
SÜFYAN b. AVF 

pılan yaz seferlerinin (savaif) sevk ve ida
resini üstlenmenin yanı sıra bazan kış se
ferlerine de katıldığı bilinmektedir. Bu se
beple kaynaklarda "em1rü's-savaif, sahi
bü's-savaif' unvanlarıyla anılır (mesela bk. 
Safed\', XV, 283) 30 (650-51 ) yılında Ma
raş'a (Beliizürl, Fütah, s. 270). 45'te (665) 

Tüvane'ye (Mes'Odl, III. 33; günümüzde 
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçel i ve 
Kemerhisar beldelerini kapsayan bölge) 
ve muhtemelen diğer İç Anadolu şehirle
rine uğradı. Nihayet 49 (669) veya SO (670) 
yılındaki İstanbul kuşatmasına kumandan
lık etti. Malatya, Kayseri, Amorion (AmmQ
riye) ve Eskişehir güzergahını takip ederek 
İstanbul'a ulaşan ordu, Yeiid b. Muaviye 
kumandasındaki birliklerle desteklenme
sine rağmen açlık ve hastalığın da etki
siyle bir sonuç elde edemedi. EbQ EyyQb 
el-Ensarl de bu ordudaydı, vefatında sur
larayakın bir yere defnedildi {ibnü'l-Eslr, 
III , 458-459; Aycan, s. 191 ). Süfyan b. Avf 
çıktığı bir Anadolu seferi sırasında SZ (672) 
yılında kış mevsiminde vefat etti. Bu ta
rih S3-SS olarak da kaydedilir {Taberl, V, 
287, 299; İbn Asiikir, XXI. 352). Güçlü, yi
ğit ve cömert bir kişi olarak nitelenen Süf
yan, 1000 kişilik bir süvari birliğini kısa sü
rede donatıp hazırlayabilecek şekilde üs
tün kabiliyeti dolayısıyla pek çok askeri gö
revde önemli roller üstlenmiş, bu sebeple 
Muaviye, onun vefatından sonra Anado
lu'ya gönderdiği birliklerde bir problemle 
karşılaştığında Süfyan' ı hasretle yadetmiş
tir (İbn Asiikir, XXI, 35 I) 

Süfyan b. Avf'ın sahabi olup olmadığı 

hususu ihtilaflıdır. Hakim en-NisabOrl (el
Müstedrek, III , 505) ve ona dayanarak İbn 
Hacer ei-Askalanl ( el-İşabe, III , ı 26-1 27) 

onun sahabi olduğunu belirtirken Zehebl 
sahabi olmadığını söyler (Tarll].u'l-islam, s. 
23 ı ). İbn Abdülber en-Nemerl el-İstfab 'ın
da, İzzeddin İbnü'I-Eslr Üsdü'l-giibe'sin
de Süfyan'ın adına yer vermez. İbn Hacer 
ei-Askalanl, Hz. Peygamber'in Hendek Gaz
vesi 'nde üç gözcü gönderdiğine ve bunla
rın arasında Süfyan b. Avf'ın da bulundu
ğuna dair bir rivayete yer vermekle birlik
te ( el-İşabe, V, 758-759) bu rivayetin, Uhud 
Gazvesi'nden sonraki Hamraülesed Gaz
vesi öncesinde gözcü olarak gönderilen 
ve müşrikler tarafından öldürülmeleri üze
rine aynı kabre defnedilen Sellt b. Süfyan 
b. Halid b. Avf ei-Esleml ve kardeşi Nu'
man'la ilgili olduğu anlaşılmaktadır (Vii
kıd\', I, 337-338) Mes'Qdl, Sıffin Savaşı 'n

daki mübarezelerde Hz. Ali'nin öne sür
düğü Mirkat lakaplı Haşim b. Utbe'nin kar
şısına Muaviye'nin çıkardığı Ebü'I-A'ver es
Süleml'nin Süfyan b. Avf olduğunu belirt-
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mişse de (Mürücü '?-?eheb, ll , 387-388) bu 
bilgi diğer kaynaklar tarafından teyit edil
memektedir. Nitekim bu kişinin Muaviye'
nin diğer önemli kumandanlarından Ebü'I
A'ver es-Süleml diye meşhur Amr b. Süf
yan olduğu bilinmektedir {ibn Sa'd, IL 66; 

İbn Abdülber, lll , I 178). 
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SÜFYAN b. MUS'AB 
( ~..:i. ~l;iı..ı ) 

Ebu Abdiilah (Ebu Muhammed) 
Süfyan (Seyf) b. Mus'ab el-Abdi ei-Kufı 

{ö . 178/794 [?]) 

Arap şairi. 
_j 

Abdülkays b. Rebla b. Nizar kabilesine 
mensup olup kaynaklarda daha çok Abdi 
olarak anılır. Kuwetli bir ihtimalle Küfe'de 
doğmuş ve hayatının büyük kısmını bu
rada geçirmiştir. Süfyan'ın Ehl-i beyt'e ve 
özellikle Hz. Ali'ye bağlılığı , İmam Ca'fer es
Sadık ile yakın münasebetler kurduğu (Eb O 
Ca' fer et-TGs!, er-Rica/, s. 2 13), ondan ha
dis öğrendiği ve takdirini kazandığı nakle
dilir. Ca'fer es-Sadık'ın zaman zaman ken
disinden duygulu şiirler okumasını istediği , 

hatta rivayet tariki zayıf sayılsa da, "Ey Şla 
cemaati! Aböı Allah'ın dini üzeredir, onun 
şiirlerini çocuklarınıza öğretin" dediği kay
dedilir. Bununla birlikte bazı şairler sebep 
bildirmeksizin onu galiyyeden saymışlar
dır (EbQ Ca'feret-TOsl , il].tiyar, s. 401) . Dev
rinde en üstün Şla şairi olarak kabul edi
len Seyyid ei-Himyerl ile karşılaşmaların

da Himyerl'nin, Cemel, Sıffin ve Nehrevan 
savaşlarında Hz. Ali'yi haklı görüp savun
duğu şiirinde (metni için bk. Abdülhüse
yin Ahmed el-Emini, ll , 296-297) kullandı-

ğı bazı sözlerin hatalı oludğunu belirtince 
Himyeri kusurunu kabullenmiş ve Abdi ha
riç kendisinin Araplar içinde en büyük şa
ir olduğunu söylemiştir (Abdülhüseyin Ah
med el-Emini, ll, 296-297; A'yanü 'ş-Şi'"a, 

VII, 268) Süfyan b. Mus'ab'ın ölüm tarihini 
Muhsin el-Emin 120 (738), Emini ise 178 
(794) olarak vermekte, ikinci tarihin doğ
ruya daha yakın olduğu düşünülmektedir 
(Abdülhüseyin Ahmed el-Emini, ll , 296) . 

Süfyan 'ın hemen bütün şiirleri Ehl-i 
beyt'in, bilhassa Hz. Ali ve nesiinin üstün
lük ve özellikleriyle ilgilidir. Bu arada baş
ta Emevıler ve Abbasller olmak üzere Ehl-i 
beyt muhalifleri de onun şiirlerine konu 
teşkil etmiştir. Ehl-i beyt hakkında yazdı
ğı şiirlerde bazan onları çok üstün bir ko
numda t asvir ederek abartılı davrandığı 
görülür. Bu arada hikaye yöntemini kulla
narak kendisini aniayacak kitlelere ulaşa
bilen Süfyan siyasi ve dini konulardan baş
ka mersiye, hiciv vb. alanlara önem ver
miştir. Ehl-i beyt'in uğradığı felaketleri iş
leyen Süfyan b. Mus'ab'ın en önemli şiirle
rinden biri Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehid 
edilmesine dair tasviridir. Burada şairin 
duyguları , üzüntüsü, Hz. Peygamber aile
sine derin bağlılığı sade bir üslupla ortaya 
konulmuştur. Bunun yanında Ali ailesi düş

maniarına karşı yazdığı hakaret dolu şiir
lerinde son derece sert bir üsiQp kullan
mış, hilafet hakkını gasbettiklerine inan
dığı Hz. EbQ Bekir ve Ömer' e derin bir nef
ret duyduğunu belirtmiştir. 

Süfyan b. Mus'ab'ın mevcut divanında 
yer alan şiirlerinin sayısı otuz üçe ulaşmak
tadır. Bunlardan bir kısmının ona aidiyeti 
şüphelidir ; yirmi ikisi de birkaç beyitlik kı
talardan oluşmakta ve klasik kaside ku
rallarına uymamaktadır. Şii rleri genel bir 
değerlendirmeye tabi tutulduğunda men
sup olduğu zümrenin propagandasına da
yanan bir özellik taşıdığı görülür. Sünni 
müelliflerce ihmal edilmesine rağmen Şii 
yazarlar tarafından zaman zaman iktibas 
edilen şiirleri (İbn ŞehriişQb , tür.yer.) son 
zamanlarda çeşitli kaynaklardan derlene
rek yayımlanmıştır (Abdülhüseyin Ah
med el-Emi ni, ll , 290-325). 
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