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ayetteki iki eli iki zıt nitelik (celal-cemal
gibi ). Hakk'ın ruhunu da O'nun sureti şek
linde yorumlamışlardır.
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İbn Havkal'in (ö. N./X . yüzyıl)
İslam dünyası coğrafyasına dair eseri
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SÜRİ, Muhammed b. Ali
( i.Ş;,_..J I ~ 0! ~ )
Ebu Abdillah Muhammed b. Ali
b. Abdillah es-Suri
(ö. 441/ 1049)
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376 (986) veya 377 (987) yılında Lübnan'ın güneyindeki sahil şehri Sur'da doğ
du, Sahill ve Şami nisbeteriyle de anılır. ilk
eğiti mini Sur'da aldı. Sekiz yaşlarında iken
şair ve edip Ebu Muhammed Hasan b. Hamid'den şiir dinledi. 389'da (999) Sayda'da İbn Cümey' ei-Gassanl ve Muhammed
b. Leys ei-Mevsıli'den hadis öğrendi. Daha
sonra Trablus'ta muhaddislerin ve edebiyatçı ların meclislerine devam etti. Humus'ta şiir öğrenimini sürdürdü . Askalan'da Ebü'l-Feth Ahmed b. Mutarrif eiAskalani'den edebiyat okudu, şiirlerini ve
diğer eserlerini rivayet etmek üzere ondan icazet aldı. Tahsilini ilerietmek maksadıyla Mısır'a gitti; orada birkaç yıl kalarak hadis Mfızı Abdülgani b. Said ei-Ezdi
başta olmak üzere birçok alimden hadis
yazdı . önceleri şiir ve edebiyatla meşgul
olan Suri yaşı ilerledikten sonra hadis tahsiline ağırlık vererek hadis meclislerine devam etti. Enbar, Kufe, Basra ve Ukbera'yı
bu amaçla dolaştı. Onun sadece Basra'da 400 hocadan faydalandığı belirtilmiştir
(İ b nü'l-Cevii . m. 322) . Suri 418'de ( ı 027)
hayatının sonuna kadar kalacağı Bağdat'a
yerleşti. Orada hadis Mfızlan Ebu Muhammed Hasan b. Muhammed ei-Hallal, Ebü'l-

Hasan Ali b. Ahmed en-Nuayml gibi alimlerden faydalandı ve hadis ilminde önemli
şahsiyetler arasında yer aldı. Bu sebeple
hacası Abdülganl el-Ezdl de kendisinden
rivayette bulunmuş . bazan adını açıkça
zikretmiş. bazan da kinayeli bir ifadeyle
ondan Verd b. Ali diye söz' etmiştir.
Surl'nin önde gelen talebesi Hatlb eiBağdadl onunla uzun müddet beraber ol-

du ve kendisinden çok miktarda hadis yazdı. Ebü'l-Hüseyin b. Tuyurl, Sur! öldüğün 
de onun kız kardeşinin yanında on iki çuval kitabı bulunduğunu , Hatlb ei - Bağda 
dl'nin bu bölgeye gittiğinde Tari]]. u Bagdad d ışında kalan eserlerinin çoğunu Surl'nin bu kitaplarından istifade ederekyazdığım ileri sürmüşse de (Yaküt, Mu'cemü'lüdebfi', N. 21- 22) Zehebl çeşitli kimseler
tarafından nakledilen bu iddianın doğru olmadığını belirtmekte, Hatib'in hafıza gücü, hadis seyahati, hadis öğrenme ve onu
anlama bakımından Surl'den daha üstün
olduğunu söylemektedir (A'lamü 'n-nübela' , m ııı . 283 ). Sun'nin diğer talebeleri arasında Ca'fer b. Ahmed es-Serrac, Ebü'IVelid el-Bad ve Kadılkudat Ebu Abdullah
ed-Dameganl de bulunmaktadır. Elinden
kan aldırdıktan sonra bir daha iyileşerne
yen Sur! 29 Cemaziyelahir 441 'de (2 8 Kas ım 1049) Bağdat'ta vefat etti ve Bağdat
Camii Kabristanı'na defnedildi.
Hadis ilmine olan vukufu ve derinliğiy
le bilinen Sürl'nin bu yönüne işaret eden
Hatlb ei-Bağdadl " Bağdat'a hadis ilmini
ondan daha iyi bilen bir kimse gelmedi"
demiştir. Sur! çok kuwetli olan Mfızasına
dil uzatanlara, "ResGiullah 'ın hadislerinden
hangisini istiyorsanız senedini söyleyin, size metnini okuyayım, yahut metnini okuyun, size senedini bildireyim" diye karşılık
vermiştir (Zehebl, Te?kire tü 'l-f:ıuff~. lll .
ı 115- 1 ı 16 ). Onun hadis öğrenme ve öğ
retmedeki titizliği dile getirilmekte, bazan
bir hadisi şeyh i ne defalarca okuduğu , hatasın ı görd ü ğü zam an şeyhini bile t enkit
etmekten çekinmediği , bir raYinin ve rivayetinin doğruluğundan emin olmadıkça ondan kesinlikle hadis rivayet etmediği belirtilmektedir. Bir gözü görmemesine rağ 
men bir ciltlik yazıyı bir r isaleye sığdıra 
cak kadar ince yazı yazma yeteneğine sahipti. Süri aynı zamanda güzel ahlaklı , geçimli . nüktedan ve şakacı bir kişiliğe sahipti. Hadis rivayet ederken şaka yapması dolayısıyla eleştirilmiş , o da bu konuda
kendisini kınayanlara şiirle cevap vermiş
tir. Hadisçiteri ve hadis ilmini eleştirenie
r e reddiye mahiyetinde şiirler yazmıştır.
Surl. Hanbeli mezhebine bağlıydı. Ömrünün sonlarında zühde meyletti. Onun bay-

ram ve teşrik günleri dışında bütün
oruçlu geçirdiği kaydedilmiştir.
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Eserleri. 1. el-Feva'idü 'l-'avdli'l-mü'erre]J.a min e'ş-şıJ:ıahi v e'l-gara'ib . Surl. akranı olan Ali b. Muhassin et-Tenuhl'nin rivayet ettiğ i , on dokuzu hadis olmak üzere ali isnadlı yirmi beş rivayeti bu çalışma
sında tahr'ic etmiştir (n ş r. Ömer Abdüsselam Tedmürf. Beyrut 1406/ 1985. 5. cüz). z.
el-Feva'idü '1-münte]fiit ve '1-gara'ibü '1J:ıisan 'ani'ş-ş üyu]J.i'l-Kufiyyin . Ebu Abdullah Muhammed b. Ali ei-Aievl'den seçtiği rivayetleri bu çalışmasında bir cüzde
toplamıştır (nş r. ömer Abdüsselam Tedmürl. Beyrut 1407/198 7). 3. Ba]fıyye min
mecmu'ati eJ:ıadi§ ma'a müldJ:ıazatin ii
na]fdi'l-esanid. Fuat Sezgin'in British Museum'da (MahtOtat Şa rkı yye, nr. 3057/ 2,
vr. 45 -46) nüshasının bulunduğunu belirttiği risale, el-Feva'idü'l-'avali'l-mü'erre]J.a mine'ş -şıJ:ıai:ı v e'l-gar a'ib'in sonunda Feva'id ii na]fdi'l -esanid adıyla yayım
lanmıştır (s. 109-1 14). Surl'nin bazı eserler
üzerine yazdığı notları ve tenkitleri de bulunmaktadır. Darekumi'nin Z:ikru esma'i'ttabi'in'e dair yazdığı haşiyenin bir nüshası Köprülü Kütüphanesi'ndedir (nr. 40/ 4).
Ayrıca Darekutnl'nin Ricalü'l-Bu{J.ari ve
Müslim adlı eseri hakkında h§şiyeleri. Berdlcl'nin Taba]fatü'l-esma'i'l-müfrede mine'ş-şaJ:ıab e v e 't-tabi'in ve aşJ:ıabi'l-J:ıa
di§'i ile İbn Sa'd'ın et-Taba]fiitü'l-kübra'sı üzerine notları ve eleştirileri bulunduğu
belirtilmiştir.
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Kuzey Hindistan 'da hüküm süren
bir İslam hanedam
(15 40-15 64).
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Hanedanın kurucusu Şlr Şah Sur Feridüddin b . Miyan Hasan. Hindistan ' ın kuzeybatı bölgesindeki Ruh'ta yaşayan Afgan asıllı Sür kabilesine mensuptur. Bundan dolayı hanedan Surller adını almıştır.
Ferldüddin'in babası Miyan Hasan. Delhi
Sultanlığ ı' nın bir kolu olan Lüdller'in hiz-
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