
88, I 27, I 33- I 34, I 71-1 72). Arap dili alimi 
ve müfessir Yahya b. Ziyad el-Ferra'nın Ha
life Me'mun'Ia tanışmasını sağlayan Süma
me'nin Ferra hakkındaki sözleri, her ikisi
nin çeşitli ilimiere vukufunu ve şahsiyetle
rini belirtınesi bakımından önemlidir (DİA, 
XII, 407) 

Mu'tezile'nin Sümamiyye kolunun ku
rucusu olan Sümame b. Eşres'in kaleme 
aldığı eserler günümüze ulaşmadığı için 
görüşleri daha çok Sünni kaynaklarından 
tesbit edilebilmektedir. Ona göre mütevel
lid fiilierin (yumruk vurulunca camın kırıl
ması gibi vasıtalı fiiller) faili yoktur; bu tür 
fiilieri bir faile nisbet etmek ölüye nisbet 
etmek gibidir. Söz konusu fiiller Allah'a da 
izafe edilemez, çünkü Allah bu durumda 
kötü fiilierin faili olur. İnsana ait fiil irade
den ibaret olup diğerleri mütevellid duru
mundadır. İlahi gerçeğe ulaşamayan kim
seler, aynı durumda bulunan Ehl-i kitap, 
dinen mükellef sayılmayan şuursuz canlı
lar ve mü minierin çocukları ahirette top
rak olacaktır. Çünkü bunların ne sorum
lulukları ne de iman ve arnelleri vardır. İs
titaat, fiili meydana getirecek organların 
sağlıklı olması demek olup insanda fiilden 
önce mevcuttur. Alem Allah'ın tabiatı ica
bı bir fiilidir. Bu görüş filozofların "Icab bi'z
zat" düşüncesinin aynı olup alemin kadim 
olmasını gerektirir. Sümame hüsün ve ku
buh meselesinde Mu'tezile'nin görüşlerini 
benimsemiştir (Abdülkahir el-Bağdad!, s. 
157-160; isferay!n!, s. 79-81; Nesefl, ı. 80, 
229, 261; ll, 543 , 681; Şehristanl, I, 70-71) 
Ancak onun bu düşünceleri ve diğer gö
rüşlerinin, Bağdat'ta bir Mu'tezill kelam
cısı iken ilhadı yüzünden bu mezhepten 
dışlanan ve Rafiiller'e katılan İbnü'r-Ra
vendl tarafından nakledildiği düşünülmek
tedir. Bu sebeple Hayyat, Sümame'ye at
fedilen görüşlerin ona ait olmadığı kana
atini taşımaktadır ( el-İntişar, s. 86-88, I 27, 
133-134, 171-172; krş. İlhan, sy 5 119891. 
s. 53-56) Nübüwetin kanıtlanması konu
sunda diğerlerinden daha önemli sayılan 
akli mucizenin ilk defa Sümame b. Eşres, 
öğrencisi Cahiz ve Ali b. Rabben et-Taberi 
tarafından kullanıldığı bilinmektedir (DİA, 
xxxııı, 284). Sümame b. Eşres'in kaynak
larda adı geçen eserleri şunlardır : Kita
bü'l-ljücce, el-ijuşuş ve'l-'um um ti'l
va'id, Kitabü'l-Ma'ô.rit, Kitab 'ald ce
mi'i men ]fale bi'l-maJJ.lU)f, Kitdbü'r
Red 'ale'l-Müşebbihe, Kitabü'l-MaJJ.
lU)f 'ale'l-Mücbire, Kitabü Na'imi eh
li'l-cenne, Kitabü's-Sünen (İbnü'n-Ne
d!m, s. 208; Mv.A(J, IV, 844) 
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SÜMAME b. üsAL 
( Jlil 0-1 :tol.W ) 

Ebu Ümame Sümame b. Üsal 
b. en-Nu'man ei-Hanefl 

(ö . 12/633) 

Sahabi. 
_j 

Yername'deki Beni Hanife kabilesinin iki 
emlrinden biri olup Hacr (Riyad) şehrinde 
yaşıyordu. Diğer emir Hevze el-Hanefi ise 
Hıdrime'de oturuyordu. Hz. Peygamber, 
bu iki emlre 7. yılın Muharreminde (Ma
yıs 628) Sellt b. Amr'ı göndererek kendi
lerini İslamiyet'e davet etti. Hevze, Resul-i 
Ekrem'in vefatından sonra nübüwet ve ik
tidarın kendisine geçmesi şartıyla bu da
veti kabul edeceğini bildirdi ve teklifi red
dedildi. Düşmanca bir tavır içinde bulun
duğu anlaşılan Sümame'nin ne cevap ver
diği bilinmemekteyse de kabilesinin Mek
ke'ye yaptığı ticari seyahatler veya hac zi
yaretleri vesilesiyle ResCılullah'Ia görüşmüş 

olabileceği belirtilmektedir. Sümame, um
re için Yername'den Mekke'ye giderken 
Necid civarında muhtemelen Muhammed 
b. Mesleme kumandasında Kurata Seriy
yesi'ne çıkan askeri birlik tarafından yaka
lanarak Hz. Peygamber'in huzuruna geti
rildi. Hz. Peygamber onu üç gün süreyle 
mescidin direklerinden birine bağlatarak 
hapsetti ve kendisine iyi davranılmasını 
emretti. Evinden ona yiyecekler gönder
di ve üç gün boyunca onu İslamiyet'e da
vet etti. Fakat Sümame buna yanaşmadı 
ve serbest bırakıldığı takdirde istenen fid-

SÜMAME b. ÜSAL 

yeyi vereceğini söyledi. üç gün sonra fid
yesiz salıverilince gördüğü iyi muamele
den dolayı mescidin yakınındaki bir suda 
yıkanarak müslüman oldu ve ResCılullah'a 
biat etti; eskiden kendisine çok düşman 
olduğunu, fakat o andan itibaren onu çok 
sevdiğini söyledi. Daha sonra umre yap
mak için izin istedi, ResOl-i Ekrem'den is
lamı usule göre umre yapmayı öğrendi ve 
Mekke'ye telbiye getirerek giren ilk müs
lüman oldu. Onun bu davranışına öfkele
nen bazı Kureyşliler kendisini öldürmek is
tedilerse de diğerleri, ticari münasebet
leri için Kureyş'in Yername'ye ihtiyacı bu
lunduğunu belirterek onun serbest bıra
kllmasını sağladı. Sümame ise, "Ben din
Ierin en hayırlısına , Muhammed'in dinine 
uydum. Bundan sonra o izin verinceye ka
dar size Yername'den bir erzak tanesi bi
le gelmeyecek" diyerek Kureyşliler'i tehdit 
etti ve memleketine döndü (Buhar!, "Ci

had", 70; Müslim, "Cihil.d", 59) . Sümame, 
Mekke'ye hububat ve yiyecek sevkine en
gel olunca Mekkeliler. Hz. Peygamber'e 
mektup yazarak Mekke'de açlık ve sefa
Ietin hüküm sürdüğünü, Sümame'yi bun
dan vazgeçirmesini istediler. ResCıl-i Ek
rem de Sümame'ye haber gönderip Mek
ke'ye erzak ve diğer ihtiyaçların sevkini ye
niden başlattı. 

Hacr valiliğine tayin edilen Sümame, 
Hevze el- Hanefı'nin ölümünden sonra (8/ 

629-30) Yername hakimi oldu. Müseylime
tülkezzab nübüwette Hz. Muhammed ile 
ortak olduğunu. İslam peygamberinin de 
bunu kabul ettiğini ilan edince Sümame 
onun bu iddiasını , ayrıca Hacr'i işgal etti
ğini , kendisinin yanındaki müslümanlarla 
orayı terkettiğini Hz. Peygamber'e bildir
di. Hz. Peygamber, Furat b. Hayyan'ı Mü
seylime'nin üzerine gönderdikten bir sü
re sonra vefat etti. Müseylime müslüman
lara karşı baskıyı arttınnca Sümame bu 
defa durumu Hz. Ebu Bekir'e haber verdi 
ve halifeden yardım gelinceye kadar kabi
lesindeki müslümanlarla ve Beni Ternlm'in 
yardımlarıyla Müseylime'ye karşı koydu. 
Hz. Ebu Bekir'in İkrime b. Ebu Cehil ve Şü
rahbll b. Hasene kum1,9dasında Yername'
ye gönderdiği iki ordu, Sümame'nin acele 
edilmemesi yönündeki uyarılarını dikkate 
almayınca başarı sağlayamadı. O günlerde 
peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan Secah 
tek peygamberin kendisi olduğunu söyle
yerek Müseylime'nin üzerine yürüyünce 
Sümame'nin Hacr'e hakim olacağından 
korkan Müseylime, Secah ile anlaştı. Sü
mame, Halid b. Velid'in Yername'ye doğ
ru yola çıktığını duyduğunda Beni Hanife 
mensuplarını toplayarak bir konuşma yap-
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tı ve ResOl-i Ekrem'in hak peygamber, Mü
seylime'nin bir yalancı olduğunu söyledi ; 
kabilesi halkından yaklaşık 3000 kişiyle hi
lafet ordusuna katıldı. Sümame kendi kuv
vetleriyle, Müseylime'nin öldürülmesinden 
sonra (12/633) Bahreyn'de irtidad eden
lerle savaşmaya giden Ala el-Hadraml ku
mandasındaki İslam ordusunda yer aldı 
ve onun bu desteği Hutam b. Dübey'a ku
mandasındaki mürtedterin yenilgiye uğ
ratılmasında etkili oldu. Ancak Sümame 
zaferin ardından Yername'ye dönerken 
mürtedler tarafından şehid edildi. Hz. Ebu 
Bekir, onundineve devlete yaptığı hizmet 
leri dolayısıyla yeğeni Mutarrif b. Nu'man 
b. Selerne'yi Yername'ye vali tayin etti. 
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SÜMAMİYYE 
( ~WJI) 

Mu'tezile ileri gelenlerinden 
Sümame b. Eşres'in 

(ö . 213/828) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 
(bk. SÜMAME b. EŞRES). 

süMANiYYAT 
( ..:ıQWJI) 

Bir hadisi kitabına alan müelliften 
Hz. Peygamber'e vanncaya kadar 

senedinde sekiz ravi bulunan 
hadisler için kullanılan terim 

(bk. İSNAD). 

SÜMENİYYE 
( ~1) 

Budist inancını benimseyenler için 
müslüman yazarlar tarafından 

kullanılan bir terim. 

_j 

_j 

_j 

İslami kaynaklarda sümeniyye bazan 
şü(e)meniyye biçiminde de yer alır. Anla
mı genellikle "Sümna'ya 1 Sumenat'a men
sup olanlar" (Firuzabadl. el-lfamusü'l-mu-
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J:ıit, "smn" md. ; Tehanevl, I, 702; ibnü'n
Nedlm, el-Fihrist, s. 484) ya da "Sümen eh

li" (Muhammed b. Ahmed el-Harizml, s. 
25) şeklinde açıklanmıştır. SOmenat (Som
nat, bugünkü adıyla Somrat-Patan), Hin
distan'ın Gucerat bölgesinde deniz kıyısın
da yer alan bir şehrin ve burada bulunan 
tapınakla putun adıdır. İbnü'l-Eslr, Gazne
li Mahmud'un 416'da (1025) Sumenat' ı 

fethini anlatırken bu tapınaktan ve put
tan bahseder. Bunun Hindistan'daki put
ların en büyüğü olduğunu, çok sayıda kişi 
tarafından ziyaret edildiğini, buraya mü
cevher cinsinden büyük bağışların yapıl
dığını ve tapınağın kutsal Ganj nehrinden 
getirilen sularla her gün yıkandığını kay

deder (el-Kamil fi 't-fiirfl], VII, 385; ayrı ca b k. 
The History of India, ı, 67). 

Müslüman tarihçiterin eserlerinden ha

reketle kaleme alınan The History of In
dia adlı külliyatta (London 1867- 1877) sü
meniyyenin Sanskritçe'de dindar dilenci, 
zahid ve özellikle Budist inancına mensup 

kişileri ifade etmek için kullanılan sra
mana kelimesinden geldiği ileri sürülür. 
Aynı eserde Strabo (m.s. I. yüzyıl) ve İsken
deriyen Clement (II-lll . yüzyı l) gibi Grek ve 

hıristiyan yazarların da bu gruptan sar
manes, sarmanae, garmanae, samanaei 
ve semnoi şeklinde bahsettikleri zikre

dilir (The History of India, I, 506). Clement 
bu grubun Hindistan'da bulunan, dini fiil 

olarak zihnl ve fiziki egzersizler yapan ve 
çıplak gezen filozof sınıfından Budistler 

olduğunu söyler ( Calveri ey, LIV/3 1 ı 964 ]. 
s. 200) . Buna göre daha ziyade Budist ra
hiplerini ifade etmek için kullanılan keli
me, Budist inancının Asya'nın batı ve ku

zey bölgelerine yayılmasıyla birlikte bazı 
fonetik değişikliklerle Orta Asya dillerinde 
ve özellikle Sağdea'da yer almış. oradan 

da Arapça'ya geçmiştir (EJ2 !İng.], IX, 869). 
Şaman kelimesinin kökeninin de Sanskrit
çe sramana, Pali dilindeki biçimiyle sa
mana kelimesine dayandığı yolundaki yay

gın görüşe karşılık bazı araştırmacılar, şa

manın Tunguzca bir kelime olduğunu ve 
sramana kelimesiyle ilgisinin bulunmadı

ğını ileri sürmüştür (bk. ŞAMANİZM). 

Sümeniyye'den bahseden ilk müslüman 
yazarlardan Blrunl ve Makdisl, Hindistan'
da biri Brahmanlar (Berahime), diğeri Sü
meniyye (Şümeniyye) olmak üzere iki gru
bun bulunduğunu kaydeder ( Taf:ı~il~u ma 
li'l-Hind, s. 15-16; el-Bed' ve't-tarfl], ll, 9) . 
BirCini'nin verdiği bilgiye göre Sümeniyye 
Brahmanlar'ı sevmediği için Hint halk ta
bakasına daha yakın bir gruba karşılık gel-

mektedir. Zerdüşt'ten önce Horasan, İran , 
Irak ve Şam bölgeleri Sümeniyye inancı
na mensupken Mecuslliğin burada yayıl
masıyla birlikte Sümeniyye mensupları 
Belh'in doğusu na çekilmek zorunda kal
mıştır (Ta/:ıki~u ma li 'l-Hind, s. 15-16). Bl
runl ayrıca bu gruptan "kırmızı giyinenler" 
(Muhammire) olarak da bahsetmiş, kurucu
ları olan Buda'ya bağlı olduklarını ve ölü
lerini suya attıklarını belirtmiştir (a.g.e., s. 
122,479). 

İslam kaynaklarında Sümeniyye'ye bir 
kısmı Budist inancıyla örtüşmeyen çeşitli 
inançlar atfedilmiştir. Sümeniyye'yi Sabit
ler'le birlikte ele alan Harizml, Sümen'e 
nisbet edilen bu gruptan Hindistan'da or
taya çıkmış . putlara tapan, alemin ve za
manın ezell olduğuna , tenasühe ve yer
kürenin, üzerindekilerle birlikte devamlı 
olarak aşağıya doğru hareket ettiğine ina
nan, peygamberlerinin Budasef (Bodisatva) 
olduğunu iddia eden bir topluluk diye söz 
eder (Mefatf/:ıu'l-'ulum, s. 25; ayrıca bk. 
Matürldl, s. 152) . Bu bilgiler yanında çe
şitli müslüman yazarlar tarafından Süme
niyye'nin türnevarım ve tümdengetime da
yalı bilgiyi reddedip beş duyu vasıtası dışın
da hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ileri sür
dükleri belirtilmiştir (Cevherl, V, 2 ı 38; Bağ
da di. s. 270) BağdMI'nin kaydettiğine gö
re onlardan çoğu ahiret hayatını ve ölüm
den sonra diritmeyi inkar etmiş, bir kısmı 
tenasüh inancı kapsamında insan ruhu
nun bir köpeğe , köpeğin ruhunun da bir 
insana geçişini mümkün görmüş, bir be
den içerisinde günah işleyen kimsenin bu 
günahının cezasını başka bir bedende çe
keceğini, sevap için de aynı şeyin söz konu
su olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca, "Bir şey 
ancak duyular vasıtasıyla bilinebilir" de
melerine rağmen tenasühün duyutarla bi
linemeyeceğini ileri sürmüşlerdir (el-Far~, 

s. 270-271). İbnü'n-Nedlm'in Horasanit bir 
müelliften naklettiğine göre Sümeniyye 
insanların ve diğer din mensuplarının en 
cömertidir. İslam'dan hemen önce ve da
ha eski dönemlerde Maveraünnehir halkı
nın çoğunluğu bu mezheptendi. Peygam
berleri olan Budasef onlara helili olmayan, 
inanılması ve yapılması caiz sayılmayan en 
büyük şeyin bütün işlerde "hayır" demek 
olduğunu öğretmiş, onlar da hem sözle
rinde hem davranışlarında buna riayet et
miştir. Sümeniyye'ye göre hayır sözü şey
tanın işi olup onu bertaraf etmek inancın 
bir gereğidir (el-Fihrist, s. 484) . İbnü'n-Ne
dlm ayrıca, çeşitli putlar için kullanılan or
tak bir isim olan "buda" ile ilgili olarak fark
lı grupların görüşlerini nakleder. Buna gö-


