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İslam devletiyle Bizans İmparatorluğu 
arasındaki sınır bölgelerini oluşturması ba
kımından Avasım ve Sugür, asırlarca de
vam eden İslam-Bizans mücadelesine sah
ne olan en hareketli noktaların başında 
gelmekteydi. Sınır garnizonlarına yerleş
tirilen daimi askeri birliklerin yanı sıra bu
raya 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 sırasında 

bölgedeki şehir ve kalelerin zaman zaman 
el değiştirdiği, bu arada tahrip edildiği, 
bazan da tamir, tahkim ve iskan edildiği 
görülmektedir. Sugür bölgesi müslüman
larla Bizanslılar arasında çeşitli barış gö
rüşmelerine de sahne olmakta, esir deği
şimi 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 (et

Tenbih, s. 189-195). Avasım ve Sugür nü
fus 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 de
ğer vergi geliri elde ediliyordu (von Sivers, 
XXV/! [1982], s. 71-99). 

Su gür bölgesine mensup birçok ffiim ara
sında 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'I
Kasım Yahya b. Abdülba.ki b. Yahya es
Sağrl ve Ebu Amr Osman b. Abdullah et
Tarsus! zikredilebilir (Sem'anl, lll, ı 3 ı; ay
rıca bk. Bonn er, The Emergence of the Thug

hur, s. 223-264). Ebu Amr Osman b. Ab
dullah et-Tarsusl'nin Tarsus başta olmak 
üzere Sugür bölgesi şehirlerine dair Si
yerü'ş-Şugür adlı eserinin bir kısmı İb
nü'l-Adlm'in Bugyetü't-taleb'i içinde gü
nümüze ulaşmış ve ayrı basımı yapılmış
tır (bk. bibl) 

Endülüs'te İslam devletiyle kuzeyde hı
ristiyan krallıklar arasındaki sınır bölgesi
ni 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, Endülüs'ün en kuzeyinde yer alan 
ve başşehir Kurtuba'ya (Cordoba) en uzak 
olanı Sağrüla'la (Sağrülaksa, Sağrülekber, Sağ

rüla'zam) diye isimlendirilmekteydi. Berbi
taniye, Veşka (Huesca), Tutlle (Tudela), Sa
rakusta (Saragossa), Laride (Lerida), Kal'a
tü Eyyüb ve Baruşe ile Turtuşe'yi {Torta
sa) içine alan bölgenin en büyük şehri Sa
rakusta olup Ümmüssagrila'la olarak kay
dedilmektedir. 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 Devle
ti 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 Ara
go n Kralı ı. Alfonso'nun eline geçmesin
den sonra bölge hıristiyan hakimiyetine 
girmiştir. Kaynaklarda Sağr veya Biladüs
sağr ifadesiyle genel olarak Sağrüla'la kas
tedilmektedir. Diğer bir Sugür bölgesi Sağ
rüledna (Aşağı Sugür) diye isimlendirilmek
teydi. Burası, Maride'den (Merida) batıya 

doğru Batalyevs'i içine alıp Atlas Okyanu
su sahillerine uzanan bölgeyi kapsamak
taydı. İki bölge arasında yer alan ve Sağ
rülevsat denilen bölge ise Tuleytula (Tole
do) ve çevresindeki şehirleri içine alıyordu. 
IV. (X.) yüzyılda lll. Abdurrahman'ın ku
zeydeki hıristiyan krallıklarıyla yürüttüğü 
mücadelede en hareketli dönemlerden bi
rini yaşayan ve öteden beri yürütülen se
ferler için oldukça önem taşıyan Sugür böl
gesinin bu devirde daha ziyade Sağrüla'la 
ve Sağrüledna şeklinde ayrıldığı görülmek
tedir. 
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SU GDi 
( .ş.>.WI) 

Ebü'l-Hasen (Hüseyn) Rüknülislam 
Ali b. el-Hüseyn 

b. Muhammed es-Suğdi 
(ö. 461/1068) 

L Hanefi fakihi. _j 

398 (1 008) yılında doğdu. Semerkant'ın 
Buhara tarafında yer alan Suğd (Soğd) na
hiyesine nisbet edilmesi burada doğduğu
nu veya yetiştiğini düşündürmektedir. Ay
nı nisbe ile anılan birçok a.Jirn bulunmak
la birlikte mutlak zikredildiğinde Ebü'l-Ha
san kastedilir. Öğrenim hayatı, hocaları , ye
tiştirdiği öğrenciler hakkında yeterli bilgi 
yoktur. Suğdl'nin İbrahim b. Selm el-Bu
harl'den hadis rivayet ettiği bilinmekte (İbn 
Nasırüddin, V, 100) ve Şemsüleimme el
Halvanl ile müşkil fıkıh meselelerini müza
kere ettikleri belirtilmektedir (Mahmud 
b . Süleyman el-Kefevl, vr. 1 37•). Serahsl, 
ŞerJ:ıu's-Siyeri'l-kebir'de Suğdl tarikiyle 



yaptığı rivayetten bahsederken Suğdi'nin 
hocası olarak Ebu Muhammed Abdullah 
b. Ahmed el-Kefınl'yi kaydetmekte, yine bu 
bilgiden hareketle Serahsl'nin de Suğdl'
nin öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır. Lek
nevl'nin bunun aksine Suğdl'nin Serahsl'
den fıkıh okuduğunu ve sözü edilen eseri 
ondan rivayet ettiğini söylemesi bir yanlış
lık sonucu olsa gerektir (el-Feva'idü 'l-be· 
hiyye, s. 121; krş. Kureşl, Il, 567) Nitekim 
Kureşi de Serahsl'nin Suğdl'den es-Siye
rü'l -kebir'i rivayet ettiğini kaydeder (el
Cevahirü'l-muçiıyye, Il, 567). Suğdl'nin bir 
diğer öğrencisi de Osman b. İbrahim el
Fadl'i el-Buhan'dir. SamanTier. Karahanlılar 
ve Gazneliler gibi Türk devletlerinin hüküm 
sürdüğü bir dönemde Buhara'da yaşadı, 
kadılık görevini üstlendi, ders ve fetva ver
di. 461 (1068) yılında burada vefat etti. 

Leknevi, fetvalarıyla halkın meselelerine 
çözüm getiren büyük fakihlere ve önde 
gelen imarnlara "şeyhülislam" lakabının ve
rildiğini belirttikten sonra V ve VI. (Xl ve 
XII.) yüzyıllarda bu lakabı alan seçkin alim
ler arasında Suğdl'yi de sayar ( el-Feva'i
dü'l-behiyye, s. 241). Yaşadığı dönemde 
Maveraünnehir'de arkadaşları Kadı Hasan 
el-Matürldl ve Seyyid Ebu Şüca' Muham
med b. Ahmed b. Hamza el-Alevi ile birlik
te verdikleri fetvalar kesin delil olarak kabul 
edilir. muhalif görüşlere itibar edilmezdi. 
Bu üç alimin bey' bi'l-vefayı rehin akdi ola
rak değerlendirmelerinin İslam hukuk ve 
iktisat tarihi açısından önemli sonuçları ol
muştur. Hadis ilminde de bilgi sahibi olan 
Suğdl yetenekli bir tartışmacı idi. 

Eserleri. 1. en-Nütef fi'l-fetava . Yargı, 
fetva ve öğretim açısından son derece 
faydalı olan eser, fıkıh hükümlerinin so
yut anlatım üslCıbuyla sunumu bakımın
dan da önemli bir yere sahiptir. Konuların 
genel kurallar altında özlü kanun madde
leri şeklinde ele alındığı, yalnız Sünni mez
hepler değil diğer mezhepler ve Selef ule
masının görüşlerine de yer verilen eser
de hükümterin delilleri hemen hemen hiç 
zikredilmemiştir. Fetava-yı K,ö.çtil].an, İbn 
Nüceym'in el-BaJ:ırü'r-ra'i]f ve İbnü'l-Hü
mam'ın Fetf:ıu'l-]fadir'i başta olmak üze
re daha sonraki Hanefi fıkıh ve fetva ki
taplarında esere sıkça atıf yapılması da 
önemini göstermektedir. Kitap Selahaddin 
Abdüllatlf en-N ahi tarafından neşredilmiş
tir (Bağdat 1975-1976; Beyrut 1404/1984) . 

2. Şerf:ıu's-Siyeri'l-kebir. Şeybanl'nin ese
rinin şerhidir. 3. Şerf:ıu Edebi'l-K,ö.çli. Has
saf'ın eserinin şerhidir. 4. Feva'id. Bazı 
kaynaklarda Feva'idü's-Sugdi (Hamevl, II, 
77), bazılarında Feva'idü'ş-Şemsi'l-e'im
me el-Ifalvanive Rükni'l-İsldm 'Ali es-

Sugdi (İbn Nüceym, V, 207; VI, 151) adıyla 

geçen eserde Suğdl'nin fetvaları bir araya 
getirilmiş olmalıdır. 
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SUHAR b. ABBAS 
( ..,..c:.: ı.)! )l=.> ) 

Ebu Abdirrahman Suhar 
b. Abbas Ayyaş b. Şerarni el-Abd! 

(ö. 60/680'den önce) 

L 
Sahabi. 

_j 

Bahreyn'in güneyinde ikamet eden Ab
dülkays kabilesinin Mürre b. Zafer oğul
larındandır. Abdülkays'ın önde gelenlerin
den Eşec el-Abdi, hicretten önceki yıllarda 
Hicaz'da bir peygamberin ortaya çıktığını 
duyunca Amr b. Abdülkays el-Abkasl'yi 
durumu öğrenmesi için Mekke'ye gönder
di. Hz. Peygamber'le görüşen ve müslü
man olan Amr, kabilesini İslam'a davet 
eden bir mektupla Bahreyn'e döndü ve 
burada yürüttüğü irşad faaliyetleri saye
sinde pek çok kişinin müslüman olmasına 
vesile oldu. Onun davetine icabet eden ve 
İslamiyet'in Bahreyn'de yayılması için ça
lışanlardan biri de Suhar b. Abbas idi. Su
har, 8 (629-30) yılında Mekke fethedilme
den kısa bir süre önce on altı kişilik bir Ab
dülkays heyetiyle birlikte Medine'ye gitti 
(bk EŞEC el-ABDI) ResGL-i Ekrem'le görü
şen Suhar ve arkadaşları , Medine'de on 
gün kalarak Kur'an öğrenmeye ve dini ko
nularda bilgi sahibi olmaya çalıştılar. Su
har'dan nakledildiğine göre o, Hz. Peygam
ber' e kendileri kullanmamakşartıyla üzüm 
ve hurma gibi ürünlerden elde ettikleri şa-

SUHAR b. ABBAS 

rabın satışının caiz olup olmadığını sormuş, 
ResCılullah'ın cevap vermemesi üzerine so
rusunu üç defa tekrarlamış , kılınan na
mazın ardından ResGl-i Ekrem onu çağır
mış ve bunun ahirette sorumluluk geti
ren sakinealı bir iş sayıldığını belirterek ca
iz olmadığını söylemiştir (İbn Sa'd, V, 562) 

Heyet, Hz. Peygamber'in hayır duasını ve 
kendilerine verdiği hediyeleri alarak Bah
reyn'e döndü. Kaynaklarda ResGl-i Ek
rem'in Suhar b. Abbas'a bir mektup ver
diğinden bahsedilmekte, ancak mektubun 
içeriği hakkında bilgi bulunmamaktadır 
(Muhammed Hamldullah, ı. 401). 

Suhar, Hz. Peygamber'in vefatından son
ra Suriye ve Filistin taraflarına yapılan se
ferlere katıldı; Mısır'ın fethinde bulundu. 
Hz. Osman'ın şehid edilmesinin ardından 
karışık dönemde halifenin katillerinin ya
kalanıp cezalandırılması konusunda ısrar

cı davrandı ve olayın takipçisi oldu. Sıffın 
Savaşı'nda Şam orduları arasında yer al
dı. Irak'ın Şam idaresi altına girmesinden 
sonra ( 41/66 ı) Basra'ya yerleşti ve Mua
viye b. Ebu Süfyan döneminde ( 66 ı -680 ı 

burada vefat etti. ll. (VIII.) yüzyılın sonla
rında ölen Ali b. Nasr el-Cehdaml, Suhar'ın 
kabrinin Basra'da olduğunu söylemekte
dir (Buhar!, IV, 327). İ bn Hacer el-Askala
nl'nin fasih konuşan, güzel söz söyleyen ve 
hayırla yadedilen bir kişi diye tanıttığı Su
har b. Abbas (el-İşabe, lll, 409), Hz. Peygam
ber'den beş hadis nakletmiş (İbn Hazm. 
s. 210). bu hadisler daha çok Basralılar 
arasında yayılmıştır. Başlıca ravileri iki oğ
lu Abdurrahman ve Ca'fer ile Mansur b. 
Ebu MansCır, Ceyfer b. Hakem, Mus'ab b. 
Müsenna ve Ebu Ubeyde Müslim b. Ebu 
Kerlme gibi tabillerdir. Ahmed b. Hanbel 
ve Taberanl, kıyamete yakın bazı Arap ka
bilelerinin yaşadığı bölgelerde çökme olay
larının meydana geleceğine dair bir hadisi 
Suhar'dan nakletmiştir (Müsned, lll, 483 ; 

Taberanl, VIII, 73). 

İbnü'n-Nedlm, Suhar b. Abbas'ın Erne
vi Halifesi Muaviye b. Ebu Süfyan döne
minin en meşhur nesep alimlerinden biri 
olduğunu söyler (el-Fihrist, s. 102). Ensab 
bilgisine büyük önem veren Muaviye ka
bileleri birbirinden ayırt etmek, ayrıca ida
ri ve askeri düzenlemelerde ihtiyaç duy
duğu bilgilere ulaşmak için nesep konu
sunda uzman kabul edilen Nehhar b. Evs, 
Saib b. Bişr el-Kelbl ve Kudame b. Dırar 
el-Kuray'l ile birlikte Suhar b. Abbas'ı da 
Dımaşk'a davet etmiş, kendilerinden en
saba dair eser yazmalarını istemiştir (DİA, 
XI, 246-247). Suhar, çağdaşı olan meşhur 
nesep alimi Dağfel b. Hanzale ile nesep 
konusunda uzun müzakerelerde bulun-
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