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İslam devletlerinin
gayri müslim devletlerle
sınır teşkil eden
müstahkem şehir ve ka lele rin
bul unduğu uç bölgeleri.
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Sözlükte "geçit, düşman saldırısına açık
yer, sını r " gibi anlamlara gelen sagr kelimesinin çoğulu olan sugür, darOlislam adı
verilen İslam ülkesiyle darOiharp denilen
gayri müslim ülkeleri birbirinden ayıran sı
nır bölgelerine ve geçiş noktalarına verilen addır. Sugür, daha ziyade Anadolu'nun
güneyindeki Arap-Bizans sınır bölgesini ve
Endülüs'te İslam devlet iyle kuzeydeki hı
ristiyan krallıkl a r arasındaki bölgeyi ifade
etmek için kullanılmıştır. Bazan da Mısır,
Kafkasya ve Orta Asya gibi bölgelerde yer
alan , buradaki çeşitli kavim ve topluluklara karşı tahkim edilen şehirleri belirtmektedir. Mesela lfudCı.dü'l- 'alem' de (s. ı 33,
14 4. 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 gelmesi muhtemel düşman saldırılarına karşı 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 "esSugürü'l-bahriyye" başlığı altında zikreder
(el-ljarac, s. 255) .
Hz. Ömer zamanında Suriye ve ei-Cezlre'nin fethinden sonra İslam devletinin sı
nırları Toroslar'a dayanmış , Toroslar İslam
devletiyle Bizans arasında tabii bir engel
teşkil etmişti. Bizans imparatoru Herakleios, sınır bölgelerinde yaşayan halkı İs
lam ordularının tehdit ve saldırılarından
korumak amacıyla iç kısırnlara çekerek gen iş bir sahayı boş bırakmıştır. Bizans kaynaklarında Ta Stomia adıyla kaydedilen,
müslümanların "davahl" (dış bölge) veya "davahi'r-ROm" adını verdikleri bu saha Erneviler zamanında iskan edilmeye ve müstahkem yerler kurulmaya başlanmıştır. Askeri maksatlarla özel olarak tahkim edilen bu bölgeye Sugür denilmekteydi. Tarsus'tan başlayarak Adana-Misis (Masslsa)Maraş-Malatya hattını takip ederek doğu
ya doğru Fırat'a kadar uzanan bölge iki
kısma ayrılıyordu: Merkezi Maraş olan Sugürüşşam ve merkezi Malatya olan Sugürülcezlre. İslam-Bizans mücadelesinde
önemli rol oynayan bu bölgede kurulan
şehirler askeri yolların birleştiği noktalarda, geçitierin girişlerinde yer alıyordu ve
idari bakımdan Suriye'deki Cündikınnes
rln 'e bağlıydı . Cündikınnesrln özellikle Abbas! Halifesi EbO Ca'fer ei-MansOr döneminden itibaren çok büyümüştü. Bu sebeple Sugür şehirleri yeniden tamir ve tahkim 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 gitmiş . şehri tahkim ederek buraya Horasanlı askerler yerleştirmiştir. 141-142 (758759) yıllarında Adana tahkim edilmiş ve
Salih b. Ali b. Abdullah idaresinde şehre
H orasanlı birlikler yerleştirilmişti r. HarOn ü rreşld , t aht a çıktığ ı 170 (786-87) yılın
dan itibaren sınır şehirlerini tahkim ettirdiği gibi Menbic, Dül Ok, Ra'ban. Kürus, Antakya ve Tizin'i Kınnesrin 'den ayırıp Cündilavasım veya kısaca Avasım adıyla mostakil bir bölge haline getirmiş , burayı tamamen askeri teşkilata bağlayarak müstahkem noktalarına savaş birlikleri yerleş
tirmiştir (Belazürl, s. 180, 22 3; Taberl, Vlll,
23 4; ayrı ca bk. AVASlM) 171 (787) yılı yazında HarOnürreşld'in emriyle Bizans seferine çıkan Herseme b. A'yen aynı zamanda Tarsus'un tahkimiyle de görevlendirilmişti. Herseme bu görevi EbO Süleym
Ferec el-Hadım et-Türkl'ye vermiş , şehrin
iman tamamlanınca buraya çeşitli bölge-

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 Adana imar ve tahkim edilerek askeri birlikler iskan edilmiştir. Bu görevi yerine getiren EbO Süleym et-Türki, Sugür arnili olup
Emin döneminde de görevinde kalmıştır.
Me'mOn 213'te (828) oğlu Abbas 'ı ei-Cezlre, Sugür ve Avasım valiliğine tayin etmiş,
iki yıl sonra bizzat ordunun başında Bizans seferine çıkmıştır. 218'de (8 33 ) büyük bir orduyla çıktığı dördüncü ve son
Bizans seferinde Pazantı 'da vefat etmiş
tir. Müslümantarla Bizans arasında birçok mücadeleye sahne olan Avasım ve Sugür bölgeleri, IV. (X.) yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren Bizans'ın arka arkaya düzenlediği akınların hedefi olmuş, Adana, Misis ve Tarsus Bizans'ın eline geçmiştir (3 54/
965 ) Hamdanl Hükümdan Seyfüddevle, Bizans hücumlarını bir süre için durdurmuş
sa da ölümünden sonra Bizans bölgede
üstünlüğü ele geçirmiştir.
Sugür'un Bizans sınırına en yakın bölgede yer alan müstahkem kale ve şehirleri,
Avasım 'ın ise bu hattın güneyindeki müstahkem kale ve şehirler kuşağını ifade ettiği 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 (Amanos) dağının ayırdığını söyler. Malatya ile
Maraş arasına Sugürülcezlre denildiğini,
fakat bu adlandırmanın coğrafi açıdan değil ei-Cez!re'den çok sayıda insanın buralara gelip ribatlarda kalması ve gazalara
iştirak etmesi sebebiyle verildiğ i ni belirtir
ve Sugür'un idari açıdan Suriye bölgesine
bağlı o lduğ un u ilave eder (Mesalik, s. 5556). 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. 2 14).
Kalkaşendl, Memlükler dönemindeki idari
merkezleri sıralarken Sugür bölgesinden
de bahsederek sekizinin Sugür, Avasım ve
çevresinde (Malatya, D i vri ğ i, Darende, Elbistan, Ayas, Tarsus, Adana, Sirfendekar ve
Sis), üçünün (el-Bire, Ka l'atü ca'ber ve Urfa) ei-Cezlre'de bulunduğunu belirtir ( Şub
f:ıu 'l-a'şa, IV. 228-229)
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İslam devletiyle Bizans İmparatorluğu
bölgelerini oluşturması bakımından Avasım ve Sugür, asırlarca devam eden İslam-Bizans mücadelesine sahne olan en hareketli noktaların başında
gelmekteydi. Sınır garnizonlarına yerleş
tirilen daimi askeri birliklerin yanı sıra buraya gelip ribatlarda kalan ve cihada katı
lan çok sayıda gönüllü mevcuttu. Hemen
her yıl yapılan ve Anadolu içlerine kadar
uzanan yaz ve kış seferleri buradan idare
edilmekteydi. Öte yandan Bizans akınları
nın ilk hedefini Sugür ve Avasım bölgesi
teşkil ediyordu. Bu mücadeleler sı rasında
bölgedeki şehir ve kalelerin zaman zaman
el değiştirdiği, bu arada tahrip edildiği,
bazan da tamir, tahkim ve iskan edildiği
görülmektedir. Sugür bölgesi müslümanlarla Bizanslılar arasında çeşitli barış görüşmelerine de sahne olmakta, esir deği
şim i ve fidye antlaşmaları burada yapıl
maktaydı. Mes'udl, Abbasller devrinden
itibaren müslümanlarla Bizans arasında
özellikle Tarsus yakınındaki Lamos nehri
kenarında yapılan esir değişimi ve ödenen
fidyeler hakkında bilgi vermektedir (etTenbih, s. 189-195). Avasım ve Sugür nüfus bakımından da çeşitlilik gösteriyordu.
Müslüman Araplar'ın yanı sıra yerli hıris
tiyanlar, Hindistan menşeli Sayabice ve
Zutlar, özellikle Mansur ve Harunürreşld
dönemlerinde yeniden tamir ve tahkim
edilen Sugür şehirlerine yerleştirilen çok
sayıda Horasanlılar ve Türkler bu çeşitlili
ği göstermektedir. Bölgede ticari ilişkiler
de gerçekleşiyor ve buradan dikkate değer vergi geliri elde ediliyordu (von Sivers,
XXV/! [1982], s. 71-99).
arasındaki sınır

Su gür bölgesine mensup birçok ffiim arasında bu bölgedeki gazalara iştirak ettiği
bilinen Kitdbü's-Siyer müellifı Ebu İshak
el-Fezarl. Ebu ümeyye Muhammed b. İb
rahim b. Müslim el-Bağdadl es-Sağfı, Ebu'IKasım Yahya b. Abdülba.ki b. Yahya esSağrl ve Ebu Amr Osman b. Abdullah etTarsus! zikredilebilir (Sem'anl, lll, ı 3 ı; ayrıca bk. Bonn er, The Emergence of the Thughur, s. 223-264). Ebu Amr Osman b. Abdullah et-Tarsusl'nin Tarsus başta olmak
üzere Sugür bölgesi şehirlerine dair Siyerü'ş-Şugür adlı eserinin bir kısmı İb
nü'l-Adlm'in Bugyetü't-taleb'i içinde günümüze ulaşmış ve ayrı basımı yapılmış
tır (bk. bibl)
Endülüs'te İslam devletiyle kuzeyde hı
ristiyan krallıklar arasındaki sınır bölgesini teşkil eden Sugür üç bölgeye ayrılmak
taydı. Bu ayırımın ne zaman ortaya çıktı
ğı bilinmemekle birlikte lll. (IX.) yüzyılda
var olduğu anlaşılmaktadır. Bunların en
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büyüğü,

ve

Endülüs'ün en kuzeyinde yer alan
Kurtuba'ya (Cordoba) en uzak

başşehir

olanı Sağrüla'la (Sağrülaksa, Sağrülekber, Sağ

rüla'zam) diye isimlendirilmekteydi. Berbitaniye, Veşka (Huesca), Tutlle (Tudela), Sarakusta (Saragossa), Laride (Lerida), Kal'atü Eyyüb ve Baruşe ile Turtuşe'yi {Tortasa) içine alan bölgenin en büyük şehri Sarakusta olup Ümmüssagrila'la olarak kaydedilmektedir. Turtuşe ve çevresine Sağ
rüşşarki adı da verilmekteydi. Sağrüla'la
bölgesi bir taraftan hıristiyan krallıkları
na karşı mücadelede saldırı ve savunma
açısından önemli hizmet görürken diğer
taraftan merkezden uzak olması dolayı
sıyla siyasi muhalifler ve isyancıların daha
rahat hareket etmesine imkan sağlamış,
bu sebeple bölge, Endülüs Emevl Devleti döneminde özellikle Sarakusta merkezli
çok sayıda isyana sahne olmuştur. Tavaif-i
mülük devrinde bu bölgede Tüclbller ve
Hudller hüküm sürmüştür. Sarakusta'nın
S12'de (ı ı ı 8) Murabıt hakimiyetinden Arago n Kralı ı. Alfonso'nun eline geçmesinden sonra bölge hıristiyan hakimiyetine
girmi ştir. Kaynaklarda Sağr veya Biladüssağr ifadesiyle genel olarak Sağrüla'la kastedilmektedir. Diğer bir Sugür bölgesi Sağ
rüledna (Aşağı Sugür) diye isimlendirilmekteydi. Burası, Maride'den (Merida) batıya
doğru Batalyevs'i içine alıp Atlas Okyanusu sahillerine uzanan bölgeyi kapsamaktaydı. İki bölge arasında yer alan ve Sağ
rülevsat denilen bölge ise Tuleytula (Toledo) ve çevresindeki şehirleri içine alıyordu.
IV. (X.) yüzyılda lll. Abdurrahman'ın kuzeydeki hıristiyan krallıklarıyla yürüttüğü
mücadelede en hareketli dönemlerden birini yaşayan ve öteden beri yürütülen seferler için oldukça önem taşıyan Sugür bölgesinin bu devirde daha ziyade Sağrüla'la
ve Sağrüledna şeklinde ayrıldığı görülmektedir.
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doğdu. Semerkant'ın

Buhara tarafında yer alan Suğd (Soğd) nahiyesine nisbet edilmesi burada doğduğu
nu veya yetiştiğini düşündürmektedir. Aynı nisbe ile anılan birçok a.Jirn bulunmakla birlikte mutlak zikredildiğinde Ebü'l-Hasan kastedilir. Öğrenim hayatı, hocaları, yetiştirdiği öğrenciler hakkında yeterli bilgi
yoktur. Suğdl'nin İbrahim b. Selm el-Buharl'den hadis rivayet ettiği bilinmekte (İbn
Nasırüddin, V, 100) ve Şemsüleimme elHalvanl ile müşkil fıkıh meselelerini müzakere ettikleri belirtilmektedir (Mahmud
b . Süleyman el-Kefevl, vr. 1 37•). Serahsl,
ŞerJ:ıu's-Siyeri'l-kebir'de Suğdl tarikiyle

