim edilmeye başlanmıştı. 139'da (756-57) 

Sugür ve el-Cezire Valisi Abdülvehhab b. 
İbrahim , MansOr'un emri üzerine Hasan b. 
Kahtabe et-Ta! ile birlikte Malatya'ya git
miş. şehri tahkim ederek buraya Horasan
lı askerler yerleştirmiştir. 141-142 (758-
759) yıllarında Adana tahkim edilmiş ve 
Salih b. Ali b. Abdullah idaresinde şehre 
Horasanlı birlikler yerleştirilmiştir. HarO
nürreşld , t aht a çıktığ ı 170 (786-87) yılın
dan itibaren sınır şehirlerini tahkim ettir
diği gibi Menbic, Dül Ok, Ra'ban. Kürus, An
takya ve Tizin'i Kınnesrin 'den ayırıp Cün
dilavasım veya kısaca Avasım adıyla mos
takil bir bölge haline getirmiş , burayı ta
mamen askeri teşkilata bağlayarak müs
tahkem noktalarına savaş birlikleri yerleş
tirmiştir (Belazürl, s. 180, 22 3; Taberl, Vlll , 
234; ayrı ca bk. AV ASlM) 171 (787) yılı ya
zında HarOnürreşld'in emriyle Bizans se
ferine çıkan Herseme b. A'yen aynı zaman
da Tarsus'un tahkimiyle de görevlendiril
mişti. Herseme bu görevi EbO Süleym 
Ferec el-Hadım et-Türkl'ye vermiş , şehrin 

iman tamamlanınca buraya çeşitli bölge-

SUGOR 

lerden askeri birlikler getirilip yerleştiril
miştir. İlk grup Horasan lı 3000 kişiden oluş
maktaydı. 180'de (796) Aynizerbe tahkim 
edilmiş , 193-194 (809-810) yıllarında Ada
na imar ve tahkim edilerek askeri birlik
ler iskan edilmiştir. Bu görevi yerine geti
ren EbO Süleym et-Türki, Sugür arnili olup 
Emin döneminde de görevinde kalmıştır. 

Me'mOn 213'te (828) oğlu Abbas'ı ei-Cezl
re, Sugür ve Avasım valiliğine tayin etmiş, 
iki yıl sonra bizzat ordunun başında Bi
zans seferine çıkmıştır. 218'de (833 ) bü
yük bir orduyla çıktığı dördüncü ve son 
Bizans seferinde Pazantı'da vefat etmiş
tir. Müslümantarla Bizans arasında bir
çok mücadeleye sahne olan Avasım ve Su
gür bölgeleri, IV. (X.) yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren Bizans'ın arka arkaya düzen
lediği akınların hedefi olmuş, Adana, Mi
sis ve Tarsus Bizans'ın eline geçmiştir (3 54/ 

965) Hamdanl Hükümdan Seyfüddevle, Bi
zans hücumlarını bir süre için durdurmuş
sa da ölümünden sonra Bizans bölgede 
üstünlüğü ele geçirmiştir. 

Sugür'un Bizans sınırına en yakın bölge
de yer alan müstahkem kale ve şehirleri, 
Avasım'ın ise bu hattın güneyindeki müs
tahkem kale ve şehirler kuşağını ifade et
tiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte İslam 
kaynaklarında Sugür idari açıdan bazan 
müstakil bir bölge, bazan da Avasım 'a 

bağlı idari bölge olarak kaydedilmektedir. 
İslam coğrafyacılarından İstahrl, Sugür şe
hirlerin! Malatya, Hades, Maraş , HarOniye, 
Kenlsetüssevda, Aynizerbe, Misis, Adana 
ve Tarsus şeklinde sıralayarak Sugürüşşam 
ile Sugürülcezlre'yi birbirinden Lükarn (Ama
n os) dağının ayırdığını söyler. Malatya ile 
Maraş arasına Sugürülcezlre denildiğini, 
fakat bu adlandırmanın coğrafi açıdan de
ğil ei-Cez!re'den çok sayıda insanın bura
lara gelip ribatlarda kalması ve gazalara 
iştirak etmesi sebebiyle verildiğini belirtir 
ve Sugür'un idari açıdan Suriye bölgesine 
bağlı olduğunu ilave eder (Mesalik, s. 55-

56). İbn Havkal de aynı bilgileri verir ( Şure
tü'l-'art, s. 165, 168). Şeyhürrabve ed-Dı

maşki, Sugürülcezlre'nin Malatya, Kemah, 
Samsat, el-Bire, HısnımansOr, Kal'atürrOm, 
Hades ve Maraş'ı; Sugürüşşam'ın Tarsus, 
Adana, Misis. HarOniye, Sis ve Ayas' ı içine 
aldığını kaydeder (Nul]betü 'd-dehr, s. 214). 

Kalkaşendl, Memlükler dönemindeki idari 
merkezleri sıralarken Sugür bölgesinden 
de bahsederek sekizinin Sugür, Avasım ve 
çevresinde (Malatya, Divriğ i, Darende, El
bistan, Ayas, Tarsus, Adana, Sirfendekar ve 
Sis), üçünün (el-Bire, Ka l'atüca'ber ve Ur
fa) ei-Cezlre'de bulunduğunu belirtir ( Şub

f:ıu 'l-a'şa, IV. 228-229) 
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