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REcEP ÖzDİREK 

li! ALi HAKAN ÇAVUŞOGLU 

s. Tasavvuf. İlk dönem zahid ve safile
rinden olan Süfyan es-Sevri'nin daha ha
yatta iken şöhreti geniş bir çevreye yayıl
mıştır. Kelabazi onu, ashaptan sonra scı
filere ait bilgileri anlatan ve süfilerin vecd 
hallerinden bahseden önemli kimseler ara
sında sayar (et-Ta'arruf, s. 27). İmam Ca'
fer es-Sadık'ın yanı sıra Ebu Haşim el-KO
fi, İbrahim b. Edhem, Rabia ei-Adeviyye, 
Ebü İshak ei-Fezari, Fudayl b. İyaz, Süfyan 
b. Uyeyne, Şeyhan er-Ral, Yusuf b. Esbat, 
Abdullah b. Mübarek, Hatim ei-Esam, Ab
dullah el-Mehdi. Amr b. Kays ei-Mülai gibi 
süfilerle sohbet etmiştir. Ca'fer es-Sactık'
tan dünya ve nimetleriyle ilgili önemli na
sihatler dinleyen Süfyan es-Sevri riyanın 
inceliklerini Ebü Haşim ei-Küfi'den öğren
diğini belirtir. Rabia ei-Adeviyye ve İbra
him b. Edhem gibi süfiler Süfyan es-Sev-
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ri'yi zamanının çoğunu hadis rivayetine har
cayıp zühd ve tasavvuftan uzak kaldığı için 
uyarmışlardır. 

Süfyan es-Sevri'nin tasavvuf anlayışının 
üç esasa dayandığı söylenebilir: İnsan-Al
lah ilişkisinde ihlas ve samirniyetle iba
det, insan-dünya ilişkisinde zühd, insan
toplum ilişkisinde iyi niyetli davranış. Diğer 
ilk süfiler gibi o da amel ve ibadete büyük 
önem vermiş. fakat daha çok arneldeki ih
las ve ibadetlerdeki haz üzerinde durmuş
tur. Şeriat hükümlerine uymanın önemine 
dikkat çekerek sözün amelle, arnelin ni
yetle, niyetin sünnete uymakla doğru ola
cağını vurgulamıştır. Ona göre kişi için en 
faziletli şey kendini bilmesi (m1lrifetü'n-nefs), 
dinin sınırlarını koruması, bulunduğu ma
kamdaki halini sağlamlaştırması, yasak
lardan kaçınıp farzları yerine getirmesi 
ve bütün bunları ilim çerçevesinde yapma
sıdır. 

Kaynaklarda Süfyan es-Sevri'den nak
ledilen sözlerden onun zühd devri tasav
vufunun temel kavramlarını güzel bir şe
kilde açıkladığı görülür. Takva, vera'. tevek
kül, rıza, yakin, zühd, haramlardan sakın
ma, nefse karşı koyma, kalp temizliği ve 
kimseden bir şey istememe özellikle vur
guladığı konulardır. Süfyan es-Sevri'yi beş 
büyük müctehidden biri olarak kabul eden 
Attar onun vera' ve takvada en üst merte
beye ulaştığını söyler (Tezkiretü'l-evliya, s. 
252). Süfyan'a göre arnelde takva üzere 
olmak arnelin kendisinden daha zordur. 
Takvadan maksat zulümden uzak durmak 
ve azgınlıktan Allah'a sığınmaktır. Vera' ki
şinin vicdanında iz bırakan şeyi terketme
si, rıza takdir edileni şükrederek kabul
lenmesi, tevekkül kaderin hücumu karşı
sında gönlün ün sakin olması, yakin başına 
gelen her şeyin Hak'tan geldiğini bilmesi
dir. Yakin kalbe ait fiillerden olup yakini 
doğru olanın marifeti de doğru olur. 

Kendisi de yamalı yün aba giymekle bir
likte zahidliğin aba giyrnek ve kuru ekmek 
yemekten ibaret olmadığını vurgulayan 
Süfyan es-Sevri'ye göre zühd dünyaya gö
nül bağlamamak, makam ve mevkiye mey
letmemek, tamahkar olmamaktır. Onun 
zühd hayatında kendini bütünüyle halktan 
tecrit etme diye bir anlayış yoktur. Nite
kim vaktinin çoğunu ilim meclislerinde ge
çirmiş, çevresindekilere ilim öğrenmeleri
ni, namazı cemaatle kılmalarını, hacca git
melerini, cihada katılmalarını, nefsin istek
lerine karşı koymayı ihmal etmemelerini 
tavsiye etmiştir. Ona göre alim, zahid, fa
kih, sOfi, mütevazi zengin ve haline şükre
den fakir, insanların en değerlileridir. Süf-

yan, ariflerin cezasının zikri terketmek ol
duğunu belirtmiş. bu duruma düşmeme
leri için salikiere bedenlerinin selameti için 
dünya, ruhlarının selameti için ahiret işle
rini ihmal etmemelerini, orta halli bir ha
yat sürüp yiyecek, içecek ve giyecekte is
rafa dalmamalarını, azgın ve zorba insan
lara benzememelerini, arkadaşlık ettikle
ri insanların Allah'tan korkan veemanete 
hıyanet etmeyen takva sahibi kişiler ol
masına özen göstermelerini önermiştir. 
Evzai mezhebine müntesip Endülüslü fa
kih A'nai. Süfyan'ın zühd hakkındaki gö
rüşlerini Kitdbü Zühdi Süfyan eş-Şevri 
adlı bir kitapta toplamıştır (Kadi iyaz, II , 
129). En meşhur öğrencilerinden Muafa 
b. İmran'ın Kitdbü'z-Zühd adlı eseri de 
Sevri'nin görüşleri için en erken kaynak ni
teliğindedir. 
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SÜFYAN b. UYEYNE 
( ~ı,J!.:l~) 

Ebu Muhammed Süfyan b. Uyeyne 
b. Meymun ei-Hilali 

(ö. 198/814) 

Tebeu't-tabiin neslinden 

L 
hadis alimi ve hafız. 

_j 

Şaban 10Tde (Aralık 725 -Ocak 726) KG
fe'de doğdu. Hilal b. Amir b. Sa'saa oğulla
rına nisbetle Hilal! diye anılır. İpekçilik ve
ya kuyumculuk yapan babası yahut dede-



si Mekke ve Irak Valisi Halid b. Abdullah 
ei-Kasrl'nin yanında çalışanlardandı. Ha
lid aziedilip yerine Yemen Valisi Yusuf b. 
Ömer es-Sekafi tayin edilince ( 120/738) 
onun zulmünden kaçmak için veya kuyum
culukyaparken borçlanması sebebiyle Mek
ke'ye giderek oraya yerleşti. Babası dokuz 
çocuğunu da ilim tahsiline yönlendirdi. Di
ğer çocuklarından İmran, İbrahim, Aderiı 
ve Muhammed hadis rivayet etmişlerdir. 
Süfyan b. Uyeyne küçük yaşta hadis mec
lislerine katılmaya başladı. Hafızası son de
rece kuwetli güvenilir bir ravi olan İbn Uyey
ne, öncelikle ileri yaşlardaki muhaddisler
den faydalanmaya çalışarak onların riva
yetlerinin kaybolmasını önledi. İbn Şihab 
ez-Zühri'den gelen rivayetler konusunda 
İmam Malik ile birlikte en güvenilir kimse 
kabul edildi. Hicaz muhaddisi diye şöhret 
bulmakla birlikte Irak bölgesinde rivayet 
edilen hadisleri de çok iyi bilirdi. Seksen
den fazla hocasının büyük çoğunluğu ta
biln neslinden olup Amr b. Dinar, Ata b. 
Saib, Hammad b. Zeyd, Ma'mer b. Raşid , 

Abdülkerim b. Malik ei-Cezeri, Ebu İshak 
es-Seblı, İbnü'I-Münkedir, İbnü'I-Mu'temir, 
Eyyub es-Sahtiyani, Hişam b. Urve, Hu
meyd et-Tavli, İbn Ebu Leyla ve İbn Mu
haysın bunlardan bazılarıdır. Hocalarının 
pek çoğundan sadece kendisi rivayette bu
lundu. Hocalarından İbn Şihab ez-Zühri 
onun zekasını erken dönemde farkederek 
kendisiyle özel şekilde meşgul oldu. Bun
dan dolayı İbn Uyeyne, Zühri'nin hadisle
rini rivayet edenlerin en başta gelenidir. 
Süfyan es-Sevri ile bir likte Süfyaneyn di
ye anılırdı. Hadis ehlinin hakimi olarak ta
nınan ve 7000'den çok hadis rivayet eden 
İbn Uyeyne'nin zaman zaman tedlis yaptı
ğı iddiası (EJ2 [İng.], IX, 772) klasik kay
naklar tarafından teyit edilmemektedir. On
dan hadis rivayet eden hocaları arasında 
A'meş , İbn Şihab ez-Zühri , Şu'be b. Hac
cac, İ bn Cüreyc, Mis'ar b. Kidam da vardır. 
Süfyan b. Uyeyne'nin önde gelen talebeleri 
içinde Buhari'nin hocalarından Abdullah b. 
Zübeyr ei-Humeydi, Abdullah b. Mübarek, 
Abdurrahman b. Mehdi, İbn Vehb, İmam 
Şafii, Abdürrezzak es-San'ani, İbn Sa'd, Ali 
b. Medini, Ahmed b. Hanbel, İbn Rahuye, 
Said b. Mansur, Yahya b. Main, Ebu Bekir 
b. Ebu Şeybe, Halife b. Hayyat, İbn Nümeyr 
gibi alimierin adı geçer. 

İstanbul'un Mesleme tarafından kuşa
tılması sırasında Süfyan b. Uyeyne'nin or 
duda bulunduğu, şehrin önünde iken Vehb 
b. Husayre ile birlikte şehid düştüğü ve bu
raya gömülüp kabirierinin gizlendiği nak-

!edilmekte ve İstanbul'da Yeraltı Camii'n
de dehliz içerisinde kubbeli mahzen şek
linde bir makam ona izafe edilmekteyse 
de klasik kaynaklarda Süfyan'ın 1 Receb 
198'de (25 Şubat 814) Mekke'de vefat et
tiği ve Harem-i şerif'e 1 km. mesafedeki 
Hacun bölgesinde defnedildiği belirtilmek
tedir. Zahid ve fakir bir alim olduğu ve hiç 
evlenınediği kaydedilen Süfyan b. Uyeyne'
nin bir gözünün görmediği ve yetmiş (ve
ya seksen) defa haccettiği zikredilmektedir. 
Öğrenmenin sırasıyla dinleme, susma. amel 
etme ve öğrendiğini yayma süreçlerinden 
oluştuğunu söyleyen ve rivayetleri Kütüb-i 
Sitte'de yer alan İbn Uyeyne, her ne kadar 
müfessir ve fakih olarak kaydedilmektey
se de o esas itibariyle bir muhaddis olup 
Şafii mezhebinin hadis rivayet sUsilesinin 
önemli kişilerinden biridir. Vefatından bir 
yıl önce kendisinde ihtilat vaki olduğu ve 
görme kabiliyetinin zayıfladığına dair Yah
ya b. Main'den nakledilen rivayeti Zehebi 
doğru bulmamıştır (Abdülganl ed-Dakr, s. 
130-131) 

Eserleri. 1. Cüz'ü (fihi f:ıadişi) Süfyô.n 
b. 'Uyeyne. Hüküm verme konusunda yir
mi sekiz kaynaktan alınan elli hadisi ihtiva 
eden cüz kısa metinli fiili ve kavli, merfu ve 
mevkuf rivayetlerden meydana gelmek
tedir. Süfyan b. Uyeyne'nin el-Cô.mi' ad
lı başka bir hadis kitabının bulunduğu zik
redilmektedir (nşr. Mes'ad b. Abdülha
mld es-Sa 'denl, Tanta 1412/ 1992; nşr. Ah
med b. Abdurrahman es-SGyan, Harc 
1407/ 1987). Z. Tefsiru Süfyô.n b. 'Uyey
ne. Muhayiri, İbn Uyeyne'nin çeşitli ayetler 
hakkındaki tefsirlerini farklı kaynaklardan 
derleyerek bir araya getirmiştir (nşr. Ah
med Salih Muhayirl, Riyad 1403/ 1983) 

Süfyan b. Uyeyne'nin, İmam Millik'in el
Muvatta'ındaki mürsel ve münkatı' riva
yetlerin başka tariklerle muttasıl olarak 
geldiğini ortaya koymak üzere el-M uv at
ta' adında bir eser yazdığı da kaydedilmek
tedir. Davüdi'nin Cevô.bô.tü'l-Kur' ô.n ismiy
le İbn Uyeyne'ye nisbet ettiği eser, muh
temelen Mukatil b. Süleyman'ın Süfyan b. 
Uyeyne tarafından rivayet edilen Kitô.bü 'l
Cevô.bô.t fi'l-Kur'ô.n'ıdır. Kevsec diye tanı
nan Ebu Ya'küb İshak b. Mansur ei-Mer
vezi (ö 251/865), onun fıkhl görüşleriyle 
ilgili olarak Ahmed b. Hanbel ve İshak b. 
Rahuye'ye yöneltilmiş soruları ve onların 
verdiği cevapları Mesô.'ilü AJ:ımed b. !jan
bel ve İsJ:ıô.k b. Rô.huye adlı eserinde der
lemiştir. Habbal'in Süfyan b. Uyeyne'ye ait 
ali hadisleri topladığı kaynaklarda belirtil
mektedir. 

SÜFYANlLER 

Süfyan b. Uyeyne'nin hayatı, ilmi şahsi
yeti ve rivayetleriyle ilgili çalışmalar yapıl
mıştır. Hallfe b. Hayyat ve İ bn Beşküval'in 
A]]bô.ru İbn 'Uyeyne adlı eserleriyle Ebu 
Abdullah İbn Mende'nin 'Avô.li İbn 'Uyey
ne adlı hadis CÜZÜ (bk. İBN MENDE, Ebu Ab
dullah) bunlar arasındadır. Günümüzde Ab
dülganl ed-Dakr Süfyan b. 'Uyeyne şey
]] u şüyu]]i Mekke ii 'aşrih (Dımaşk-Bey

rut 1412/ 1992) , İsam Muhammed el-Hac 
Ali Süfyô.n b. 'Uyeyne el-Hilô.li: MuJ:ıad
dişü'l-J:ıaremi'l-Mekki (Beyrut 1414/1994) 
ismiyle birer eser yayımlamışlardır. Han
nan Said Ahmed Ömer Merviyyô.tü Süf
yan b. 'Uyeyne adıyla yüksek lisans ça
lışması yapmış ( 1995, Kah i re Üniversitesi 
Külliyyetü dari'l-ulGm), Ahmed Salih Mu
hayirl onun tefsirciliğini Süfyô.n b. 'Uyey
ne müfessiran adlı yüksek lisans tezinde 
ele almıştır (1401 , Camiatü 'l-Melik SuGd 
Külliyyetü't-terbiye) . Bazı Şii kaynakları, 
Ca'fer es-Sadık'tan hadis rivayet ettiği ge
rekçesiyle İ bn Uyeyne'yi eserlerinde zikret
mişlerdir (DMBİ, IV, 351-352; DMT, IV, 482-
483) 
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