
gibi sahabilerin de bulunduğu bir toplulu
ğa hurma ikram edilmiş, çok aç olan Su
heyb hurmaları iştahla yemeye başlayınca 
ResOluilah ona, "Gözün ağrıyar ama hur
maları yiyorsun" demiş , Suheyb de, "Ya 
ResQlellah! Ben ağrımayan gözümü kulla
nıyorum" diyerek onu güldürmüştü (İbn 
Sa'd, lll, 228-229). Bizans topraklarından 
gelip müslüman olanların öncüsü kabul 
edilen Suheyb (Taberanl, VIII, 29) hata et
me endişesi ve rivayetteki titizliği sebebiy
le hadis nakletmemiştir. Hadis rivayet et
mesini isteyenlere Hz. Peygamber'in sa
vaşları konusunda. gördüğü ve yaşadığı 
olaylar hakkında bilgi verebileceğini, ancak 
ResOiullah'ın sözü olarak bir şey nakletme
yeceğini söylemiştir (İbn Sa'd, III, 229). 
Bununla birlikte kendisinden Abdullah b. 
Ömer ve Cabir b. Abdullah gibi sahabiler
le Said b. Müseyyeb, Abdurrahman b. EbQ 
Leyla ve Ka'b el-Ahbar gibi tabiller bir kıs
mı mükerrer otuz hadis rivayet etmiştir 
(İbn Hazm. s. 103). Bunlardan üçü ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Müslim'de yer almış, Kütüb-i Sitte'ye da
hil olan sünen sahipleri de onun hadisleri
ne eserlerinde yer vermiştir (Yahya b. E bO 
Bekir el-Amiri, s. I 38). Hz. Peygamber'in 
eşi ümmü Selerne'nin kız kardeşi Reyta 
bint EbQ Ümeyye ile evlendiği bilinen Su
heyb'in Hablb, Hamza, Sa'd, Salih, Sayfı, 
Abbad, Osman ve Muhammed adlarında 
oğulları olmuş, bunlar da kendisinden ri
vayette bulunmuştur. 
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· Iii MEHMET EFENDİOGLU 
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SUHTE 

L 
(bk. SOFTA). 

_j 

L 

SUHUF 
(~1) 

Kutsal metinleri ifade eden 
bir Kur'an terimi. 

_j 

Arapça sahife kelimesinin çoğuludur. 
Güney Sami dilinde "yazmak" anlamında
ki sahafa kökünden türediği ileri sürülen 
sahlfe "yayılmış, açılmış şey; üzerine yazı 
yazılacak veya yazılmış nesne, kağıt" an
lamlarına gelmekte (Lisanü'l-'Arab, " şl:ıf" 
md.; Kamus Tercümesi, ll, 790-791) , islam 
öncesi dönemde mektup, hukuki sözleş
me, şiir. hitabe ya da bir araya getirilmiş 
sözleri ifade etmekteydi. Önceleri papirüs 
ve parşömenden, ll. (VIII.) yüzyılın sonla
rından itibaren kağıttan yapılan, islam ön
cesinde ve islam'ın ilk yıllarında genelde 
dini. hukuki ve tarihi belgeleri kaydetmek 
amacıyla kullanılan düzgün yüzeyli yazı 
malzemesine suhuf denilmiştir. Buna gö
re suhuf kitap, defter veya kürrase (sekiz 
sayfalık forma) ile eş anlamlı olarak bütün 
halinde yahut kısmen kaydedilmiş metni 
belirtmektedir. Sahlfe Arapça'da benzer 
anlamlı "kırtas" ve "varak" kelimelerinden 
farklı olarak belirli bir yazı malzemesini ak
la getirmemekte, muayyen bir miktarı da 
belirtmemektedir. Dolayısıyla tek bir yap
rağa olduğu gibi rulo şeklinde dürülmüş. 
dosyaianmış veya defter gibi dikilmiş pek 
çok yaprağa işaret etmektedir. Suhuf is
lam literatüründe kutsal metinleri ya da 
bir alimin bir araya getirilmiş yazılarını. 
sahabe ve tabiln tarafından toplanan er
ken dönem hadis metinlerini ifade etmek 
için kullanılmıştır (ayrıca bk. SAHIFE). Su
huf kılıf, bohça veya kutu içine konularak 
korunuyordu. iki kapak arasında toplan
mış olanları ise mushaf diye adlandırılı
yordu ki bu terim erken dönemden itiba
ren sadece Kur'an için kullanılmıştır (Ha
lll b. Ahmed, Kitabü'l-'Ayn, "şl:ıf' ' md) Hz. 
EbQ Bekir, halifeliği döneminde Kur'an'ın 
toplanıp iki kapak arasında bir kitap haline 
getirildiği sırada ona bir isim aranmasını 
istemiş, sifr ve mushaf adlarından ikinci
sinin konmasını kararlaştırmıştır (SüyOtl, 
el-itl!:an, ı. 164-165; ayrıca bk. MUSHAF). 

Kur'an'da suhuf kelimesi önceki pey
gamberlere Allah tarafından gönderilen 
kutsal metinleri (Taha 20/133; en-Necm 
53/36-37; el-A'la 87/18- ı 9). Kur'an'ın ken
disini (Abese 80/13; el-Beyyine 98/2-3) ve 
insanların arnellerinin ilahi kayıtlarını (et
Tekvlr 81/10) ifade etmek için kullanılmış
tır. Önceki peygamberlere indirilen kutsal 
metinler "ilk sahlfeler" (Taha 20/133; el-
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A'la 87/18) veya "ibrahim ve Musa'nın su
hufu" (en-Necm 53/36-37; el-A'la 87/19) 
diye isimlendirilmiştir. Kur'an'da geçen "zü
bür" kelimesi (Al-i İmran 3/184; eş-Şuara 
26/196; Fatır 35/25) "kitap" manasındaki 
zebOrun çoğul u olup suhuf ile aynı anlam
dadır. Ancak zebur kelimesinin Hz. DavCıd'a 
indirilen kitabın ismi olarak kullanımı yay
gınlık kazanmıştır (Lisanü'l-'Arab, "zbr" 
md.). Kaynaklarda yer alan ve zayıf olduğu 
kabul edilen bir rivayette EbQ Zer el-Gıfa
rl'nin Allah'ın resullerine kaç kitap gönder
diği sorusuna Hz. Peygamber 1 04 cevabı
nı vermiş, bunlardan on sahlfenin Adem'e, 
elli sahlfenin Şlt'e, otuz sahlfenin idrls'e, 
on sahifenin ibrahim'e verildiğini, ayrıca 
Tevrat. inci!, ZebQr ve Kur'an'ın indirildi
ğini belirtmiştir (Taberl, TMl], I, 312-313; 
Zemahşerl, VI, 360). İbn Hazm Tevrat. Ze
bQr ve incil'in ibranlce, Hz. İbrahim'e indi
rilen suhufun Süryanlce olduğunu söyler. 

Hz. Şit'in kendisine ve babasına gönde
rilen suhufu bir araya getirerek bunlarla 
amel ettiği (İbnü ' l-Eslr, ı, 54). kendisine in
dirilen suhufta hikmet, kimya, simya, ri
yazi ilimler ve bazı sanatlardan bahsedil
diği nakledilmiştir. Hz. idrls'e indirilen su
hufta semav'i sırların, ruhanilere hükmet
me yöntemlerinin ve yıldızlar ilminin açık
landığı belirtilmiştir (Nişancızade , ı, 121 , 
124-125). EbQ Zer el-Gıfarl'nin Hz. ibrahim'e 
gönderilen suhufun içeriği hakkındaki so
rusuna ResOl-i Ekrem bunun dini-ahlaki 
mesellerden ibaret olduğu cevabını ver
miştir (Taberl, Tani], ı , 312-313; SüyOtl, ed
Dürrü'l-menşür, XV, 378). 

Hz. Musa'ya Tur'da verilen ilahi emir ve 
öğütleri içeren levhalar (elvah, el-A'raf 7/ 
145, 150, ı 54) bazı ayetlerde kendisine ve
rildiği ifade edilen suhufla (en-Necm 53/ 
36; el-A'la 87/19) eş anlamlı olmaktadır 
(Fahreddin er-Razi, XXIX, 14). Bu levhala
rın sayısının on, yedi veya iki olduğu riva
yet edilmiştir. Bunların malzemesinin Ceb
riiii'in getirdiği ve zümrüt yahut kırmızı ya
kuttan olduğu veya sert kayalar olup Al
lah'ın emriyle Musa'nın Allah'ın kelamını 
bunların üzerine kendi elleriyle oyduğu ya
hut üzerinde Tevrat'ın yazıldığı, gökten inen 
ve 1 O arşın uzunluğunda tahtalar olduğu 
görüşleri ileri sürülmüştür. Levhaların içe
riğine dair ayette geçen "her şey hakkında 
öğüt ve açıklama" ifadesi (el-A'raf 7/145). 
isrililoğulları'nın dini bakımdan ihtiyaç duy
dukları öğütler ve hükümlerin açıklanma
sı şeklinde tefsir edilmiştir. Yine bu levha
larda, "Ben rahman ve rahlm olan Allahım. 
Bana hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yol ke
sip eşkıyalık yapmayın. Adımı anarak ya
lan yere yemin etmeyin ... Öldürmeyin, zi-
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na etmeyin. ebeveyninize itaatsizlikte bu
lunmayın" ifadelerinin yer aldığı aktanımış
tır (Zemahşerl. rı. 508). Necm ve A'la süre
lerindeki ilahi mesajın Hz. ibrahim'in ve Hz. 
Musa'nın suhufunda yer aldığını bildiren 
ayetlerle (en-Necm 53/36-37; el-A'la 87/ 

18-19) ilgili olarak ibn Abbas'a dayanan 
bazı rivayetlerde bu iki sürenin adı geçen 
peygamberlerin suhufunda meaten bulun
duğu kaydedilmektedir. Ayrıca Hz. Muham
med'e indirilen bazı ayetterin (et-Tevbe 9/ 
112; el-Mü'minOn 23/H ı ; el-Ahzab 33/ 
35; el-Mearic 70/ 23-33) Hz. ibrahim'e de 
indirildiği rivayet edilmektedir (Süyütl, el
İtkan, ı . 125-126). Bir kısım hadisçiler ta
rafından zayıf bulunmakla birlikte birçok 
kaynakta yer alan bazı hadislerde Hz. ibra
him'e verilen suhuf ile Tevrat. incil, Zebür 
ve Kur'an'ın ramazan ayında indirildiği bil
dirilmektedir (Taberl, Cami'u'l-beyan, lll, 
189; SüyOtl, ed-Dürrü'l-menşür, ll , 231-
232) 

Hz. idris'in Hermes olduğu ve ona nis
bet edilen birçok kitabın Yunan ve islam 
kültüründe günümüze kadar ulaştığı gö
rüşü ile (DİA, XVII, 229-230) Falih Şebib el
Acemi gibi bazı çağdaş araştırmacılar ta
rafından ileri sürülen, Hz. ibrahim'in Hint 
kültüründeki Brahma ve ona verilen suhu
fun da Vedalar olduğu (Acemi, s. 1) şek

lindeki iddialar islam kültüründeki yaygın 
kanaatlerle uyuşmamaktadır. Nitekim fı
kıh usulü kaynaklarında neshin türlerin
den biri olan hem lafzın hem hükmün nes
hine önceki peygamberlere gönderilen su
huf örnek gösterilmekte ve bunlara dair 
artık hiçbir bilgi ve eserin kalmadığı be
lirtilmektedir (Cessas, Il, 251; Serahsl, ll, 
78; Abdülaz!z el-Buhar!, III , 280) . 

Kur'an'da Mekke'nin ileri gelenlerinden 
bazı müşriklerin, iman etmek için Allah 
tarafından özel olarak kendi adiarına dü
zenlenmiş mesajlar içeren, açılmış (okun
maya hazır) sahlfeler gönderilmesini talep 
ettikleri ve bunun kabul edilemez olduğu 
anlatılmaktadır (el-Müddessir 74/ 52). Yi
ne kıyamet günü vuku bulacalk olaylar an
latılırken "amel defterleri" anlamında su
hufun açılıp ortaya konutaeağına dikkat 
çekilmektedir (et-Tekvtr 81/1 O) Kur'an'da 
değerli , yüce ve tertemiz vasıflarıyla nite
lenerek övülen suhufla (Abese 80/13-14) 
kastedilenin ise Kur'an veya önceki pey
gamberlere gönderilen suhuf ya da levh-i 
mahfüz olduğu şeklinde farklı tefsirler 
yapılmıştır (Tabert, Cami'u 'l-beyan, XXIV, 
ı 08; Zemahşert. VI, 315; Fahreddin er-Ra
zi, XXXI, 59) . Kur'an'ın tertemiz suhuf şek
linde nitelendirildiği bir başka ayette ise 
(el-Beyyine 98/2) tertemiz vasfının "yalan, 
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nifak. şüphe ve sapkınlıktan uzak olma" an
lamına geldiği belirtilmiştir (KurtubT, XX, 
142). 
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SÜK 

(bk. PAZAR). 

SUKARNO, Ahmed 
(1901-1970) 

_j 

L Endonezya'nın ilk devlet başkanı. _j 

Cavalı bir öğretmenin çocuğu olarak Su
rabaya'da doğdu. Asıl adı Kusro Sosro'dur; 
sonraları halk arasında Bung Karno (yol
daş Sukarno), müslümanlar arasında ise Ah
med Sukarno adıyla tanınmıştır. iık öğre
nimini bir köy okulunda. orta öğrenimini 
genellikle Hallandalı çocukların ve üst dü
zey Endonezyalı memur çocuklarının gide
bildiği sömürge okullarında tamamladı. 
Surabaya'daki lise öğrenciliği sırasında ba
basının arkadaşı olan Sarekat Islam liderle
rinden ömer Said Çokroaminoto'nun evin
de kaldı ; onun çevresine katılarak siyasi 
konularla ilgilenmeye ve sömürge aleyh
tarı bir tutum takınmaya başladı. 1920' de 
mezuniyetinin ardından Çokroaminoto'nun 
kızıyla evlenerek kayınpederinin himaye
sine girdi. Aynı yıl Bandung'da yeni açılan 
teknik enstitüye kaydolduysa da birkaç ay 
sonra kayınpederinin tutuklanması yüzün
den eşinin ailesine bakmak için Surabaya'-

ya döndü ve orada bir süre tren memur
luğu yaptı. Çokroaminoto'nun 1922'de ser
best bırakılması üzerine okuluna döndü. 
Bu arada eşinden boşanarak babasıyla da 
ilişkisini kesti. 

Yüksek öğrenimi sırasında siyası ve fikri 
konulara fazlaca ilgi duyan Sukarno, Jang 
Jawa adlı bir gençlik teşkilatma katıldı ve 
Bandung şubesi başkanlığına getirildi. Ay
rıca Sarekat Islam'ın yayın organı Utusan 
Hindia başta olmak üzere çeşitli dergiler
de yazılar yazdı . O dönemlerde Bandung, 
yenilikçi dini ve islamcı görüşlerle sosya
list ve komünist fikirterin sıkça tartışıldığı 
bir merkez konumundaydı, Sukarno da bu 
fikir akımlarından ve onların temsilcilerinin 
faaliyetlerinden etkilenmekteydi. Son sını
fa geçtiğinde Algemeene Studiclub adın
da bir dernek kurarak siyasetle daha ya
kından ilgilenmeye başladı. Derneğin he
def ve eylem planında sömürge yöneti
miyle iş birliği yapınama ve Endonezya'nın 
tam bağımsızlığı amaçlanmaktaydı. Me
zun olduğunda bir arkadaşıyla birlikte Ban
dung'da mühendislik ve mimarlık bürosu 
açtı ; siyasete daha fazla eğilerek islamcı
lık ve komünizm ideolojilerini milliyetçilik 
temelinde bağdaştırmaya çalışan yazılar 
kaleme almaya başladı . Yazılarında islam
cılık, Marksizm ve milliyetçilik fikirlerinin 
Endonezya'nın bağımsızlık davasında bir
leştirilmesi gerektiğini savunuyordu. 

Temmuz 1927'de Endonezya Milliyetçi 
Partisi'ni (Partai Nasional lndonesia IPNIIJ 
kurdu. Parti kısa sürede Endonezya milli 
hareketinin merkezi ve sesi olurken Su
karno da popüler bir kişilik kazanarak ge
niş halk kesimlerinin partiye katılmasını 
sağladı. Ancak takındığı sömürge hükü
meti aleyhtarı tutum sebebiyle 1930'da 
partisi kapatılarak dört yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Yargılama sürecinde yaptığı sa
vunmalar daha sonra kitap halinde yayım
landı. iki yıl sonra serbest bırakılan Sukar
no, kendi partisinin devamı niteliğinde
ki Endonezya Partisi'ne (Partai Indonesia 
lPARTlN DO Il katıldı ve başkanlığa seçildi. 
Ancak partinin onun liderliğinde hızla bü
yüyerek 20.000'i aşkın üye sayısına ulaş
ması üzerine 1933'te tekrar tutuklanan Su
karno önce Endonezya'nın doğusundaki 
Flores adasına , dör t yıl sonra da Sumat
ra'daki Sengkulu'ya sürgün edildi. Sürgün
deyken siyasi içerikli kitap okuması yasak 
olduğu için dini ve kültürel ağırlıklı kitap
lar okudu ve özellikle islam hakkındaki bil
gilerini geliştirdi. 

Mart 1942'de Japon işgaliyle birlikte ser
best kalan Sukarno. askeri yönetim ce oluş-


