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s. Tasavvuf. İlk dönem zahid ve safilerinden olan Süfyan es-Sevri'nin daha hayatta iken şöhreti geniş bir çevreye yayıl
mıştır. Kelabazi onu, ashaptan sonra scı
filere ait bilgileri anlatan ve süfilerin vecd
hallerinden bahseden önemli kimseler arasında sayar (et-Ta'arruf, s. 27). İmam Ca'fer es-Sadık'ın yanı sıra Ebu Haşim el-KOfi, 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, Abdullah el-Mehdi. Amr b. Kays ei-Mülai gibi
süfilerle sohbet etmiştir. Ca'fer es-Sactık'
tan dünya ve nimetleriyle ilgili önemli nasihatler 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 harzühd ve tasavvuftan uzak kaldığı için

cayıp

uyarmışlardır.

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

Kaynaklarda Süfyan es-Sevri'den nakledilen sözlerden onun zühd devri tasavvufunun temel kavramlarını güzel bir şe
kilde açıkladığı görülür. Takva, vera'. tevekkül, rıza, yakin, zühd, haramlardan sakın
ma, nefse karşı koyma, kalp temizliği ve
kimseden bir şey istememe özellikle vurguladığı konulardır. Süfyan es-Sevri'yi beş
büyük müctehidden biri olarak kabul eden
Attar onun vera' ve takvada en üst mertebeye 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' kişinin vicdanında iz bırakan şeyi terketmesi, rıza takdir edileni şükrederek kabullenmesi, tevekkül kaderin hücumu karşı
sında gönlün ün sakin olması, yakin başına
gelen her şeyin Hak'tan geldiğini bilmesidir. Yakin kalbe ait fiillerden olup yakini
doğru olanın marifeti de doğru olur.
Kendisi de yamalı yün aba giymekle birlikte zahidliğin aba giyrnek ve kuru ekmek
yemekten ibaret olmadığını vurgulayan
Süfyan es-Sevri'ye göre zühd dünyaya gönül bağlamamak, makam ve mevkiye meyletmemek, tamahkar olmamaktır. Onun
zühd hayatında kendini bütünüyle halktan
tecrit etme diye bir anlayış yoktur. Nitekim vaktinin çoğunu ilim meclislerinde geçirmiş, çevresindekilere ilim öğrenmeleri
ni, namazı cemaatle kılmalarını, hacca gitmelerini, cihada katılmalarını, nefsin isteklerine karşı koymayı ihmal etmemelerini
tavsiye etmiştir. Ona göre alim, zahid, fakih, sOfi, mütevazi zengin ve haline şükre
den fakir, insanların en değerlileridir. Süf-

yan, ariflerin

cezasının

zikri terketmek olbu duruma düşmeme
leri için salikiere bedenlerinin selameti için
dünya, ruhlarının selameti için ahiret işle
rini ihmal etmemelerini, orta halli bir hayat sürüp yiyecek, içecek ve giyecekte israfa dalmamalarını, azgın ve zorba insanlara benzememelerini, arkadaşlık ettikleri insanların Allah'tan korkan veemanete
hıyanet etmeyen takva sahibi kişiler olmasına özen göstermelerini önermiştir.
Evzai mezhebine müntesip Endülüslü fakih A'nai. Süfyan ' ın zühd hakkındaki görüşlerini 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 niduğunu belirtmiş.

teliğindedir.
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