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SÜFYAN es-SEVRi 
( .ş),:ıı u~ ) 

Ebu Abdiilah Süfyan b. Said 
b. MesrCık es-Sevr! el-KCıfl 

(ö . 161/778) 

Kendi adıyla anılan 

fıkıh mezhebinin imamı, 

müfessir, m uhaddis ve zahid . 
_j 

97 (715) yılında dünyaya geldi. Bazı ri
vayetlerde doğum tarihi 95, 96 ve 98 (716) 
olarak da kaydedilir. Kazvin'de (EbO 
Ubeyd el-Acurrl, s. 160; Abdülkerlm b. Mu
hammed er-Rafil, lll, 47, 49). Horasan'da 
(Yahya b. Main, IV, 363) ve Cürcan'a bağlı 
Sevrller köyünde (Sehml, s. 216) doğduğu 
yolunda rivayetler vardır. Küçük yaşta 
iken ailesinin Kufe'ye yerleştiği anlaşılan 

Süfyan'ın Tem'lm kabilesinin Sevr koluna 
mensup olduğu için Sevr! nisbesiyle anıl
dığı konusunda kaynaklar müttefiktir. So
yu on altıncı dedesi İlyas b. Mudar'da Hz. 
Peygamber'in soyu ile birleşir. Dedesi Mes
ruk, Cemel Vak'ası'nda Hz. Ali'nin safla
rında savaşmış ve şehid olmuştur. Genç 
tabiln kuşağından olan babası Said, Kü
tüb-i Sitte'de rivayetleri bulunan güveni
lir bir muhaddistir. Annesi de hadis riva
yet eden, ilim ve takva sahibi bir hanım 
olup ilim öğrenmeye teşvik için Süfyan'a 
verdiği öğütle meşhurdur. Amcası Hamza, 
kardeşleri ömer ve Mübarek ile yeğenie
ri Arnmar b. Muhammed ve Seyf b. Mu
hammed yine Kütüb-i Sitte müellifleri ta
rafından güvenilir kabul edilen muhaddis
lerdir. 

Küçük yaşta babasının yanında hadis 
öğrenimine başlayan Süfyan, Kufeli tabi
In alimlerinden Amr b. Mürre'ye yetişti ve 
öğrencileri arasında yer aldı. Güçlü hilfı
zası sayesinde kısa zamanda pek çok ha
dis ezberleyip rivayet etmeye başladı ve 
ilim çevrelerinde meşhur oldu. Abdullah b. 
Mes'ud'a ve Hz. Ali'ye dayanan Kufe ilim 
geleneğinin yaşayan temsilcileri durumun
daki Hammad b. Ebu Süleyman, Ebu İs
hak es-SebiT, A'meş, İbnü'l-Mu'temir, İbn 
Şübrüme ve Muhammed b. Abdurrahman 
b. Ebu Leyla'dan fıkıh ve hadis, Asım b. 
Behdele ve Hamza b. Hab'lb'den kıraat öğ
rendi. Aynı zamanda Mekke, Medine, Bas
ra, Şam, Yemen gibi dönemin belli başlı 
ilim çevrelerini dolaşarak bu bölgelerin kı
raat, tefsir, hadis ve fıkıh birikimlerinden 
yararlandı. Bağdat. Vasıt. Cürcan, Rey, As
kalan ve Kudüs'te bulundu. 

Kufe dışına ilk yolculuğunu muhteme
len Horasan bölgesine yaptı. Akrabalarını 

ziyaret etmek ve ölen amcasından kalan 
miras payını almak için on sekiz yaşında 
iken ( 115/733) Buhara'ya gitti. Hadis ilmin
deki şöhretini duyup kendisini görmeye 
gelenlerin henüz çok genç olması sebe
biyle hayrete düştükleri göz önünde bu
lundurulduğunda Merv şehrine de bu yol
culuğu sırasında uğradığı söylenebilir. Me
dineli İbn Şihab ez-Zührl'ye (ö . 124/742) 
yetişememekle birlikte Mekkeli tabi'ln ali
mi Amr b. Dinar'a öğrencilik yaptığına dair 
bilgi Hicaz bölgesine ilk defa 124-126 yıl
ları arasında gittiğini gösterir. Daha son
ra da hac ve ilim tahsili sebebiyle pek çok 
defa Hicaz'a giden Sevr! , Mekke'de Amr 
b. Dinar'ın yanı sıra İbn Cüreyc'den, Medi
ne'de Abdullah b. Dinar, Ebü'z-Zinad, Re
bla b. Ebu Abdurrahman ve Yahya b. Said 
el-Ensarl gibi tabi'ln alimlerinden tefsir, 
hadis ve fıkıh öğrendi ; Ca'fer es-Sadık'a 

öğrencilik yaptı. Ayrıca Basra'da Eyyüb es
Sahtiyan'l, Asım el-Ahvel, Abdullah b. Avn 
ve Osman el-Bettl'den, Dımaşk'ta Evzai'
den faydalandı. Cürcan ve Rey'de bulun
du, bölgenin muhaddislerinden hadis öğ

rendi. Zehebl 130 tabiln alimiyle görüştü
ğünü ve yaklaşık 600 kişiden ilim öğren

diğini kaydeder (A'lamü'n-nübela', VII, 234; 
Mena/ı:ıb, s. 20). Bir yandan ilim yolculuk
larına devam eden Süfyan, babası vefat et
tikten (126, 127 veya 128/746) sonra otuz 
yaşlarında iken ders akutmaya başladı. 
Yaklaşık yirmi yıl boyunca Kufe'de ve baş
ta Medine ile Mekke olmak üzere dolaş

tığı bütün yerlerde ders verdi ve hadis ri
vayet etti. Maveraünnehir'den Kuzey Afri
ka'ya ve Endülüs'e kadar İslam coğraf
yasının bütün bölgelerinden gelen çok sa
yıda öğrenci kendisinden faydalandı. İb
nü'l-Cevzl, günümüze ulaşmayan mena
kıbında 20.000'den fazla öğrencisi bulun
duğunu kaydetmiş, ancak bu rakarnı abar
tılı bulan Zehebl en fazla 1 000 civarında 
öğrencisi olabileceğini beli rtmiştir (A'la
mü'n-nübela', VII, 234; MenaJı:ıb, s. 21). 

Abbas! Halifesi Mansur'un kadılık tekli
fini kabul etmeyen Süfyan'ın bir daha dön
mernek üzere Kufe'den ayrıldığı ve haya
tının sonuna kadar sürekli yer değiştirip 
gizlenerek yaşadığı belirtilmektedir. An
cak kadılık teklifinin ne zaman yapıldığı ve 
bu sürecin nası l geliştiği konusunda çeliş
kili rivayetler vardır. Kufe Kadısı İbn Ebu 
Leyla'nın vefatı üzerine (148/765) Man
sur'un Ebu Hanife, Süfyan es-Sevr! ve Şe
rlk b. Abdullah ' ı huzuruna çağırıp üçüne 
birden tekiifte bulunduğuna dair rivayet 
dikkate alınd ığında (İbn Hacer el -Heyte
ml. s. 88-89; ayrıca bk. Hüseyin b. Ali es
Saymerl. s. 71) bu teklifinaynı yıl hac mev-
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siminde ve Mekke'de yapıldığ ı düşünüle

bilir. Halifenin teklifini reddetmesinin ya
nı sıra Ehl-i beyt'e yönelik haksız uygula
maları konusunda ağır eleştirilerde bulu
nan Süfyan gizlice Mekke'den ayrıldı ve 
deniz yoluyla Yemen'e gitti. Orada meş
hur muhaddis Ma'mer b. Raşid'in dersle
rine katıldı ve ilmi müzakerelerde bulundu. 
Sevrl, Medine'de kendisine yetişemediği 
Zührl'nin bütün birikimini öğrencisi Ma'
mer'den aldığını ifade etmiştir (Zehebl, 
Mena/ı:ıb, s. 20) Daha sonra tekrar Mek
ke'ye döndü ve orada bulunduğu süre için
de Süfyan b. Uyeyne ve Fudayl b. İyaz gibi 
öğrencilerinin evlerinde gizlendi, bu ara
da bazı kimselere ders verdi. Muhtemelen 
1 53 (770) yılında hac em'lri olarak Mek
ke'de bulunan Mehdi-Billah ' ın , hakkında 

yakalama emri çıkarması üzerine bu defa 
Basra'ya kaçtı. Hammad b. Zeyd ve Ham
mad b. Selerne gibi Basralı muhaddisle
rin büyük ilgisine mazhar oldu. Hayatının 
geri kalan kısmını Basra'da geçiren Süf
yan, burada başta Abdurrahman b. Meh
di ve Yahya b. Said el-Kattan olmak üze
re öğrencilerinin ve dostlarının evlerinde 
gizlenerek ve sık sık yer değiştirerek ya
şadı; bu yüzden bir ders halkası oluştura
rak açıktan öğrenci yetiştiremedi. Basralı 
öğrencilerinden Sevr! lakabıyla tanınan Ebu 
Huzeyfe Musa b. Mes'ud en-Nehdl'nin an
nesiyle evlendiği ve onların evinde kaldığı 
da rivayet edilmiştir. Ayrıca sürekli gizle
nerekyaşamaktan bıktığı ve özellikle Ham
mad b. Zeyd tarafından Halife Mehdi
Billah ile görüşmeye ikna edildiği , ancak 
ömrünün vefa etmediğine dair bilgiler bu
lunmaktadır. 1 58 veya 1 59 (776) yılında 
Abdurrahman b . Mehdi ile birlikte hac
ca giden ve bir yıla yakın mücavir kalan 
Süfyan, Basra'ya döndükten sonra 1 S 
Şaban 161 'de (18 Mayıs 778 ya da aynı yı lı n 

başlarında) vefat etti. 

Hayatının ilk yarısını Emevller dönemin
de, ilmi bir otorite haline geldiği ikinci ya
rısını Abbasller devrinde geçiren Süfyan 
es-Sevrl bu ikinci dönemde muhalif bir si
yasi kişilik olarak da dikkati çeker. Ancak 
onun bir Emevl taraftarı olduğu ve Abba
sller'in iktidara gelmesiyle birlikte muha
lefete başladığı şeklindeki değerlendirme

ler (EF[İng ],IX, 771 ; )udd, CXXJJ/1 [2002], 
s. 25-37) isabetli değildir. Öncelikle, bazı 
araştırmacıların da beli rttiği gibi (Ess, 1, 

221-226; Cook, s. 65-67) Süfyan es-Sevrl'
nin yöneticilere karşı siyasi tavrı ve mu
halefet anlayışıyl a ilgili çelişkili rivayetler 
bulunduğundan bu konuda kesin kanaat 
belirtmek zor görünmektedir. Bununla bir-
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likte Ehl-i beyt'e yakınlığıyla bilinen Süf
yan'ın genel tavrının hacası İmam Ca'fer 
es-Sadık gibi siyasetten uzak ourma ve ak
tif muhalefet ortaya koymama yönünde 
olduğunu söylemek mümkündür (Büyük
kara, s. 32-33; Cook, s. 50-55, 257). Yöne
ticilerle görüşmekten ve hediyelerini ka
bul etmekten kaçındığına, gerektiğinde 
onları eleştirmekle birlikte isyan etmeyi 
doğru bulmadığına, hatta daha büyük fit
nelere sebep olmamak için bazan nasihat 
ve eleştiriden bile kaçınınayı tercih ettiği
ne dair rivayetler yanında öğrencisi Süf
yan b. Uyeyne'nin idarecilerden uzak dur
ınakla meşhur üç kişiden biri diye onu zik
retmesi hep bu genel tavrın yansımaları 
olarak değerlendirilebilir. Gayri meşru ve 
adaletsiz görülen bir yönetime karşı çıkı
lırken daha büyük zarariara yol açınama 
endişesi, dönemindeki birçok alim gibi Süf
yan es-Sevrl'yi de bu tavrı benimsernek zo
runda bırakmıştır. Muhammed b. Abdul
lah el-Mehdi (en-Nefsüzzekiyye) ve kardeşi 
İbrahim tarafından Halife Mansür'a karşı 
başlatılan isyan hareketlerini meşru gör
mekle birlikte açıktan destek vermediği 
konusundaki rivayetler aynı tavrı Abbasi
ler döneminde de sürdürdüğünü açıkça 
gösterir (Ebü'l-Ferec el-İsfahanl, s. 205, 

292, 382; Hatlb, XIII, 397-398; Fehml Ced
'an, s. 51, ı 17-118, 278). AncakHalife Man
sur'un biraz da bu pasif muhalefetini açı
ğa çıkarmak için Ebü Hanife gibi onu da 
huzuruna çağırıp kadılık teklif etmesi Süf
yan'ın bu tavrı sürdürmesini imkansız ha
le getirmiş ve meşru görmediği Abbas! 
yönetimine karşı muhalefetini açıkça or
taya koymak zorunda bırakmıştır. Hatta 
bu tavır değişikliği hacası Evzaı ile de ara
larının açılmasına sebep olmuştur. 

ilim tahsiline başladığı yıllarda ailesinin 
maddi durumu iyi olmayan Süfyan es-Sev
ri, yaptığı ilk ilim yolculukları sırasında 
kervanlarda ücret karşılığı hizmet ediyor, 
zaman zaman yapılan yardım ve ikramları 
kabul ediyordu. Ancak ileriki yıllarda ilmi 
otoritesi ve sosyal nüfuzu arttıkça siyasal 
ve akademik bağımsızlığını koruyabilmek 
için ticaretle meşgul olmaya başladı . Za
hid kişiliğine rağmen ticaretle meşgul ol
masını ve para biriktirmesini eleştirenie
re verdiği cevaplarda özellikle yöneticile
re muhtaç olmadan geçimini temin ede
bilmenin önemine vurgu yapan Sevr!, bir 
taraftan da insanlara yük olmadan geçi
mini sağlama esasına dayanan bir zühd 
anlayışını telkin ediyordu. Bununla birlik
te çağdaşı Ebü Hanife kadar varlıklı olma
dığı, genellikle maddi sıkıntı içinde yaşa-
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dığı ve mütevazi bir hayat tarzını tercih 
ettiği anlaşılmaktadır. 

Eserleri. 1. et-Tefsir. ll. (VIII.) yüzyıla ait 
ilk sistemli rivayet tefsiri çalışmalarından 
biri olup Taberi tefsirinin önemli kaynak
larındandır. Genellikle tabiln dönemi Mek
ke müfessirlerinin görüşlerini yansıtır. Gü
nümüze ulaştığı bilinen Rampür Rıza Kü
tüphanesi'nde kayıtlı tek nüshası İmtiyaz 
Ali Arşi tarafından Tefsiru Süfyani'ş-Şev
ri adıyla neşredilmiş (RampGr 1965), daha 
sonra bir heyet tarafından gözden geçiri
lerek tekrar yayımlanmıştır (Beyrut 1983). 

Basralı öğrencilerinden Ebü Huzeyfe Mü
sa b. Mes'üd en-Nehdl'nin rivayetine da
yanan ve muhtemelen lll. (IX.) yüzyıla ait 
olan bu nüsha eksiktir. Bakara süresiyle 
başlayıp Tür süresiyle sona erer; arada Mu
hammed ve Duhan süreleri de bulunma
maktadır. Sürelerin tertibi Hz. Osman mus
hafının tertibine uygun olmakla birlikte 
erken dönem tefsirlerinin genelinde oldu
ğu gibi ayet sırası gözetilmemiş ve birçok 
ayet atlanmıştır. Bu da Sevrl'nin, anlaşıl
ması güç kelime ve ifadeler hakkında riva
yete dayalı kısa açıklamalarla sınırlı harfi 
tefsir anlayışına bağlanabilir. Nitekim bir 
iki istisna dışında dil inceliklerine dair açık
lamalar, şiirle istişhad, fıkhl ya da itikadl 
görüş ve yorumlar yer almaz. z. el-Ca
mi'u'l-kebir. Daha ziyade sahabe, tabiln 
ve tebeu't-tabiln fakihlerine ait fıkhl gö
rüşleri derlediği, muhtemelen kendi icti
had ve tercihlerini de içeren bir eserdir. 
Genellikle İmam Malik'in el-Muvatta'ına 
benzetilen, sünen ve musannef türünün 
ilk örneklerinden sayılan eserin adı İbn Hayr 
el-İşblll tarafından el-Cami'u'l-kebir fi'l
fı]fh ve'l-i]].tilôt şeklinde kaydedilir (İbn 
Hayr, s. 113- I I 4). Sevrl'nin öğrencileri sa
yesinde Irak, Horasan ve Şam bölgelerin
de kısa zamanda meşhur olan eser, Sevrl'
ye de öğrencilik yapmış olan erken dönem 
Malikller eliyle Kuzey Afrika'ya ve Endü
lüs'e kadar ulaşmış, belli bir süre el-Mu
vatta'a yakın bir itibar görmüştür. Günü
müze ulaştığına dair bilgi bulunmayan eJ
Cami'in en meşhur ve muteber ravilerin
den Muafa b. imran'ın Kitabü'z-Zühd'ü
nü neşreden Amir Hasan Sabri, Beyhaki'
nin es-Sünen'i gibi daha sonraki kaynak
larda eJ-Cami'den yapılan nakillerden der
lediği bir bölümü kitabın girişine eklemiş
tir (Muata b. imran, neşredenin girişi, s. 
48-58) 3. el-Cami'u'ş-şagir. Kaynaklar
da el-Cami'u'l-kebir'den ayrı olarak be
lirtilen eserin muhtevasının tamamen re'y 
ya da tamamen hadis içerikli olduğuna 
dair farklı kayıtlar bulunmaktadır. 4. 
Kitôbü'l-Fera'iz. Bu konuda yazılmış ilk 

eserlerden ve bu literatürün günümüze 
ulaşan en eski örneklerindendir. Hans-Pe
ter Raddatz, Küfeli öğrencilerinden Ebü 
Nuaym Fazi b. Dükeyn'in rivayetine da
yanan, tesbit edebildiği tek nüsha duru
mundaki Zahiriyye Kütüphanesi nüshası
nı (Mecmua, nr. 38, vr. 27t-37t) neşret

miş, hakkında uzunca bir değerlendirme 
yazmış ve muhtevasını özetlemiştir (bk. 
bibL). Ayrıca Abdülazlz b. Abdullah el
Hem tarafından el-Fera'iz adıyla yayım
Ianmıştır (Riyad 1410). Teşekkül devri 
İslam miras hukukuna dair önemli bir 
kaynak niteliği taşıyan ve Beyhaki'nin es
Sünenü'l-kübra'sı içinde büyük ölçüde 
günümüze ulaşan esere Müttakl el-Hin
dl'nin Kenzü '1- 'ummal'inde sıkça atıfta 

bulunulmaktadır (Raddatz, Wl, XIII/1-2 

11971 ı. s. 30-32). Sadece yedi hadis riva
yeti içeren eser büyük ölçüde İbrahim en
Nehal'ye dayanan Küfe fıkıh geleneğini 
yansıtır (a.g.e., Xlll/1-2 119711. s. 33, 70, 

75-76) . s. Kitabü'l-İ'ti]fiid. Ebü Salih Şu
ayb b. Harb el-Bağdadl el-Medaini'nin iti
kadl meselelerle ilgili sorularına Sevrl'nin 
verdiği cevap ve açıklamaları içeren met
ni La.Iekal ve Zehebl nakletmiştir ( Şerf:ıu 
uşul, I, 151-154; Te?kiretü'l-f:ıuff~. ı, 206-

207) . Takıyyüddin İbn Teymiyye tarafından 
gözden geçirildiği kaydedilen bir nüshası 
Zahiriyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(Mecmua, nr. 139/14, vr. 191•-192•). 

Kaynaklarda sıkça atıf yapılan Kitabü 
Süfyan 'an İbn Cüreyc adlı eser (mesela 
bk. Müsned, I, 347; Ahmed b. Hüseyin el
Beyhaki, IX, 317; Ebü'ş-Şeyh, IV, 15) Sev
rl'nin, hacası İbn Cüreyc'den rivayetlerini 
içeren bir sema derlernesi olmalıdır. Ayrı
ca İbn Hayr el-İşblll, okuduğu kitaplar ara
sında Sevrl'nin öğrencisi Muhammed b. 
Yusuf el-Firyaöı'den rivayet edilen Kitabü 
Adabi Süfyan eş-Şevri adlı bir eserden 
söz eder (Fehrese, s. 241 ). Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye'de kayıtlı Ma esnedehu Süt
yan eş-Şevri adlı bir risale (Mecmua, nr. 
90 , vr. 39•-47•) Firyabl'ye (Elbanl. s. 373) 

ve Abdullah b. Muhammed b. Said b. Ebü 
Meryem'e (Sezgin, 1, 519) nisbet edilmiş
tir. Süfyan es-Sevrl'nin zühd ve takva ko
nularında öğrencilerine ve dostlarına yaz
dığı bazı mektup ve vasiyetnameler taba
kat kitapları sayesinde günümüze ulaş
mıştır: Risale ila 'Abbfıd b. 'Abbfıd el
Ersufi (İbn EbO. Hatim, I, 86-89; EbG Nu
aym el-İsfahanl, VI, 376-377); Risale ilfı 

'Oşman b. Za'ide (İbn EbG Hatim, ı. 98); 

Vaşiyyetühu ila 'Ali b. lfasan es-Seli
mi (EbG Nuaym el-isfahanl, VII, 24-25, 35, 

82-85) . Tahran Üniversitesi Kütüphanesi'n
de (nr. 1178, vr. ı 33t_ ı 35t) Süfyan es-Sev-



rl'ye nisbet edilen eski kimyaya ait bir risa
le (Risale-i Kfmiya'iyye) bulunmakla bir
likte (aynı risalenin Tahran Meclis Kütüp
hanesi'nde mevcut Farsça tercümesi için 
b k. Sezgin, IV, ı 32; V, 42 I) risalenin Sevrl'
ye aidiyeti incelenmeye muhtaçtır. Darü'l
kütübi'I-Mısriyye'de kayıtlı (Mecmua, nr. 
155) Cevabü Han1n er-Reşid ila Süf
yan eş-Şevri ve icabetü Süfyan lehu 
adlı risale için de aynı durum söz konusu
dur (GAS, I, 519) . 

İlıni Şahsiyeti. Zamanının bütün ilim 
merkezlerini dolaşıp önde gelen alimierin 
birçağuna öğrencilik yaparak oldukça ~n
gin bir ilmi birikim elde eden Süyfan es
Sevrl tebeu't-tabiln devrinin en büyük tef
sir, hadis ve fıkıh alimlerindendir.· t. Tefsir. 
İbn Abbas'a dayanan Mekke tefsir ekolü
nün birikimini hocaları İbn Cüreyc, A'meş 
ve Abdullah b. Ebu Neclh'ten alan Sevrl 
tefsirde Mücahid'i otorite kabul ederdi. 
Onunla birlikte Ata b. Ebu Rebah, Kata
de b. Diame ve İbn Şihfıb ez-Zührl gibi ta
biln dönemi müfessirlerinin rivayet ve eser
lerinin sonraki nesillere aktarılmasının ya
nı sıra l l. (VIII.) yüzyılda rivayet tefsirinin 
gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Mü
teşabih ayetlerin te'vil edilmesini doğru 
bulmayan Sevr!' nin daha ziyade aniaşılma
yan kelime ve ifadelerin açıklaması niteli
ğinde bir tefsir anlayışına sahip olduğu an
laşılmaktadır. Ayrıca Asım b. Behdele ve 
Hamza b. Hablb'den kıraat öğrenen Sevrl, 
kıraat-i aşereden sayılan bu iki kıraatin ilk 
ravilerindendir. Yine şaz kıraatlerden A'meş 
kıraatini de rivayet etmiştir. 

Z. Hadis. ilim yolculukları sayesinde Kfı
fe'nin yanı sıra Mekke, Medine, Basra ve 
Dımaşk'ın hadis ve sünnet birikimini şah
sında toplayan Süfyan es-Sevrl ll. (VIII.) 
yüzyılda bu birikimi konularına göre tas
nif eden ilk muhaddislerdendir. Bu sebep
le hadislerin ve sünnet bilgisinin sonraki 
nesillere aktarılmasında çok önemli bir ye
re sahiptir. el-Cami'u 'l-kebir ve el-Ca
mi'u 'ş-şagir adlı eserleri İbn Cüreyc, Ma'
mer b. Raşid ve Malik b. Enes gibi alim
lerce tedvin edilen benzer çalışmalar gibi 
bu nakil faaliyetinin temel kaynakları ara
sında kabul edilir. Ali b. Medini onu Kfıfe 
isoadının kaynak ravisi diye nitelendirirken 
Abdurrahman b. Mehdi'ye göre Evzaı, Ma
lik b. Enes ve Hammad b. Zeyd ile birlikte 
devrin dört büyük hadis imarnından bi
ridir. Osman b. Said ed-Dariml ise Malik, 
Hammad, Süfyan es-Sevrl, Şu'be ve Süf
yan b. Uyeyne'nin rivayet ettiği hadisleri 
bilmeyen kişinin hadis hafızı sayılamayaca

ğını belirtmiştir. Zehebl'nin tesbitine gö
re bunlardan sadece Sevrl'nin rivayetleri 

senedieriyle birlikte kaydedilip sahih olup 
olmayanlarına işaret edildiğinde ortaya on 
cilt hacminde bir müsned kitabı çıkacak
tır (A'lamü'n-nübela', Xlll, 323). Nitekim 
Nesal, Taberanl. Ebfı Bişr ed-Dfılabl gibi 
muhaddisler tarafından Süfyan'ın hadis
lerini toplayan birçok müsned derlenmiş
tir. Onun bir diğer özelliği hadisleri fıkıh 
bablarına göre tasnif eden ilk muhaddis
lerden olmasıdır. Bu konuda Ebfı Hanife'
den yararlandığına dair rivayetlerin yanı 
sıra hacası İbn Cüreyc'in tasnifini esas al
dığını gösteren rivayetler de bulunmakta
dır (Hüseyin b. Ali es-Saymer!, s. 73-76; 
Özpınar. s. 89, 206, 327). Evzai, Ma'mer 
b. Raşid, Abdullah b. Avn ve imam Malik 
gibi hocaları ya da akranlarının kendisin
den rivayette bulunduğu Sevrl'nin öğren
cileri arasında onun rivayetlerini sonraki 
nesillere aktaran en meşhur ve muteber 
raviler Abdurrahman b. Mehdi, Yahya b. 
Said el-Kattan, Vekı~ b. Cerrah, Ubeydul
lah b. Abdurrahman ei-Eşcal, Abdullah b. 
Mübarek, Ebu Nuaym Fazi b. Dükeyn, Mu
hammed b. Yusuf ei-Firyabl. Muafa b. im
ran, Şu'be ve Süfyan b. Uyeyne'dir. Pirya
bl'nin Sevr!' den rivayet ettiği hadisleri der
lediği kitabın bir bölümü, Amir Hasan Sab
rıtarafından Min lfadişi'I-İmam Süfyan 
b. Sa'id eş-Şevri: Rivayetü's-Seri b. 
Ya.Qya 'an şüyul]ih 'ani'ş-Şevri ve riva
ye tü Mu.Qammed b. Yusuf el-Firyabi 
'ani'ş-Şevri adıyla neşredilmiştir (Beyrut 
1425/2004). Aynı kitapta Seri b. Yahya'nın 
Sevrl'nin beş öğrencisinden rivayetlerini 
derlediği eserin birinci cüzü de bulunmak
tadır. Süfyan es-Sevrl'nin rivayet ettiği ha
disler konusunda mevcut en önemli kay
nak Yemenli öğrencisi Abdürrezzak es
San'anl'nin el-Muşannefidir. 

Hadis birikiminin aktarılmasının yanı sı
ra hadis rivayetleri arasındaki ihtilafların gi
derilmesi konusunda otorite kabul edilen 
Sevr! aynı zamanda ravi tenkidiyle meşgul 
olan, dolayısıyla cerh ve ta'dll ilminin do
ğuşuna katkıda bulunan ilk muhaddisler
dendir. Hadiste isnadın önemine işaret 
eden, "İsnad müminin silahıdır, silahı ol
mayan savaşamaz" sözü ona aittir. öte yan
dan hadislerdeki garlb kelimeler (garlbü'l
hadls) üzerinde duran ilk tebeu't-tabiln 
alimlerindendir. Hadis ilmi konusunda sa
hip olduğu bütün bu vasıflar sebebiyle ken
disine "emlrü'l-mü'minln fi'l-hadls" unva
nı verilmiştir. Hadislerin yazılmasına çok 
önem vermekle birlikte yalnızca hfıfızası 
kuwetli ve zeki olanların hadis rivayet et
mesi gerektiğini düşünen Sevr! hadis riva
yetinde sema yöntemini tercih etmiştir. 
Ancak Yemen'de hadis öğrenmeye merak-
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lı öğrencilerinin sayısının az ve genellikle 
hafızalarının zayıf olması yüzünden imla 
yöntemiyle hadis rivayet etmeye de baş
lamıştır. Güçlü hfıfızasıyla meşhur olma
sına ve hfıfızasının kendisini hiç yanıltma
dığını söylemesine rağmen hadislerin an
cak manen rivayet edilebileceği kanaatin
deydi. Zayıf ravilerden rivayette bulunmak 
ve tedlls yapmakla eleştirilmişse de Ze
hebl (Mfzanü'l-i'tidal, II , I69) ve İbn Ha
cer ei-Askalanl'ye göre (Tabakatü'l-müdel
lisfn, I, 32) güçlü bir rica! bilgisine sahip 
olan Sevr! hakkındaki bu tür değerlendir
melere itibar edilmemelidir. Kitaplarının 
gömülmesini vasiyet ettiğine ya da bizzat 
gömdüğüne dair bilgiler, hadis rivayeti ko
nusundaki titizliği ve eserlerinde bazı za
yıf rivayetlerin yer almasıyla ilişkilendiril
miştir (Zeheb!, A'lamü'n-nübela', VII, 261, 
267; Menakıb, s. 76-77; Keşfü '?-?Unün, I, 
52) 

Hadis ilmine büyük hizmetleri olan Süf
yan es-Sevrl'den hadis ilminin değeri ko
nusunda birbiriyle çelişen söz ve uygula
malar rivayet edilmiştir. Bir yandan hadis
le meşgul olmayı Allah'a ulaşmanın en iyi 
yolu ve ilimierin en hayırlısı diye nitelendi
rip nafile ibadete tercih ederken öte yan
dan bu ilmin ahiret azığı değil dünyalık bir 
meşgale olduğunu söylemiş, öğrencilerini 

bu konuda aşırıya kaçmamaları ve hadis 
ilminin cazibesine kapılmamaları konusun
da uyarmıştır. Nitekim benzer bir uyarı, 
meşhur sfıfi İbrahim b. Edhem ve Rabia 
ei-Adeviyye tarafından kendisine de yapıl
mıştır. Zehebl'nin de belirttiği gibi (A'la
mü'n-nübela', VII, 274; Te?kiretü'L-fJutfii?, 
I, 205) bu uyarılar, o dönemde hadis riva
yetinin büyük bir şöhret vesilesi olması ve 
kişiye birtakım maddi menfaatler sağla
masıyla ilgili olup bilhassa zahid kişiliğiyle 
öne çıkan alimler bu konuda titiz davran
mışlar ve bu ilmin amaç haline getirilme
mesi gerektiğini hatırlatmışlardır. 

3. Fıkıh. Sevrl, sahip olduğu hadis ve 
sünnet birikimini esas alarak yaşadığı dö
nemin fıkhl meseleleri hakkında fetvalar 
vermiş, fıkıh alanında görüşleri esas alı
nan bir otorite haline gelmiştir. Abdullah 
b. Mes'fıd'a dayanan Kfıfe fıkıh geleneği
nin temsilcilerinden Ebu İshak es-SebiT, 
A'meş ve Hammad b. Ebu Süleyman'a öğ
rencilik yapmış olmakla birlikte özellikle 
İ bn Şübrüme ve İbn Ebu Leyla'nın yolunu 
takip eder. Ktifeli hocalarından aldığı fıkıh 
bilgisi ve nosyonunu Mekke, Medine, Bas
ra ve Şam bölgelerinin zengin hadis ve 
sünnet birikimiyle bir araya getirmiş, ge
rek döneminde gerekse daha sonraki yüz
yıllarda bilhassa ehl-i hadis eğilimine sa-
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hip olan alimlerce Ebu Hanife'ye karşı Ku
fe fıkhının temsilcisi diye öne çıkarılmıştır. 
Ali b. Medlnl, İbn Mes'ud'un fıkhının İbra
him en-Nehal'den sonra Süfyan es-Sevrl'
ye intikal ettiğini if ade eder (el-'İlel, s. 47, 
52) . Ahmed b. Hanbel ve takipçiterinin ha
diste ve fıkıhta ehl-i Irak'ın imaını olarak 
Süfyan es-Sevrl'yi kabul ettiklerini belirten 
İbn Teymiyye ise genellikle ehl-i Irak'ın 
bid'atçılıkla suçlanmasına sebep olan re'
yin Sevr! söz konusu olduğunda eleştirii

mediğini söyler (Mecmü'u fetava, XX, 329-
330, 583). Onun hakkındaki tek menakıb 
kitabını Hanbeli Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl'
nin yazmış olması da bu açıdan dikkat çe
kicidir. İbnü ' l-Cevzl'nin eseri günümüze 
ulaşmamışsa da Zehebl tarafından yapı
lan ihtisarı mevcuttur (bk. bibl.) . öte yan
dan başta Hanefi ve Maliki tabakat kitap
ları olmak üzere kaynaklarda Sevrl'yi da
ha ziyade hadis alanındaki üstünlüğüyle 

öne çıkaran, fıkıhta Ebu Hanife ve Malik'
ten zayıf olduğunu ve fıkhı Ebu Hanife'
nin kitaplarından öğrendiğini vurgulayan 
pek çok rivayet bulunmaktadır. Bu durum, 
gerek klasik dönem eserlerinde gerekse 
çağdaş çalışmalarda onun genellikle ehl-i 
hadis ekolü içinde değerlendirilmesine se
bep olmuştur. Fetva verme konusunda 
çağdaşı Ebu Hanife'ye göre daha ihtiyat
lı davranması ve kendisinden önceki fakih
lerin görüşlerine daha fazla bağlılık gös
termesi, hadislerin zahiri manalarma bağ
lı kalarak yorum yapmaktan kaçınınayı bir 
edep şeklinde değerlendirmesi onu ehl-i 
hadis çizgisine yaklaştıran özellikleridir. An
cak rivayet ettiği hadisler arasında tercih
ler yaparak bir kısmıyla amel etmemesi 
ve bu yüzden Şafii tarafından eleştiriimiş 

olması (Ebu Ya 'la el-Hallli, II , 487) ehl-i 
re'ye benzer bir fıkıh anlayışına sahip ol
duğunu gösterir. Nitekim hadislerin yanı 
sıra tabiln ve tebeu't-tabiln fakihlerinin 
fıkhl görüş ve fetvalarıyla birlikte muhte
melen kendi ictihad ve tercihlerini de der
lediği el-Cami'u'l-kebir'i bir fıkıh ve me
sai! (re'y) kitabı olarak değerlendirilmiştir 
(EbO DavOd es-Sicistanl, s. 28; Ebü'l-Arab, 
s. 127; İbn EbO Ya'la, I, 207; İbn Hayr, s. 
113-1 14). Kitabü'l-Fera'iz adlı risalesi için 
de aynı değerlendirmeyi yapmak müm
kündür. 

Sevrl'nin fıkhl görüşleri de büyük ölçü
de Kufe fıkhı ve EbO Hanife'nin temsil et
tiği ehl-i re'yin görüşleriyle paralellik arzet
mektedir. Namazda besmetenin gizli oku
nacağı, rükUdan sonra elierin kaldırılmaya

cağı, cemaatle kılınan namazlarda cema
atin Fatiha okumayıp arnini gizlice söyle
yeceği, ezan gibi kametin de ikişer ikişer 
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okunması, namazda gülen kişinin abdesti
nin de bozulacağı, vitir namazının üç rek'at 
kılınıp Kunut'un rükOdan önce yapılacağı, 

cuma namazının şehir hükmündeki bir yer
leşim yerinde kılınması gerektiği , ziynet 
niteliği taşıyan altından zekat verileceği, 
kaybolan kocanın ölümüne hükmedilme
diği sürece eşinin boşanamayacağı , ölen 
kişinin sahip olduğu hakların varisierine 
intikal etmeyeceği, kadınların şahitliğinin 
had ve kısas dışında kabul edileceği, irti
dad suçu işleyen kadınlara ölüm cezası ve
rilmeyeceği gibi görüşleri buna örnek ola
rak gösterilebilir. 

Sevrl'nin feraiz risalesi dışında fıkhl gö
rüşlerini içeren herhangi bir eseri günü
müze ulaşmamıştır. Ancak öğrencilerinden 
Abdürrezzak es-San'anl'nin el-Muşannefi 
ve EbO İshakei-Fezarl'nin Kitabü's-Siyer'i 
ile Muhammed b. Nasr el-Mervezl, Tabe
rl, Tahavl, İbn Abdülber en-Nemerl gibi er
ken dönem alimlerinin ihtilafü'l-fukaha tü
rü eserleri onun fıkhl görüşlerini bugüne 
ulaştıran kaynaklardır. Bir Şafii fakihi ka
bul edilen Mervezl'nin İ)].tilafü '1-fu]fahd'
sı bunlar arasında özel bir öneme sahiptir. 
Zira Mervezl, hemen hemen bütün fıkhl 
meseleler hakkında önce Sevrl'nin görüşü
nü verip ardından ashab-ı re'y (KOfiyyOn), 
Malik, Şafii ve ashab-ı hadisin görüşlerini 

kaydeder. 

Sevri Mezhebi. Süfyan es-Sevrl'nin riva
yet ettiği hadisler gibi fıkhl görüşleri de 
kısa zamanda bütün İslam dünyasına ya
yılmış ve onun adıyla anılan mezhep yak
laşık beş asır boyunca meşhur fıkıh mez
heplerinden biri halinde varlığını sürdür
müştür. Sevri'yi fıkıhta da bir imam olarak 
kabul eden öğrencilerinin bu gelişmede 
çok önemli bir payı vardır. Bunlardan Yah
ya b. Said el-Kattan Basra'da, Yahya b. 
Ebu Zaide KOfe'de, Ubeydullah b. Abdur
rahman ei-Eşcal Bağdat'ta , Muafa b. im
ran ile EbO İshak el-Fezilrl Şam'da, Sa'd 
(Sa'deveyh) b . Said el-Cürcanl Cürcan'da, 
Ebü'l-Münzir Nu'man b. Abdüsselam, isam 
(Cebr) b. Yezld b. Aclan ve Hüseyin b. Hafs 
İsfahan'da bir yandan el-Cami'u'l-kebir'i 
rivayet ederken bit yandan da bizzat der
lemiş oldukları Sevrl'nin fıkhl görüşlerini 
kendi öğrencilerine aktarmışlar ve bu gö
rüşlere göre fetva vermişlerdir. Bu sayede 
Sevr! mezhebi V. (Xl.) yüzyıla kadar Bağ
dat ve çevresiyle Şam'da, VII. (XIII.) yüzyıl 
sonlarına kadar Dlnever, Kazvin, Cürcan, İs
fahan ve Horasan bölgesinde varlığını sür
dürmüş, özellikle Dlnever ve çevresinde et
kili olmuştur. Bu çevrede Süfyan es-Sev
rl'nin mezhebini benimseyenleri tanımla
mak üzere Sevrl ya da Süfyan! nisbeleri 

yaygın biçimde kullanılmıştır. Bişr ei-Ha
fi, Hamdun ei-Kassar, Muhammed b. Isa 
b. Amraveyh el-Cü!Odl, EbO İshak ei-Belu
tl ve EbO Hafs ed-Dunl gibi sufilerin Sevr! 
mezhebine mensup olması onun aynı za
manda zühd hareketinin ilk t emsilcilerin
den sayılmasıyla ilişkilendirilebilir. Kaynak
lar, Bağdat MansOr Camii'nde Sevr! mez
hebine göre fetva veren son fakih olarak 
404 (1014) yılında vefat eden Ebu Bekir 
Abdülgaffar b. Abdurrahman ed-Dineve
rl'nin ismini kaydeder (Safedl, XIX, I6; İbn 
Tağrlberdl, N, 238) . VIII. (XIV.) yüzyıl tarih
çilerinden Zehebl bu yüzyıldan it ibaren 
dört mezhep dışında yaşayan fıkıh mezhe
bi kalmadığını belirtir (A'lamü 'n-nübela', 
VIII, 92) 

4. Ke1am. Süfyan es-Sevrl'nin, dönemin
de ortaya çıkan kelam tartışmalarıyla il
gili tavrı konusunda farklı bilgiler bulun
maktadır. Eyyüb es-Sahtiyanl'nin engelle
melerine rağmen Basra Mu'tezile ekolü
nün önde gelen isimlerinden Amr b. Ubeyd 
ile görüştüğüne ve EbO Salih Şuayb b. 
Harb ei-Bağdadl ei-Medainl adlı bir yakı
nının isteğiyle temel itikadl meseleler hak
kındaki görüşlerini ona yazdırdığına dair 
rivayetlerin yanı sıra bu tür tartışmaları 
bid'at kabul ederek uzak durduğuna dair 
bilgilere de rastlanmaktadır (Kadi Abdül
cebbar, s. 243 ; Lalekal. 1, 151; EbO Nuaym 
el-İsfahanl, VII, 33-34; Zehebl, Te?kiretü 'l
f).uff§.?, I, 206; Ess, 1, 224, 226) . İmanın söz, 
amel ve niyetten meydana geldiği, dola
yısıyla arnelin imandan bir cüz olduğu ve 
arnellere göre artıp eksileceği , Allah'ın sı

fatlarının te'vil edilmeden kabul edilmesi 
gerektiği, Kur'an'ın mahlOk olduğuna ina
nan kişinin kafir sayılacağı , hayrın ve şer
rin Allah'tan geldiğine (kader) inanmanın 
şart olduğu, günahkar ve zalim de olsa 
devlet başkanına hiçbir surette isyan edi
lemeyeceği , buna bağlı olarak cuma na
mazlarının ve cihadın terkedilmemesi ge
rektiğine dair görüşleri kaynaklarda akta
rılır. Sevr!' nin Hz. Ali'yi E bO Bekir ve Ömer'
den üstün görmediği, hatta bu görüşte 
olan Rafizller'i eleştirdiği kesinlikle bilinse 
de Hz. Osman ve Ali hakkındaki görüşle
riyle ilgili rivayetler ihtilaflıdır. İbn Rüste ve 
İbnü'n-Nedlm gibi bazı erken dönem mü
ellifleri onu Zeyd! ya da Şii diye nitelendi
rir (İbnü'n-Nedlm , s. 221, 222; A'yanü'ş
ŞI'a, VII, 264) İbn Teymiyye ve Zehebl ise 
önceleri Hz. Ali 'nin üstünlüğüne inanırken 
Basra'ya gidip Eyyüb es-Sahtiyanl ile gö
rüştükten sonra bu görüşünden vazgeç
tiğini nakleder (el-Fetava'l-kübra, IV, 440; 
Minhacü's-sünne, ll, 73 ; A'lamü'n-nübela', 
VII, 252-254) . Hz. Ali ve Osman sevgisinin 



ancak yüce insanların kalplerinde bir ara
ya geldiğine, Ratiziler yüzünden Hz. Ali '
nin faziletlerini rahatlıkla anlatamadığına , 

hatta bu sebeple insanların Ehl-i beyt'e 
arzu ettikleri gibi destek veremediklerine 
dair ifadeleri, Hz. Osman'a buğzeden çev
relerden kendisini ayırmak istediğini açık
ça ortaya koymaktadır. Şii kaynaklarında 
hacası imam Ca'fer es-Sadık'tan rivayet
lerine yer verilmekle birlikte bir Şii olarak 
kabul edilerneyeceği ve bu tür değerlen
dirmelerin ancak Ehl-i beyt'e yakınlığıyla 
açıklanabileceği belirtilir (Hansari, N , 6 1-
65; A'yanü'ş-Şi"a, VII, 265) . Mürcie'ye mey
leden kişilerle ilişkisini kestiği ve cenaze na
mazlarını kılmadığı nakledilen Sevri iman
da istisna düşüncesini benimsiyar ve öğ
rencileri de KOfeli Mürcie mensupları ta
rafından şüpheciler (şükkak) diye anılıyor
du. Ebu Hanife ve çevresiyle Süfyan es
Sevr! arasındaki gergin ilişkilerde büyük 
ölçüde bu konudaki farklı eğil imlerinin 

etkili olduğu anlaşılmaktadır (Ess, 1, 22 1, 
225-226; Kutlu , s. 211 ). 

Çağdaş araştırmaların bir kısmında Sev
ri'nin dini ilimler dışında bazı ilgileri olduğu 
kaydedilmekte, hatta iyi bir matematikçi 
ve bir kimyacı diye sunulmaktadır (Ull
mann , s. 196; Sezgin, IV, 132 ; V, 16; Rosen
feld- ihsa noğlu , s. 15; EJ2 [İng. J, LX, 771 ). 
Meşhur bir matematikçi olan Reyli Haccac 
ile tartıştığı ve onun çözümlerini kabul et
mediğine dair rivayet (ibn Ebu Hatim, ı . 

125-1 26) onu bir matematik bilgini olarak 
tanımlamak için yeterli bir delil sayılmaz. 
Nitekim ilk islam matematikçileri Sevri'
den en az yarım asır sonra lll. (IX.) yüzyıl
da ortaya çıkmıştır (bk. HESAP; MATEMA
TiK). Bununla birlikte Sezgin'in de ifade 
ettiği üzere hacası ibn Ebu Leyla gibi mi
ras konularıyla ilgilenen ve feraiz konusun
daki ilk eserlerden birini kaleme almış olan 
Sevri'nin sayıların kullanımı ve hesap iş
lemleri hususunda çok kabiliyetli olduğu 
söylenebilir. Nitekim hacası ibn Ebu Leyla 
ve babası Said de bu konuda önde gelen 
kişilerdendi (ibn Hacer el-Askalanl, Teh
?ibü 't-teh?ib, ll , 127; IX, 269). öte yandan 
söz konusu çağdaş kaynaklar, Tahran'da 
bulunan ve Süfyan es-Sevri'ye nisbet edi
len eski kimyaya dair bir risaleden hare
ketle (Risale-i Kimiya'i, Tahran Danişgah 
Ktp. , nr. 1178, vr. 133b· J35b) onu bu bilim
le ilişkilendirirler. ilk müslüman kimyacılar
dan Cabir b. Hayyan'ın Sevri ile aynı tarih
lerde Küfe'de yaşamış olması ve bu ilmi 
Ca'fer es-Sadık'tan öğrendiğine dair riva
yetler dikkate alındığında Sevri'nin de böy
le bir meşguliyeti bulunduğunu düşünmek 
mümkün olmakla birlikte ne genel tarih 

ve tabakat kaynaklarında ne de islam bi
lim tarihine ait eserlerde bunu teyit ede
cek bir bilgiye rastlanır. Sezgin, ibn Ku
teybe'nin ' Uyunü'l-a{J.bô.r' ı ile Cahiz'in el
Bu{J.alô.'sında Sevri'nin tabii bilimlerle uğ
raştığına dair kayıtlar bulunduğunu belirt
mişse de ( GAS, V, 21 5) bu kaynaklarda 
sözü edilen kişi Ebu Abdurrahman kün
yeli başka birSevri'dir (Cahiz. s. 103- 111 , 
357) . Eski kimya ile meşgul olan ilk müs
lüman alimierin bu ilmi astrolojiyi de kap
sayan bir tabiat felsefesi bütünlüğü için
de ele aldıkları bilinmektedir (bk. KiMYA) . 
Sevri'nin Maşaallah b. Eseri adlı yahudi 
bir müneccimle diyaloguna dair rivayet ise 
(İbnü ' I-Kıftl , s. 327) onun yeni oluşan bu 
tür bilimiere pek olumlu bakmadığını gös
termektedir. 

Sevri hakkında yapılan ilk çağdaş araştır
malardan biri olan, Hans-Peter Raddatz'ın 
Die Stellung und Bedeutung des Sul
yan at-Tauri (gest. 778) . Bin Beitrag zur 
Geistesgeschichte des frühen Isiarn adlı 
yayımlanmamış doktora tezi ( 1967, Bonn 
Rheinische Friedrich-Wilhelms Üniversite
si). Joseph van Ess tarafından özellikle 
Sevri'nin kelam görüşleri ve eğilimi açısın
dan oldukça yetersiz bulunur ( Theologie 
und Gesellscha{t, ı , 222) . Muhammed Rev
vas Kal'ad, Sevri'nin çeşitli kitaplarda bu
lunan fıkhi görüşlerini Mevsu'atü fı~hi 
Süfyô.ni'ş-Şevri adlı eserinde toplamıştır 
(Beyrut 1990). Haşim Abdüyasin el-Meş
hedani'nin Süfyô.nü'ş-Şevri ve eşeruhu 
fi't-tefsir ismiyle yayımladığı yüksek lisans 
teziyle (Bağdat 1981) Meryem ibrahim Hin
davi'nin Tevşi~u merviyyô.ti'l-İmô.m Süf
yan eş-Şevri fi Müsnedi'l-İmô.m AJ:ımed 
ve beyô.nü itticô.hihi'l-fı~hi ( 1985, Kahi
re Üniversitesi) ve Abdullah b. Rahil b. ivaz 
el-Anzl'nin Fı~hü Süfyô.ni'ş-Şevri ( 1986, 
Medine imam Muhammed Üniversites i) 
adlı doktora tezleri Sevri hakkında yapılan 
diğer çalışmalardır. 
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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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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-


