
SÜDDi 

İbnü'n-Nedim, Süddi'nin Tefsirü's-Süd
di adlı bir eseri olduğunu belirtmiştir; an
cak kitabın günümüze ulaşıp ulaşmadığı 
bilinmemektedir. Ebu Ya'la el-Halill de 
Süddi'nin tefsirinin talebesi Esbat b. Nasr 
tarafından rivayet edildiğini söylemiş ve 
bu tefsirin en faziletli tefsirlerden biri ol
duğunu ileri sürmüştür. Muhammed Ata 
Yusuf, Süddl'ye nisbet edilen ve altı ayrı ri
vayet tefsirinde yer alan rivayetleri bir ara
ya getirerek neşretmiştir (bk bi bl.) Süd
dl'nin bunun dışında Kitdbü'n-Nô.sİl) ve'l
mensu.{ı ile (ibnü' l-Cevzl, S. 102) el-Me
gazi ve's-siyer (İbn Tağrlberdl, I, 308) adlı 

eserleri kaydedilmektedir. 
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liJ İsMAİL CERRAHOÖLu 

SÜDEYF b. MEYMÜN 
( IJ~ 1)1 ...ı..~) 

Südeyf (b. İsmail) b. Mehran 
b. Meymfın el-Mekki 

(ö. 146/763) 

Arap şairi. _j 

Halife olmadan önce Mansur'la arkadaş
lığından söz edUdiğine göre ı. (VII.) yüzyı
lın sonu ile ll. yüzyılın başlarında Mekke'
de dünyaya gelmiş olmalıdır. Bu sebeple 
onun Emev'iler devrinin son zamanlarında 
doğduğuna dair bilgiler isabetli görünme
mektedir. Südeyf "gece karanlığı" demek 
olan sedefın küçültme ismi olup siyah ren
ginden dolayı bu isimle anıldığı kaydedilir. 
Kaynaklarda. kocası Ebu Leheb ailesinden 
olan Huzaa kabilesine mensup bir kadının 
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azatlısı (mevla) olması sebebiyle Huzaa'
nın azatlısı, Lehebiler'in veya Haşimoğul
ları'nın mevlası gibi mensubiyetlerle de anı
lır. 

Gençliğinden beri Haşimiler'in safında 
yer alan Südeyf, Emev'iler zamanında da 
bu eğilimini açıkça ortaya koydu. Emevl 
taraftarlığını savunan bir gruba karşı Ha
şimi ve Tatibi taraftarlığını savunan ve Sü
deyfiyye adı verilen akımın öncüsü oldu. 
Abbasller iktidara gelince tahrikkar şiir ve 
hi tabeleriyle çok sayıda Emev'i'nin katiedil
mesine yol açtı. Halife Mansur'un amcası 
ile Vali Abdullah b. Ali'nin Suriye' de, onun 
kardeşi olan vali ve Seffah'ın amcası Da
vQd b. Ali'nin Hicaz bölgesinde icra ettiği 
Emevl katlinden kurtulanlar lrak'a kaçtı. 
Bunlar, bir araya gelip aralarında Süley
man b. Hişam b. Abdülmelik ile iki oğlu 
olduğu halde Seffah'tan merhamet dile
mek üzere huzuruna çıktılar. Bunu haber 
alan Südeyf de Mekke'den Hlre'ye giderek 
Seffah'ın huzuruna çıktı. Kendisiyle sek
senden fazla kişiden oluştuğu rivayet edi
len bu Emevl heyeti arasında sert tartış
malar oldu. Südeyf, etkili hitabeti ve oku
duğu tahrikkar kasidesiyle (Siniyye) bun
ların hepsinin katiedilmesine sebebiyet ver
di (İbn A'sem, VIII. 370-374; İsfahanl, IV, 

346-349). Aynı şekilde Halife Mansur'la da 
yakın ilişki içinde olan Südeyf onun huzu
runda gördüğü bir Emevl ile sert tartış
maya girdi, yine tahrikkar kasidesiyle (Da
liyye) onun da öldürülmesine sebep oldu. 
Müfrit Haşim! taraftarlığının bir tezarühü 
olarak vaktiyle Yemen'de Ubeydullah b. 
Abbas b. Abdülmuttalib'in iki oğlunu ve 
Muaviye'nin adamı olan Büsr b. Ebu Er
tat'ın torunlarından ikisini Dımaşk sahilin
de yakalayıp öldürdüğü rivayet edilmekte
dir. 

Medine'de Muhammed b. Abdullah el
Mehdi (en-Nefsüzzekiyye) ve Basra'da kar
deşi İbrahim, Abbas! yönetimine karşı ha
rekete geçince Südeyf, Abbas! taraftarlığı
nı terkedip Ali eviadı ve Tatibi taraftarlığı
nı ortaya koyarak Halife Mansur ile Abba
s'iler'i yeren, Ali eviadını ve Talibller'i öven 
şiirler yazmaya başladı. Onları hitabe ve 
şiirleriyle desteklediği gibi imam Malik'in 
de hilafetine biat ettiği Muhammed b. Ab
dullah el-Mehdi'ye 1 000 dinar vererek mad
diyardımda bulundu. Önce Muhammed b. 
Abdullah'ın yanına Medine'ye gittiyse de 
bunun eski Mısır valisi Humeyd b. Kahta
be tarafından öldürülmesi üzerine Basra'
ya İbrahim b. Abdullah'ın yanına döndü. 
Ebu Hanife'nin de hilafetine biat ettiği ve 
4000 dirhemle desteklediği İbrahim'in Ha
life Mansur'un yeğeni lsa b. Musa tarafın-

dan öldürülmesi sonunda Südeyf Medi
ne'ye giderek bir süre gizlendi. Buradan 
Halife Mansür'a yazdığı mektup ve şiirler
le af talebinde bulunduysa da halife iste
ğini reddetti. Amcası Hicaz Valisi Abdüs
samed b. Ali'ye Südeyf'in elleri, ayakları ve 
burnu kesilerek diri diri gömülmesini em
retti, o da verilen emri 146'da (763) yeri
ne getirdi (İbn Asakir, XX. 152). Onun ölüm 
tarihiyle ilgili olarak 145, 147 ve 149 (766) 
yılları da zikredilir. İbnü'l-Mu'tez, Südeyf'in 
şairliğinden ve hatipliğinden övgüyle söz 
etmekte, zamanında dilediği konuda hiç 
zorlanmadan şiir söylemekte ondan daha 
güçlü bir şairin bulunmadığını belirtmek
tedir (Taba~atü'ş-şu'ara', 1, 37-42). Az şiir 
yazan şairlerden olan Südeyf'in şiirleri özel
likle Mansur en-Nemeri tarafından rivayet 
edilmiştir. Zehebl onu aşırı Rafizi olarak ni
teler. 

Südeyf'in İbnü'n-Nedlm tarafından otuz 
varak olduğu bildirilen divanı zamanımıza 
ulaşmamıştır. Rıdvan Mehdi el-Abbud'un 
eski kaynaklardan İbnü'l-Mu'tezz'in Taba
~iitü 'ş-şu'arô.,sı, Ebü'l-Ferec el-İsfahanl'
nin el-Egiini'si ( a ltı parça). İbn Abdürab
bih'in el-'İ~dü'l-ferid'i ( a ltı parça). İbn Ku
teybe'nin eş-Şi'r ve'ş-şu 'arô.,sı (dört par
ça); yeni kaynaklardan Yusuf b. Yahya es
San'anl'nin Nesemetü's-sef:ıar bi-z;ikri 
men teşeyye'a ve şa'ar'ı (beş parça), 
Muhsin el-Emin'in A 'yô.nü'ş-Şi'a'sı (on üç 
parça) gibi eserlerden derlediği kırk altı 
sayfalık divan Şi'ru Südeyf b. Meymıln 
Şô.'iri'l- 'Aleviyyin adıyla yayımlanmıştır 
(N ecef ı 97 4). Çoğu birkaç beyitlik kıtalar 
ve beyitlerden meydana gelen divandaki 
şiirlerin ekserisi siyasi içerikli olup gazel. 
medih, mersiye, hiciv gibi geleneksel par
çalar çok azdır. Bunların bir kısmında 
Emevller hicvedilmiş. özellikle Hz. Hüse
yin ile oğlu Zeyd'in hunharca katledilme
si kınanmış, Emev'iler zalim ve sapkın di
ye nitelendirilmiştir. Bir kısmında da Ab
basller övülmüş. ilk halife Seffah büyük 
reis, iyi idareci gibi sıfatiarta anılmıştır. 
Özellikle Muhammed b. Abdullah el-Meh
dl'nin hareketinden sonra kaleme aldığı 
şiirlerinde Südeyf Abbasller'i yermiş. Ha
life Seffah ile Mansür'u insafsız ve merha
metsiz olarak nitelemiş, Ali eviadına bağ
lılığını ilan edip bir gün hilafetin onlara ge
ri verileceği ümidini dile getirmiştir. Ab
dülazlz b. Yahya el-Celüdl Kitô.bü A.{ıbô.ri 
Südeyf adıyla bir eser kaleme almıştır. 
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~ İsMAiL DuRMuş 

SÜFTECE 
( ~1) 

Bir t ür kambiyo sened ini 
ifade eden fıkıh terimi. 

_j 

Arapça süftece (seftece, siitece; çoğu
lu sefatic ve süftecat) kelimesinin Fars
ça asıllı olduğu (sefte "muhkem. pekiştiril
miş" + çiz "şey") ileri sürülmektedir. Ala
cağın yazılı belgeyle sağlama bağlanma
sından dolayı bu adla anılmıştır. Borçlu
nun alacaklısına, muayyen miktarda para
yı borçlanılan yerin dışındaki belli bir yer
de bizzat ödeme taahhüdünü veya ora
daki muhatabı olan üçüncü kişiye (ortağ ı 

na, acentesine, naibine, vekiline, borçlusuna) ka
yıtsız şartsız ödeme emrini içeren kıymet

li evraka yahut işlemin kendisine süftece 
denir. Genellikle başka bir şehre giden ta
cir in 1 yolcunun taşıma r iski , zorluk veya 
masrafından kurtulmak için başvurduğu 
bir işlemdir (uygulamada aynı şehirdeki 
birine hitaben de süftece düzenlendiği gö
rü lmektedir; mesela bk. Tenuh1', 1, 213) . 

Temsil ettiği hakkın türü açısından esasen 
para senetlerinden sayılan süftecenin bir 
çeşit emtia senedi olarak düzenlenebilece
ği görüşünü benimseyenler de vardır. Son 
yüzyıllarda Arapça'da süftece yerine se
nedü sahb yanında Batı dillerinden giren 
balUsa 1 bil.llsa 1 bulisa 1 bfillse (poliçe) ve 
kembiyale (kambiyo senedi) kelimeleri kul
lanılmaya başlanınakla birlikte Suriye, Lüb
nan, Cezayir ve Irak hukukunda süftece 
terimi hala korunmaktadır. Süftece daha 
ziyade karz akdini temsil eden ve sağlama 
bağlayan bir belge ise de bazan sak gibi 
bir ödeme ve nadiren tedavül aracı olarak 
kullanılabilir. Süfteceyi düzenleyene verilen 
paranın karz niteliğinde sayılması ema
net hükümlerinin uygulanmaması açısın
dan özel bir öneme sahiptir. Bu konu fıkıh 
kitaplarının havale, karz, sarf gibi farklı 
başlıkları altında incelenmiştir. 

İşlem çoğu zaman paranın veya malın 
şehirler arası nakli sırasında karşı laşılabi

lecek risk, zorluk veya masraftan kurtul
mak amacıyla yapıldığından süftecenin 
ödünç (karz) karşılığında tek taraflı yarar 
(bir tür riba getirisi) sağlayıp sağlamadığ ı 

tartışılmıştır. Böyle bir fayda doğurduğu 

kanaatiyle süftecenin cevazına karşı çıkan
ların bir dayanağı, "Süfteceler haramdır" 
mealindeki hadistir; ancak bu hadis zayıf 
veya mevzQ olarak nitelendirilmiştir ( İ bn 

Adi, ı . 267; lll, 249; V, ı ı ; ibnü' l-Hümam , 
VII, 251 ). "Menfaat getiren her karz riba
dır" mealindeki hadisin (Beyhaki, V, 350; 

Aclun1', II , ı64) sıhhati tartışmalıysa da fı
kıh doktrininde ödünç verene menfaat şar

tını içeren karz akdi caiz sayılmamış, yapı

lan ikrazdan yarar sağlanması karzın ma
hiyetine ve amacına aykırı görülerek "ri
be'l-kurQz" diye adlandırılmıştır. Bu görü
şün bir diğer delili şudur: Hz. Peygamber 
tarafından Hayber gelirlerinden Abdullah 
b. Mes'Qd'un eşi Zeyneb es-Sekafiyye'ye 
tahsis edilen hurma ve arpa cinsinden er
zak! Asım b. Adi yerinde teslim alıp aynı 
miktarı kendisine Medine'de vermeyi öner
miştir; ancak teklifle ilgili kanaati sorulan 
Halife Ömer, nakliye bedeli kadar karşılık
sız menfaat sağlanacağı gerekçesiyle söz 
konusu işlemi rnekruh görmüştür. Süfte
ceyi caiz sayanların delilleri arasında saha
be ve tabiln fakihlerinin görüş ve uygula
maları önemli bir yer tutar. Mesela Abdul
lah b. Abbas ve İbn Slrln süfteceyi, öde
menin başka beldede yapılmasının şart 
koşulmaması durumunda tecviz etmiştir. 
Zübeyr b. Awam, KQfe'deki acentesi Mus
'ab b. Zübeyr' e Mekke ve Medine'den süf
tece keşlde etmiştir. Ali b. Ebu Talib ve oğ
lu Hasan ile İbrahim en-Nehal'nin süfte
cede sakınca görmediği r ivayet edilmiştir 
(Muhammed b. Hasan eş-Şeyban1' , ll , 6ıO ; 

Abdürrezzak es-San 'ani, Vlll, ı40; İbn Ebu 
Şeybe, IV, 358; Beyhaki, V, 352) 

Süftece daha çok karz akdinden, bazan 
da vadeli satım , selem ve icare akdinden 
doğan alacağı temsil eder. Karz söz konu
su olduğunda borç doğuran akid sırasın
da alacaklı (mukriz) tarafından şart koşul

madığı halde onun lehine borçlunun tek 
taraflı transfer güvencesi sağlama ama
cıyla süftece düzenlemesi , deynin hadis
lerde övülen güzellikle edası ve hediye
leşme kapsamında ittifakla caiz sayılmış
tır. Çünkü burada alacaklının amacı borç
luya, parayı (malı) karz anlaşmasının ya
pı ldığı beldeye iade etmek zorunda ka
lıp kira ve tazmin yükünü de üstlenmesiy
le sonuçlanabilecek bir iyilik yapmaktır. 
Dolayısıyla hem karzın asli menfaati hem 
de süftecenin ek yararı -adeta karz ve hi
be akidlerini kapsayacak şekilde- borçlu
nun olup her ikisi de ikrazın özündeki yar
dım amacına hizmet etmektedir. Veresi
ye satışlarda vade farkı İslam hukukçula
rının çoğunluğunca caiz kabul edUdiğine 
göre deyn kaynaklı süftece de ödemenin 
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başka bir yerde yapılması şart koşulsa da
hi caizdir. 

Alacaklının (mukriz) parayı veya malı, 
başka bir beldeye nakli sırasında doğa
cak masraf ve riskten kurtulmak amacıy

la borçluya (mukteriz) süftece düzenlen
mesi şartıyla karz olarak vermesi ise men
faat sağlayan karz çerçevesinde değerlen

dirilmiştir. Hanefiler'e göre yol tehlikesini 
savmak amacıyla süftece keşlde edilmesi 
borç doğuran akid sırasında şart koşul
muşsa veya teamül halini almışsa tahri
men rnekruh (akid de fasid), aksi takdirde 
caizdir. Onlara göre İbn Abbas'ın cevazı da 
başka beldede ödenmesi şart koşulma
mış süfteceye mahsustur. Hasan- ı Basri 
de bu işlemi menfaat sağlayan karz ola
rak nitelendirip hayır görmediğini belirt
miştir. Meymı1n b. Ebu Şeblb' in ise bunu 
rnekruh saydığı rivayet edilmektedir (Ab
dürrezzak es-San 'ani. Vlll, 140; İbn Ebu 
Şeybe , IV, 358-359). Abdullah b. Abbas'ın 
toplam ağırlıkları aynı olmak üzere öde
menin farklı cinsten dirhemler le yapıla
bileceğine cevaz verdiği rivayeti de vardır 
(Beyhakl, V, 352). Halbuki ödeme farkl ı 

cinsten yapıldığında süftece işlemi, taraf
lardan birinin aldığı paranın karşılığını fark
lı yerde ve zamanda ödediği bir sarf mu
amelesine dönüşeceğinden caiz olmaz (bk 
SARF) 

Şafii ve Zahiriler, yol tehlikesinden kur
tulmayı ivazsız fazlalık özelliği taşıyan ve 
riba kapsamına giren bir menfaat saydık

ları için akid sırasında başka bir yerde öde
menin şart koşulduğu süfteceyi haram, 
akdi ise batı! kabul etmiştir. İmam Ma
lik'in şart koşulmaksızın düzenlenen süf
teceye cevaz verdiği, fakat adet haline gel
mişse kerih gördüğü bildirilmektedir. Ma
likiler'e göre yol güvenliği riski varsa zaru
reten süftece düzenlenebilir. Alacaklının 
gideceği yere ulaştıran bütün yollarda can 
ve mal tehlikesi mevcutsa bu ikisinin mu
hafazasındaki masiahat menfaat sağlayan 
karzın zararını önceleyeceğinden özellikle 
nakli güç aynlar için süftece düzenlenme
si mendup, hatta vacip olur. Ayrıca onlara 
göre işlemden sadece borçlunun yararlan
ması durumunda süftece düzenlenmesi 
caizdir. Malikiler'den İbn Abdülhakem ve 
Hanbelller transfer masrafı olmadığı tak
dirde süfteceye cevaz vermiştir. Ahmed 
b. Hanbel'den gelen başka bir rivayete da
yanan İbn Kudame, Takıyyüddin İbn Tey
miyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye mutlak 
cevaz görüşünü tercih etmiştir. Çünkü iki 
tarafın da süftece işleminde menfaati var
dır ; yani borçlu (mukteriz) dahi karzın asli 
menfaatine ilaveten karz bedelini başka 
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