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Sahâbîliði konusunda
ihtilâf edilen kumandan
ve vali.
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ÿMahmut Kavaklýoðlu

Hem Câhiliye hem Ýslâm döneminde yaþadýðý bilinmekle birlikte sahâbîliði konusunda ihtilâf edilmiþtir. Buhârî onun sahâbî olduðunu belirtirken Ýbnü’s-Seken ve Ýbnü’l-Esîr bunun kesin sayýlmadýðýný belirtmiþtir. Bazý kaynaklarda Ýbn Sa‘d’a dayanýlarak Þürahbîl’in Hz. Peygamber’i ziyarete geldiði ve bu ziyaret esnasýnda müslüman olduðu kaydedilmekteyse de Ýbn
Sa‘d’ýn onu Þamlý tâbiîlerin ilk tabakasýnda zikretmesinden dolayý bu bilgiye güvenilmeyeceði anlaþýlmaktadýr. Ýbn Hibbân’ýn
Þürahbîl’i eserinde hem sahâbe hem tâbiîn bölümünde kaydetmesi onun da bu
hususta kesin bir kanaate varamadýðýný
göstermektedir. Þürahbîl’in irtidad hareketlerini bastýrmaya yönelik askerî faaliyetlerde bizzat çarpýþtýðý, Yermük ve Kadisiye savaþlarýna katýldýðý, hatta Yermük’te babasýyla birlikte savaþtýðý (Ýbn Hacer,
el-Ý½âbe, III, 264) ve Kadisiye savaþýnýn önde gelen kumandanlarýndan biri olduðu
belirtilmektedir. Gerek Humus’un fethinde gerekse fetihten sonraki uygulamalarda bir kumandan sýfatýyla aktif rol oynadý. Humus’un boþaltýlmýþ evlerini müslümanlara taksim etti. Sýffîn Savaþý’nda Muâviye tarafýnda yer aldý. Pek çok muharebede kumandanlýk yaptý ve yirmi yýl kadar
Muâviye’nin Humus valiliði görevini yürüttü. Þürahbîl’in Humus’ta veya Sýffîn’de
öldüðü, cenaze namazýný sahâbî Habîb b.
Mesleme’nin kýldýrdýðý belirtilmekte, ölümü hakkýnda 36 (656), 40 (660) ve 42 (662)
gibi üç farklý tarih verilmektedir. Þürahbîl
b. Sýmt, doðrudan Hz. Peygamber’den, ayrýca Selmân-ý Fârisî, Ubâde b. Sâmit, Ömer
b. Hattâb, Amr b. Abese, Kâ‘b b. Mürre
gibi sahâbîlerden hadis rivayet etmiþ; kendisinden Cübeyr b. Nüfeyr, Amr b. Esved,
Kesîr b. Mürre, Sâlim b. Ebü’l-Ca‘d, Mekhûl b. Ebû Müslim gibi tâbiîler rivayette
bulunmuþtur. Þürahbîl’in gerek sened zincirinde yer aldýðý gerekse metninde isminin geçtiði rivayetler Kütüb-i Sitte ile diðer hadis kitaplarýnda kayýtlýdýr.
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Sâlikin
ilâhî aþký yoðun
ve sürekli biçimde yaþamasý
anlamýnda tasavvuf terimi.
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Sözlükte þürb “içmek” anlamýna gelir.
Kur’an’da üç yerde geçen (eþ-Þuarâ 26/
155; el-Kamer 54/28; el-Vâkýa 56/55) þirb
kelimesi “içecekten alýnan pay, hisse” demektir. Ayný kökten türeyen içecek þey,
içki anlamýndaki þarâbýn ise hem olumlu
(el-Ýnsân 76/5-6, 21; el-Mutaffifîn 83/28)
hem olumsuz (el-En‘âm 6/70; Yûnus 10/
4) kullanýmlarý vardýr. Kur’ân-ý Kerîm’de
cennette su, bal, yað ve hamrdan yapýlmýþ þarap ýrmaklarýnýn bulunduðu bildirilir (Muhammed 47/15). Ýçme eylemi daima
susamýþlýðý (ataþ) ve suya kanmayý (rey)
çaðrýþtýrýr. Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî kýyamet
günü kevser havuzundan bir defa içenlerin bir daha susamayacaðýný, cennette de
söz konusu içeceklerin sürekli olacaðýný
belirtir. Birincisine “susuzluðu ve harareti
gidermek için içme”, ikincisine “haz ve zevk
için içme” denir (el-Fütû¼ât, II, 724).
Tasavvufta þürb, temiz kalplerin ve ruhlarýn ilâhî ikramlardan kendilerine verilenlerle nimetlenmesi demektir. Bu hal, kulun rabbine yaklaþarak kalbine vârit olan
müþahede nurlarýyla nurlandýðýndan “susuz insanýn su içmesi” anlamýndaki þürbe benzetilmiþtir (Serrâc, s. 449). Hücvîrî
þürbü “taatin hazzý, ikramýn zevki, ünsün
lezzeti” þeklinde tarif ettikten sonra bedenin su ile, ruhun gönül huzuru ile tatmin edildiðini söyler. Ona göre þürb olmadan hiçbir þey gerçekleþmez (Keþfü’l-ma¼cûb, s. 507). Kuþeyrî þürbü zevk-rey ve
sekr-sahv terimleriyle açýklar. Zevk sâlikin ilâhî mânalarý tatmasý, þürb onlarla beslenmesinin süreklilik göstermesi, rey kanmadýr. Zevk þürbün baþlangýcý, rey sonucudur. Zevk “mânevî sarhoþluk” mânasýn-

da sekrin baþlangýcýný, þürb tam sekr halini, rey ise “mânevî uyanýklýk” anlamýnda
sahv halini ifade eder. Sühreverdî’ye göre
zevk iman, þürb ilim, rey ise haldir. Zevk
kalbine ansýzýn mânevî haller gelip giden
sâliklere (bevâdih, ehl-i zevk), þürb mânevî hallerin bir nebze daha kalýcý olduðu kiþilere, rey ise ahval ehline hastýr. Ýbnü’lArabî’ye göre zevk ilâhî tecellilerin ilk esasý, þürb tecellilerin ortasý, rey her makamýn son haddidir. Ýbn Acîbe ilmin meyvesinin amel, amelin neticesinin hal, halin
neticesinin zevk, zevkin neticesinin þürb
olduðunu söyler. Þürbü sekr, sekri de sahv
takip eder. Sahvdan sonra kemale ve vuslata ulaþýlýr. Tasavvuf edebiyatýnda su, süt,
bal þerbeti ve þarap farklý derecelerdeki
ilim, mârifet, aþk ve mestliðin simgeleri
diye kullanýlýr. Nitekim Hz. Peygamber
bir rüyasýný anlatýrken kendisine sunulan
bir kadehten süt içtiðini, artan kýsmýný
Hz. Ömer’e verdiðini ifade ettikten sonra
sütün ilmin simgesi olduðunu söylemiþtir
(Buhârî, “Ta.bîr”, 15, “Müsâkat”, 1; Tirmizî, “Rü,yâ”, 9; Nesâî, “Sýyâm”, 54).
Tasavvufta þürb ve þarap terimleri ilâhî
aþkla iliþkilendirilir. Zünnûn’a göre þürb
ilâhî muhabbeti avuç avuç, dolu dolu içmek ve kanmaktýr (Serrâc, s. 449). “Aþk
kadehinden öyle içtim ki bir daha susamadým” diyen Yahyâ b. Muâz er-Râzî’ye
Bâyezîd-i Bistâmî, “Dünyadaki bütün denizleri içsen bile kanmamalýsýn, hararetin
geçmemeli, daha fazlasýný istemelisin” demiþtir (Kuþeyrî, s. 221). Ýlâhî muhabbet
kadehinden bir defa içip kananlarýn yaný
sýra içtikçe harareti artanlar ve kanamayanlar da vardýr. Bâyezîd-i Bistâmî gibi
kanmanýn imkânsýzlýðýný savunanlar olduðu gibi aksi görüþ ileri sürenler de vardýr
(Ýbnü’l-Arabî, II, 551-552). Abdurrahman-ý
Câmî’ye göre aþk ve þarap kabarýp coþma, çeþitli þekillere girme, vücudun bütün zerrelerine sirayet etme, insaný mertlik, cömertlik ve tevazu hallerine kavuþturma özelliklerine sahiptir. Ýkisi de insaný
kendinden geçirir, kayýtsýz duruma getirir,
sýrlarýný ifþa etmesine sebep olur. Aþk ve
þarapta içme arzusu tükenmez, kanmak
söz konusu deðildir (Levâmi£, s. 122-127).
Þarâb-ý ezelî, þarâb-ý elest “kadîm tecellî”, þarâb-ý tevhid “ilâhî zâtta fâni olma”, þarâb-ý aþk “coþkun aþk”, þarâb-ý lâyezâlî “tecellî mertebeleri”, þarâbhâne “melekût âlemi ve ârifin iç âlemi” anlamlarýna
gelir (Ca‘fer Seccâdî, s. 498-503). Tasavvuf
edebiyatýnda þürb ve þarapla ilgili sembollerden kadeh ve kâse sâliki cezbeye sevkeden mânevî hali, ârifin gönlü ve ilâhî aþ269

