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Ders  :  101 

Konu : Ashâb-ı Suffe 

 Ashâb-ı Suffe, Arapça "sahipler, arkadaşlar" mânalarına gelen "ashâb" kelimesiyle, 

"eyvan, sed, sofa" gibi manalara gelen "suffe" kelimesinden oluşmuş bir tabirdir. Medine'ye 

hicretten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Medine'deki mescidine bitişik gölgelikte barınan 

ve ilim tahsili ile uğraşan sahabilere verilen genel isimdir.  

 Suffe'de toplanan öğrencilere Kur'ân-ı Kerîm, yazı, hadîs-i şerifler ve çeşitli dinî 

bilgiler öğretilirdi. Bu öğrenciler kendilerine ayrılan bölümü, dinlenme ve ders çalışma yeri 

olarak kullanırken, sınıf olarak da mescidden yararlanıyorlardı. 

 Ashâb-ı Suffe’nin Hocaları 

 Baş hoca Hz. Peygamber (s.a.v.) idi. Abdullah b. Mesud (r.a.), Ubey b. Ka‘b (r.a.), 
Muaz b. Cebel (r.a.) ve Ebu'd-Derdâ (r.a.) gibi ilim sahibi sahabeler de Ashâb-ı Suffe'nin 
diğer mümtaz hocaları idi.  

Ashâb-ı Suffe'nin Oluşumu ve Suffe Sakinleri 

 Hz. Peygamber (s.a.v.), Medine'ye hicretten hemen sonra giriştiği mescit inşası 

sırasında bir eğitim-öğretim kurumuna olan ihtiyacı gözden kaçırmamış ve mescidin 

bitişiğinde yapılan bir bölümü bu işe tahsis etmiştir. 

  Düzenli bir eğitim-öğretim faaliyetine tâbi tutulan bu öğrenciler, kendilerine ayrılan 

mekâna "suffe" dendiğinden " Ashâb-ı Suffe" veya "Ehl-i Suffe" diye anılmışlardır.1 

 Zaman zaman Hz. Peygamber'i görmek ve İslam'ın temel esaslarını öğrenmek için 

gelen ve kalacak başka bir yeri olmayan misafirler de Suffe'de kaldığından ve ayrıca evlenip 

ev-bark sahibi olanlar Suffe'den ayrıldığından Ehl-i Suffe'nin sayısı daima değişmiştir. 

 Aralarında Talha b. Ubeydullah (r.a.), Ebû Said el-Hudrî (r.a.), Ebû Hureyre (r.a.), 

Ebû Zer el-Gıfârî (r.a.), Bilâl-i Habeşî (r.a.), Abdullah b. Ömer (r.a.), Abdullah b. Mesud (r.a.), 

Berâ b. Mâlik (r.a.) gibi tanınmış sahabilerin de bulunduğu Suffe'de yatılı olmayanlarla 

birlikte öğrenci sayısı zaman zaman 400'e kadar çıkardı.  

 Ashab-ı Suffe Ne İle Meşgul Olurdu? 

 Suffe'de toplanan öğrencilere Kur'ân-ı Kerîm, yazı, hadîs-i şerifler ve çeşitli dinî 

bilgiler öğretilirdi. Bu öğrenciler kendilerine ayrılan bölümü, dinlenme ve ders çalışma yeri 

olarak kullanırken sınıf olarak da mescitten yararlanıyorlardı.  

 Ehl-i Suffe, nâzil olan ayetleri ve Peygamberimiz'in hadislerini ezberleme hususunda 

ön sıralarda yer alıyordu. Muhacirler çarşı-pazarda ticaretle, Ensar ise bahçelerinde 

ziraatle uğraşırken Suffeliler olabildiğince Hz. Peygamber'in yanından ayrılmıyorlar, 

                                                        

1 İslam'da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi,  C. I. Sh.166-168 
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başkalarının duymadıklarını duyuyorlar, görmediklerini görüyorlardı. İşleri sebebiyle 

yeteri kadar Rasûlullah (s.a.v.) ile bir arada bulunamayan Müslümanlar yeni gelişmelerin 

çoğundan Ehl-i Suffe vasıtasıyla haberdar oluyorlar, yeni bilgilerin çoğunu onlardan 

öğreniyorlardı. 

 Suffe Ehli'nin büyük kısmı kendilerini tamamen ruhi-mânevi hayata vermiş 

bulunuyor, geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla ve ilim tahsiliyle geçiriyorlardı. Böylece bir 

yandan İslam'ı öğrenen ve bir yandan da onu tüm incelikleriyle yaşamaya gayret eden bu 

sahabeler, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sevgisine ve özel ilgisine mazhar oluyorlardı. 

 Hz. Peygamber onların geçimleriyle bizzat ilgileniyor, Beytü'l-Mal'e ve kendisine 

gelen malların büyük bir kısmını onlara ayırıyordu. Sahabeler de Hz. Peygamber'in 

teşvikiyle bu ilim ve irfan yuvasını destekliyor; bazen onlardan bir kaçını evlerinde misafir 

ediyor bazen de üzeri hurma dolu dalları getirip burada yüksekçe bir yere asmak suretiyle 

onların geçimlerine yardımda bulunuyorlardı. 

 Ashab-ı Suffe Nasıl Geçinirdi? 

 Kendilerini tamamıyla ilme vermiş oldukları için belirli bir gelirleri olmayan Ehl-i 

Suffe içinde gücü kuvveti yerinde olanlar odun kesmek, su taşımak gibi sınırlı işler yaparak 

mümkün mertebe ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyordu. İhtiyaç içinde bulunsalar dahi iffet ve 

vakarları sebebiyle kimseden bir şey istemiyorlardı. 

 Bunun yanında Hz. Peygamber (s.a.v.) onların geçimleriyle bizzat ilgileniyor, Beytü'l- 

Mal'e ve kendisine gelen malların büyük bir kısmını onlara ayırıyordu. Sahabeler de Hz. 

Peygamber'in teşvikiyle bu ilim ve irfan yuvasını destekliyor; bazen onlardan bir kaçını 

evlerinde misafir ediyor bazen de üzeri hurma dolu dalları getirip burada yüksekçe bir yere 

asmak suretiyle onların geçimlerine yardımda bulunuyorlardı. 

 Ashâb-ı Suffe'nin Önemi 

 Suffe, İslam'ın ilk sistemli eğitim kurumudur. İlk İslam "üniversitesi"dir. Suffeliler 

de hayatlarını Peygamber medresesinden ilim ve irfan tahsil etmeye adamış seçkin 

kimselerdir. 

 Hz. Peygamber ile beraberliklerinin fazla olması sebebiyle, diğer Müslümanların 

duymadıkları bir çok hadîs-i şeriften onları haberdar etmiş, hadis rivayetinde ön sıralarda 

yer almışlardır.  

 En çok hadis rivayet eden yedi sahabeden üçünün; Ebû Hureyre (r.a.), Abdullah b. 

Ömer (r.a.) ve Ebû Said el-Hudrî'nin (r.a.) de Suffe Ashâbı'ndan çıkmış olması elbette Hz. 

Peygamber'le bu nevi birlikteliğin ve ilme bu denli düşkünlüğün bir neticesi olmalıdır. 

 Suffe ehli, İslam'ın yayılmasında ve İslami ilimlerin öğretiminde önemli hizmetler 

vermiştir. Medine dışındaki, yeni Müslüman olan kabileler, Kur'an ve diğer dinî bilgileri 

öğrenmek üzere muallimler istedikçe onlara Suffe Ehli'nden görevliler gönderilmiştir. 

Bunlar Bi'r-i Maûne ve Recî olaylarında olduğu gibi bu görevlerini hayatları pahasına 
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yerine getirmişlerdir. Diğer taraftan Medine'ye Hz. Peygamber'i görmek üzere gelen kabile 

temsilcilerinden Müslüman olanlar devletin misafirhane olarak kullandığı evlerde kalmış 

ve bu dönemde kendilerine yönelik yapılan yoğun eğitim faaliyetinde, daha ziyade Suffe 

Ehli vazife görmüştür. Kısacası Suffe, İslam tarihinde örnek ve öncü bir eğitim yuvası 

olmuştur. 

 Ashâb-ı Suffe hakkında dikkat çekici bir husus da şudur: Suffe ehlinden bir kısmı, 

kendilerini tamamen ruhi-mânevi hayata vermiş bulunduklarından, bu kısım Suffe Ehli 

Müslümanlar arasında zahidane yaşayışın ve tasavvufi eğilimin öncüleri olmuştur. 

 İşte Medine kriterlerinin en önemlilerinden birisi de, ilk emri ‘’OKU’’ olan dinin 

emrini yerine getiren örgün ve yaygın eğitim sisteminin temeli, yatılı kursların temeli, 

hafızlık kurslarının temeli, hadis ezberlemenin temeli, ezan ve hutbenin temeli, yaşamın 

temeli olarak ilk okulu, medreseyi ve üniversiteyi burada buluyoruz. 

 Mecburi dinî eğitim kriterini burada Peygamberimiz (s.a.v.), İslam toplumunun 

öncelikleri arasında bize öğretiyor. 

 Bunun için bütün olumsuzluklara rağmen; her ne şekilde, hangi imkânlar el 

veriyorsa eğitim olacak, ama mutlaka olacak.  

İlimsiz medeniyet olur mu?  

İlimsiz şuur olur mu? 2 

Çünkü: 

 قُْل هَْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ََل يَْعلَُمونَ 
‘’...De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...’’3 buyurulmaktadır.  

 Yine İslam'ın kurumsallaşması açısından;  cami, ekonomik kurum ve ilim kurumu 

sırasıyla oluşmuş oldu.  

 Yeni Müslüman olan belde, bölge ve ülkelere, bu kurumlardan yetişen sahabe-i 

kiram dağıldılar. İslam'ı ana kaynağından kana kana içen bu güzide insanlar gittikleri 

yerlere şifa dolu kaynağı, özü taşıdılar. Böylece daha önceki ümmetlerin başına gelen 

vahyin kaybolması, yön değiştirmesi ve bozulmasının önüne geçilmiş oldu. Biri yanlış 

söylese, diğeri hatırlattı düzeltti. 

 Ashab-ı Suffe 1500 yıl önce okuma yazma seferberliği ile dünyanın en çok okuma ve 

yazmaya önem veren toplumu oldular. Bugün elimize geçen hadisler bu mübârek Suffe Ehli 

tarafından bizlere ulaştırılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) daha hayatta iken bir çok 

sahabenin  elinde Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadisleri yazılmıştı. 

 Medine, medeniyetin beşiğidir. Bugün batı dahil olmak üzere etkilemediği hiç bir 

köşe yoktur. Medine, merhametin beşiğidir. Bütün dünyaya merhamet yayılsın ister. 

                                                        
2 İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah 
3
 Zümer suresi, 9. ayet 
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Medine, insana siyah-beyaz deri rengiyle bakmayan, bütün insanları Hz. Âdem’in çocukları 

ve dolayısıyla insan olarak kardeş gören bir yapıya sahiptir. Müslümanlar ise birbirlerinin 

din kardeşidirler, birbirlerinin velileridirler. 

Alınacak Dersler 

1. Müslüman için cami çevresinde bir hayat gerekmektedir. Hayat merkezinin cami 

olduğu bir yaşam tarzı olmalıdır. 

2. Ashâb-ı Suffe gibi daima eğitim almak gerekir. Yaşamak ve yaşatmak için eğitim 

gerekir. Medeniyet kurmak için eğitim gerekir. 

 

Not: Bu hafta 

1- Zümer Suresi’nin 9. ayetinin tefsirini okuyalım. 

2- İlim öğrenmenin faziletiyle ilgili 5 hadis okuyalım. Bunları ailemizle paylaşalım. 
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