
ayetteki iki eli iki zıt nitelik (celal-cemal 
gibi ). Hakk'ın ruhunu da O'nun sureti şek
linde yorumlamışlardır. 
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SÜRETÜ'I-ARZ 
( J>}lf Ö; }'"' ) 

İbn Havkal'in (ö. N./X . yüzyıl) 
İslam dünyası coğrafyasına dair eseri 
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(bk. İBN HAVKAL). 

SÜRİ, Muhammed b. Ali 
( i.Ş;,_..J I ~ 0! ~ ) 

Ebu Abdillah Muhammed b. Ali 
b. Abdillah es-Suri 

(ö. 441/ 1049) 

Hadis alimi ve şair. 

_j 

_j 

376 (986) veya 377 (987) yılında Lüb
nan'ın güneyindeki sahil şehri Sur'da doğ
du, Sahill ve Şami nisbeteriyle de anılır. ilk 
eğitimini Sur'da aldı. Sekiz yaşlarında iken 
şair ve edip Ebu Muhammed Hasan b. Ha
mid'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 ede
biyatçıların meclislerine devam etti. Hu
mus'ta şiir öğrenimini sürdürdü. Aska
lan'da Ebü'l-Feth Ahmed b. Mutarrif ei
Askalani'den edebiyat okudu, şiirlerini ve 
diğer eserlerini rivayet etmek üzere on
dan icazet aldı. Tahsilini ilerietmek mak
sadıyla Mısır'a gitti; orada birkaç yıl kala
rak 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 tah
siline ağırlık vererek hadis meclislerine de
vam etti. En bar, Kufe, Basra ve Ukbera'yı 

bu amaçla dolaştı. Onun sadece Basra'
da 400 hocadan faydalandığı belirtilmiştir 

(İbnü'l-Cevii . m. 322) . Suri 418'de ( ı 027) 

hayatının sonuna kadar kalacağı Bağdat'a 
yerleşti. Orada hadis Mfızlan Ebu Muham
med Hasan b. Muhammed ei-Hallal, Ebü'l-

Hasan Ali b. Ahmed en-Nuayml gibi alim
lerden 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 ei
Bağdadl onunla uzun müddet beraber ol
du ve kendisinden çok miktarda hadis yaz
dı. Ebü'l-Hüseyin b. Tuyurl, Sur! öldüğün

de onun kız kardeşinin yanında on iki çu
val kitabı bulunduğunu , Hatlb ei-Bağda

dl'nin bu bölgeye gittiğinde Tari ]]. u Bag
dad dışında kalan eserlerinin çoğunu Su
rl'nin bu kitaplarından istifade ederekyaz
dığım ileri sürmüşse de (Yaküt, Mu'cemü'l
üdebfi', N. 21-22) Zehebl çeşitli kimseler 
tarafından nakledilen bu iddianın doğru ol
madığını belirtmekte, Hatib'in hafıza gü
cü, hadis seyahati, hadis öğrenme ve onu 
anlama bakımından Surl'den daha üstün 
olduğunu söylemektedir (A'lamü'n-nübe
la' , mııı . 283 ). Sun'nin diğer talebeleri ara
sında Ca'fer b. Ahmed es-Serrac, Ebü'I
Velid el-Bad ve Kadılkudat Ebu Abdullah 
ed-Dameganl de bulunmaktadır. Elinden 
kan aldırdıktan sonra bir daha iyileşerne
yen Sur! 29 Cemaziyelahir 441 'de (28 Ka
sım 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, si
ze metnini okuyayım, yahut metnini oku
yun, size senedini bildireyim" diye karşılık 
vermiştir (Zehebl, Te?kiretü 'l-f:ıuff~. lll . 
ı 115- 1 ı 16 ). Onun hadis öğrenme ve öğ
retmedeki titizliği dile getirilmekte, bazan 
bir hadisi şeyhine defalarca okuduğu , ha
tasını gördüğü zaman şeyhini bile t enkit 
etmekten çekinmediği , bir raYinin ve riva
yetinin doğruluğundan emin olmadıkça on
dan kesinlikle hadis rivayet etmediği belir
tilmektedir. Bir gözü görmemesine rağ 

men bir ciltlik yazıyı bir r isaleye sığdıra

cak kadar ince yazı yazma yeteneğine sa
hipti. Süri aynı zamanda güzel ahlaklı , ge
çimli . nüktedan ve şakacı bir kişiliğe sa
hipti. Hadis rivayet ederken şaka yapma
sı dolayısıyla eleştirilmiş , o da bu konuda 
kendisini kınayanlara şiirle cevap vermiş
tir. Hadisçiteri ve hadis ilmini eleştirenie
re reddiye mahiyetinde şiirler yazmıştır. 

Surl. Hanbeli mezhebine bağlıydı. Ömrü
nün sonlarında zühde meyletti. Onun bay-

SORlLER 

ram ve teşrik günleri dışında bütün yılı 
oruçlu geçirdiği kaydedilmiştir. 

Eserleri. 1. el-Feva'idü 'l-'avdli'l-mü'er
re]J.a mine'ş-şıJ:ıahi ve'l-gara'ib . Surl. ak
ranı olan Ali b. Muhassin et-Tenuhl'nin ri
vayet ettiğ i , on dokuzu hadis olmak üze
re ali isnadlı yirmi beş rivayeti bu çalışma
sında tahr'ic etmiştir (nş r. Ömer Abdüsse
lam Tedmürf. Beyrut 1406/1985. 5. cüz). z. 
el-Feva'idü '1-münte]fiit ve '1-gara'ibü '1-
J:ıisan 'ani'ş-şüyu]J.i'l-Kufiyyin. Ebu Ab
dullah Muhammed b. Ali ei-Aievl'den seç
tiği rivayetleri bu çalışmasında bir cüzde 
toplamıştır (nş r. ömer Abdüsselam Ted
mürl. Beyrut 1407/1987). 3. Ba]fıyye min 
mecmu'ati eJ:ıadi§ ma'a müldJ:ıazatin ii 
na]fdi'l-esanid. Fuat Sezgin'in British Mu
seum'da (MahtOtat Şa rkıyye, nr. 3057/ 2, 

vr. 45-46) nüshasının bulunduğunu belirt
tiği risale, el-Feva'idü'l-'avali'l-mü'erre
]J.a mine'ş-şıJ:ıai:ı ve'l-gara'ib'in sonun
da Feva'id ii na]fdi'l -esanid adıyla yayım
lanmıştır (s. 109-1 14). Surl'nin bazı eserler 
üzerine yazdığı notları ve tenkitleri de bu
lunmaktadır. Darekumi'nin Z:ikru esma'i't
tabi'in'e dair yazdığı haşiyenin bir nüsha
sı Köprülü Kütüphanesi'ndedir (nr. 40/4). 

Ayrıca Darekutnl'nin Ricalü'l-Bu{J.ari ve 
Müslim adlı eseri hakkında h§şiyeleri. Ber
dlcl'nin Taba]fatü'l-esma'i'l-müfrede mi
ne'ş-şaJ:ıabe ve '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 

(1540-1564). 
_j 

Hanedanın kurucusu Şlr Şah Sur Feri
düddin b. Miyan Hasan. Hindistan 'ın ku
zeybatı bölgesindeki Ruh'ta yaşayan Af
gan asıllı Sür kabilesine mensuptur. Bun
dan dolayı hanedan Surller adını almıştır. 

Ferldüddin'in babası Miyan Hasan. Delhi 
Sultanlığı' nın bir kolu olan Lüdller'in hiz-
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metinde çalışıyordu. Feridüddin önce İb
rahim Han Servani'nin, onun 926'da ( 1520) 
ölümü üzerine İbrahim Han LOdi'nin hiz
metine girdi. 932'de (1526) Şir Han, 941'
de ( 1535) Şir Şah unvanını aldı. Bengal'
deki istikrarsızlıktan yararlanarak Bengal 
Sultanı Mahmud'u mağlOp etti ve bölge
yi ele geçirip haraca bağladı. Babürlü Hü
kümdarı Hümayun, Şir Şah SOr'a karşı ha
rekete geçerek onun hakimiyetindeki top
rakları işgal ettiyse de 946 (1539) ve 947 
(1540) yıllarında yapılan savaşlarda yeni
lerek iran'a Safevı1er'e sığındı. Şir Şah, top
raklarını hızla genişletip Malva, Raisen, 
Mültan, Sind ve Pencap'ın bir kısmına ha
kim oldu. Sihar'daki Patna şehrini merkez 
yapan Şir Şah, Bengal dahil Kuzey Hindis
tan'ın yeni hakimi oldu ve hanedanını te
sis etti (947/1540) . Şir Şah beş yıl süren 
hükümdarlığı boyunca topraklarını geniş
letmeye çalıştı (bk. şiR ŞAH). 

Şir Şah'ın Kalincar kuşatması sırasında 
ölümünün ardından küçük oğlu Celal Han 
ağabeyi Adil Han'ı Agra yakınlarında mağ
lOp ederek İslam Şah (Selim Şah) unvanıy
la tahta geçti (952/1545). İslam Şah çok 
zeki ve cesur bir hükümdardı. Ancak Af
gan kabileleri arasında birliği sağlayama
dı ve dokuz yıl hüküm sürdükten sonra öl
dü (961/1554). Yerine geçen on iki yaşında
ki oğlu FirOz Şah kumandanlarından Mü
bariz Han tarafından öldürüldü. iktidarı 
ele geçiren Mübariz Han, Muhammed Adil 
Şah unvanıyla tahta çıktı (961/1554). An
cak o da otoriteyi sağlamakta zorlandı, ül
ke mali ve idari açıdan büyük buhranlar
la karşılaştı. Bunun üzerine İbrahim Han, 
Ahmed Han ve Muhammed Han gibi ha
nedan mensupları tahtı ele geçirmek için 
seferber oldular. Sonunda İbrahim Han, 
Delhi'de hakimiyet kurup iktidarı SOriler'in 
önde gelen kumandanlarından Hindu asıl
lı bir mühtedi olan İskender Han'a (Hem u) 
teslim etti. İskender Han, Babürlüler'le ya
pılan ikinci Panipat savaşında öldürüldü. 
Bunu fırsat bilen Babürlü Hükümdan Hü
mayun Lahor'u işgal etti ve Sirhind'de Af-
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SOri Hükümdarı 
Sir Şah'ın 
Sasaram'dakl 
türbesi 

ganlar'ı yenip Delhi'ye girdi (4 Ramazan 
962123 Temmuz 1555). Böylece SOrller'in 
Delhi'deki hakimiyeti sona erdi; ancak ha
nedanın Bengal'deki egemenliği 971 (1564) 
yılına kadar devam etti. Bengal'de Şir Şah'
tan sonra Hızır Han, Muhammed Han, Hı
zır Han Sahadır ve Giyaseddin Celal Şah 
hüküm sürdüler. SOriler, Hindistan İslam 
mimarisine kalıcı eserler bırakarak kat
kıda bulunmuşlardır. Bunlar arasında Bi
har'ın Sasaram şehrindeki türbelerle (Ş!r 
Şah SOr, babası Hasan SOr ve mimar Ala
velJAllval] Han'ın türbesi) Şir Şah tarafın
dan tesis edilen Delhi'nin Şirgarh şehri, 
Purana Kal'a, lsa Han Niyazi Türbesi ( 1545-
154 7) ve Rohtasgarh'ta kale içindeki Ca
mi Mescid (ı 543) sayılabilir. 
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IJliAI!J AzMiÖzcAN 

SURİNAM 

Amerika kıtasında 
en fazla müslüman nüfus oranına 

sahip ülke. 

I. FiziKi ve BEŞERİ COGRAFYA 
II. TARİH 

L III. ÜLKEDE İSlAMiYET _j 

Kuzeyden Atlas Okyanusu, güneyden 
Brezilya, batıdan Guyana ve doğudan Fran
sız Guyanası ile çevrili olan ülkenin resmi 
adı Surinam Cumhuriyeti (Repupliek Suri-

name; eski adı Hollanda Guyanası), resmi 
dili Felemenkçe, yüzölçümü 163.270 km2, 

nüfusu 492.829 (2004), başşehri Parama
ribo'dur (242.946); nüfusu 100.000'i aşan 
başka şehri yoktur. 

I. FiZiKi ve BEŞERİ COGRAFYA 

Yüzey şekillerinde dirençli billOrlu kayaç
lar geniş yer kaplar. Ülke kuzeyden güneye 
doğru üç farklı coğrafi bölgeye ayrılır. At
las Okyanusu kıyılarında içinde kumullar, 
bataklıklar ve haliçierin bulunduğu düz
lükler, onun güneyinde tedricen yükselen 
bir plato, orta ve güneyde ise tepelik alan
larla yükseltisi yer yer 1 000 metreyi aşan 
dağlıkkesim (Juliana tepesi 1230 m.) yer 
alır. İklim sıcak ve nemlidir. Yıllık ortalama 
yağış miktarı kuzey kıyılarında 2000 mm., 
güneyde 3000 milimetreyi bulur. En faz
la yağış nisan-ağustos ve kasım-şubat dö
nemlerinde düşer. Yıllık ortalama sıcaklık 
27 oc' dir. Kıyılar mangrov ormanları, pla
to savanlar ve kısa boylu ağaçlar, orta ve 
güney bölgeleri ise tropikal ormanlarla kap
lı dır. Flora ve fauna zenginliği son yıllarda 
tahribata uğramış ve ülke yüzölçümünün 
yaklaşık o/o 12'si milli park ilan edilerek ko
ruma altına alınmıştır. Courantyne ve Ma
roni'nin teşkil ettiği akarsuların debileriy
le akış hızlarının yüksek olması ve üzerle
rinde çok sayıda çağlayan bulunması se
bebiyle ülkenin hidroelektrik potansiyeli 
yüksektir. Surinam ırmağı üzerine 1964'
te baksit sanayiine enerji sağlamak ama
cıyla yapılan Blommestein Barajı'nın gölü 
( 1560 km 2) önemli bir tatlı su rezervuarıdır. 
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