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İbn Hacer el-Askalani'nin 
Bulugu'l-meram adlı eserine 

Emir es-San'ani 
(ö. ı 182/1 768) 

tarafından yazılan şerh 

(bk. BULÜGU'I-MEIIAM). 

sücAi 
(..r~') 

Şihabüddln Ahmed b. Ahmed 

_j 

b. Muhammed es-Sücal eş-Şafii el-Ezherl 
(ö. 1197/1 783) 

L 

Daha çok 
şerh ve haşiyeleriyle tanınan 

Mısırlı alim. 
_j 

Mısır'da Garbiye vilayetinin Sücaiye ka
sabasında doğdu. İlk tahsilini babasından 
yaptı. Ondan ve çeşitli alimlerden Arap di
li ve edebiyatı ile tefsir. hadis, fıkıh , tasav
vuf, matematik, astronomi, felsefe ve man
tık okudu. Astronomi, felsefe ve matema
tik alanlarında en önemli hacası olan Ha
san b. İbrahim el-Cebertl'den Eslrüddin el
Ebherl'nin mantık, tabliyyat ve ilahiyyata 
dair Hidô.yetü'l-J:ıikme, Çağmini'nin el
Mülô.b.b.aş fi'J-hey'e'sinin Kadızade-i Ru
mi şerhi, Sıbtu'l-Mardlnl'nin La~tü'l-ce
vô.hir ii (ta/:ıdfdi)'l-b.utut ve'd-devô.'ir'i, 
Muhammed b. Eşref es-Semerkandl'nin 
matematiğe dair Eşkô.lü't-te'sis'inin Ka
dızade-i Rumi şerhi gibi kitaplarla rubu'-i 
müceyyeb ve rubu'-i mukantarata ilişkin 
eserler okudu. Böylece çeşitli alanlarda 
kendini yetiştiren Sücal babası henüz ha
yattayken Mısır'ın büyük alimleri arasına 
girdi. Babasının vefatından sonra hocalık 
yapmaya ve telif çalışmalarına devam et
ti. 16 Safer 1197 (21 Ocak 1783) tarihinde 
vefat eden Sücal, Ezher Camii'nde kılınan 
namazından sonra Sustan Mezarlığı'nda 
babasının yanına defnedildi. Güzel ahlak
lı ve gayretli bir ilim adamı olan Sücal çok 
sayıda öğrenci yetiştirmiş. büyük bir kıs
mı şerh ve Mşiyeden ibaret olan manzum 
ve mensur 1 OO'den fazla eseri tesbit edil
miştir. Ali Paşa Mübarek el-ljıtat'ında 

eserlerinin bir kısmını hadis ve nahiv konu
larına göre tasnif etmiştir (XII, 26-32; yaz
ma halindeki eserlerinin bulunduğu kütüp
haneler için Habeşi, bk. bibl.; Brockelmann, 
bk. bibl.) 

Eserleri. Dil ve Edebiyat. 1. Fetf:ıu'l-ce
lil 'alô. Şer]J.i İbn 'A~il ('ala El{iyyeti İbn 
Malik) (Bulak 1270, 1282, 1286, 1302; Ka-
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hire 1298, 1306, 1307, 1310, 1319, 1325). 
Haşiye üzerine Muhammed el-Enbabi ile 
(Kahire 1286, ı 324; Bul ak ı 296) İsmail b. 
Musa el-Hamidl'nin takrirleri vardır. 2. }jô.
şiye 'alô. Şerf:ıi Katri'n-nedô. ve belli'ş
şadô.. İbn Hişam'ın eserine kendisinin yaz
dığı şerhe Mşiye olup (Bulak 1272, 1279, 
1280, 1287, 1299; Kahire 1298, 1299, 1303, 
ı 306, 1325) üzerine Süleyman eş-Şerkav'i 
haşiye, Muhammed el-Enbabltakrir (Ka
hire 1305, 1306, 1310) ve Ahmed el-Bab! 
Ta~rirô.t adlı bir eser (Kahire 1315) yaz
mıştır. 3. el-İJ:ırô.z ii envô.'i'l-mecô.z. Me
caz hakkında yazdığı bir manzume ile bu
nun şerhidir (Kahire 1297, 1302) . Esere 
ayrıca birçok şerh ve Mşiye yazılmıştır. 4. 

Man~ume fi'l-isti'ilrilt (Mecmü'u mühim
mati'l-mütün içinde, Kahire 1297, 1302) . 
Ebü'l-Kasım es-Semerkandl'nin Ferô.'i
dü'l-fevil'id adlı risalesinin nazma çekil
miş şeklidir. S. Bulugu '1-ereb bi-şerJ:ıi 
~aşide min kelômi'l-'Arab. Cahiliye dev
ri şairi Semev'el el-Ezdl'nin Lilmiyye'sinin 
şerhidir (Kahire 1324). 6. Şerf:ıu Divilni's
Semev'el (Kahire 1324). 7. }jilşiye 'alô 
Mu{J.taşan Behceti (Tuf:ı{eti)'s-silmi'in 
ve'n-nil~ırin bi-mevlidi seyyidi'l-evve
lin ve'l-ô.{J.irin . Muhammed el-Gays'i'nin 
mevlidinin Medabigi tarafından yapılan ih
tisara haşiyedir. 

Kelam. 1. el-Ma~şadü'r-reii' ii na~mi 
esmil'illilhi'l-bedi' ve şerhi el-Ma~şa
dü'l-esnil tirnil yete'alla~ bi-esmil'illô.
hi'l-J:ıüsnil. 2. Fet]J.u'l-menniln li-beyil
ni'r-rusüli'lleti fi'l-Kur'ô.n. Bu manzume 
ve şerhi Süyütl'nin Müf]J.ımiltü'l-a~riln fi 
mübhemilti'l-Kur'iln'ı ile birlikte basıl
mıştır (Kahire 1309). 3. Risille ii işbôti 
kerilmilti'l-evliyil' (Takıyyüddin es-Sübki'
nin Şifa'ü'l-eskam If ziyareti l]ayri'l-enam'ı 
ile birlikte, Haydarabad 1315; Bulak 1319; 
istanbul 198 ı). 4. Man~umetü's-Sücil'i 
fi't-tevf:ıid ('Akidetü's-Süca'f). Birçok şer
hi vardır. S. Man~umetü 'ilmi ô.dilbi'l
baf:ış. Bu esere de birçok şerh yazılmıştır. 

Fıkıh. 1. en-Nefe]J.iltü'r-rabbô.niyye 
'ale'l-Fevil'idi'ş-Şinşevriyye ('ale'r-Raf:ı· 

biyye). Muhammed er-Rahbl'nin er-RaJ:ı
biyye adlı feraize dair manzumesine Ab
dullah b. Muhammed eş-Şinşevri'nin yaz
dığı şerhe haşiyedir. 2. Ezhilru riyilzi ra
ziyyi(rıta)'t-taMi~ ve't-ted~i~. Ebu Şü
ca' el-İsfaMnl'nin el-Mu{J.taşar (Gayetü'l· 
il]tişar, el-Gaye fi'l-il]tişar, et-Takrfb) diye 
anılan fıkha dair eserine Hat'ib eş-Şirb'inl'
nin yazdığı el-İ~nil' ii J:ıalli elfil~i Ebi Şü
cil' adlı şerhe haşiyedir. 3. el-Kavlü'n-ne
iis iimil yete'alla~ bi'l-b.al' 'alil me?,he
bi'ş-Şilfi'i b. İdris. 4. Manzumetü ?,evi'l
er]J.ilm fi'l-feril'iz. 

Hadis. 1. en-Nurü's-silri şerf:ıu Mu{J.
taşari İbn Ebi Cemre li'l-Bub.ôri. İbn Ebu 
Cemre'nin Buharl'nin el- Cô.mi'u'ş-şa

J:ıiJ:ı'inden derlediği Cem'u'l-nihô.ye adlı 
muhtasarına yaptığı şerhtir. 2. }:lilşiye 
'ale'l-}jışni'l-J:ıaşin min kelilmi Seyyi
di'l-mürselin. İbnü'l-Cezerl'ye ait eserin 
haşiyesidir. 

Tasavvuf. 1. Bed'ü'l-vesô.'il ii J:ıalli el
fil~i'd-Delil'il. Cezı1ll'nin Delô'ilü'l-b.ay
rat'ının şerhidir. 2. el-Fütli]J.iltü'l-'aliyye 
şerJ:ıu'ş-Şalôti'l-Meşişiyye. Abdüsselam 
b. Meşlş el-Haseni'nin eserinin şerhidir. 3. 
el-Fevô.'idü'l-latife ii şerf:ıi elfil~i'l-Va
~ife. Sld'i Ahmed Zerruk'a ait eserin şer
hidir (Kahire 1316; Demenhur 1330). 4. 
Tu]J.fetü ?,evi'l-elbôb fimil yete'alla~ bi'l
ill ve'l-af:ıbôb. 

Astronomi. 1. Fet]J.u'l-'alimi'l-~adir bi
şerJ:ıi La~ti'l-cevilhir ii ma'rifeti'l-b.u
tlit ve'd-devil ' ir. Sıbtu'l-Mardlnl'nin ese
rinin şerhi olup eserde muvakkitler için 
gerekli hat ve dairelerden bahsedilmek
tedir. 2. Hidilyetü üli'l-ebşilr li-ma'ri
feti eczil'i'l-leyli ve'n-nehô.r. Ahmed el
Ayyad'ın manzumesinin şerhidir. 3. Şer

J:ıu Man~ume ii menilzili'l-~amer. Sü
cal'nin kendi manzumesine yazdığı şerh
tir (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Tal'at, M!kat, 
nr. 213). 4. Man~ume fi'I-'amel bi'r
rub'i'l-müceyyeb (Darü'l-kütübi'l-Mısriy
ye, Felek ve Riyaza, nr. 3980). 

Matematik. 1. Fet]J.u ?,i'ş-şıfô.ti'l- 'aliy
ye bi-şerJ:ıi metni']-Yilseminiyye. Abdul
lah b. Muhammed İbnü'l-Yasem'in'in cebir 
ve denklemlere dair manzumesinin (urcG
ze) şerhidir. 2. Fetf:ıu'l-mô.liki'r-rezzô.~ li
şer]J.i Na~mi Uşuli'I-evfil~. Manzume ve 
şerhi müellife aittir. 

Mantık. 1. Ma~ülôtü's-Sücil'i (el-Ma
külatü '1-'aşr, 'Uküçlü '1-makülat, N~mü '1-
makülat). Kategorilere dair bir manzume
dir (Kahire 1273, 1276, 1297, 1302, 
1303,1304, 1306, 1323). 2. el-Cevilhirü'l
muntapmilt ii 'U~üçl.i'l-ma~ülilt. Bir 
önceki manzumenin şerhidir (I-II, Kahi
re 1940, başka şerh ve haşiyeleri de var
dır). 3. Şerf:ı 'alil beyteyn fi'l-ma~ülilt 
(Zeyn! Dahlan'ın MecmQ' yeştemil 'ala 
şeli'işi resa'il fi'l-cebr ve'l-mukabele ve'l
vaz' ve'l-makülat'ı içinde, Kah i re ı 292). 
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SÜCÜDi ÇELEBİ 
(ö. x.;xvı. yüzyıl) 

Yavuz Sultan Selim dönemi 
olaylarını konu alan 

Selimname'nin yazarı, 
Osmanlı müellifi 
(bk. SELİMNMtE). 

SÜDASiYYAT 
(..::.ıı:;...ı..wı) 

Bir hadisi kitabına alan müelliften 
Hz. Peygamber'e varıncaya kadar 

senedinde altı ravi bulunan 
hadisler için kullanılan terim 

(bk İSNAD). 

SÜDDI 
(~1) 

EbCı Muhammed İsmail 
b. Abdirrahman b. Ebi Kerlme el-A'ver 

es-Südd! el-Keblr el-KGf! 
(ö . 127 /745) 

Müfessir tabii. 

_j 

_j 

ı 

_j 

Hicaz'da doğdu ve Küfe'de yaşadı. Gör
düğü ve rivayette bulunduğu sahabiler dik
kate alındığında 49 (669) yılından önce doğ
duğu söylenebilir. Babasının aslen İsfa
han'ın ileri gelenlerinden olduğu zikredil
miştir (Ebu Nuaym, I, 247) Küfe'deki bü
yük mescidin kapısındaki gölgelikte otu
rarak baş örtüsü sattığı ve tefsir dersleri 
verdiği için Südcfı nisbesiyle meşhur olmuş
tur. Kureyşli Zeyneb bint Kays b. Mahre
me'nin azatlısı olduğundan Kureşi nisbe
siyle de anılır. Süddl'nin torun u olan (A 'ya
nü'ş-Şfa, lll, 379) ve Süddl es-Sagir laka
bıyla anılan Muhammed b. Mervan hadis 
tenkitçileri tarafından kezzab olarak nite
lendirilmiş ve hadislerinin terkedilmesi ko
nusunda görüş birliğine varılmıştır (İbn 
Ebu Hatim. Vlll. 86) 

Süddl sahabe neslinden Abdullah b. 
Ömer, Hz. Hasan, Ebu Hüreyre, Ebu Said 
ei-Hudrl ve Sa'd b. Ebu Vakkas'ı gördü; 
Enes b. Malik'ten hadis dinledi. Bazı kay
naklarda onun Abdullah b. Abbas'tan da 
rivayette bulunduğu kaydedilmekteyse de 

{İbn Hacer, I, I 99) İbn Abbas'tan yaptığı 
rivayetler daha çok Ebu Malik ve Ebu Sa
lih kanalıyladır. Tabiinden Mürre et-Tayyib 
el-Hemdanl. Yahya b. Abbad, Ebu Salih Ba
zan, Sa'd b. Ubeyde, Ebu Abdurrahman 
es-Süleml. Ata b. Ebu Rebah ve İkrime ei
Berberl gibi kişilerden hadis rivayet etti. 
Kendisinden Esbat b. Nasr ei-Hemdanl, 
Süfyan es-Sevrl, Şu'be b. Haccac, İsrail b. 
Yunus es-SebTI, Zaide b. Kudame ve Ebu 
Bekir b. Ayyaş gibi alimler rivayette bulun
du. Kufeliler içinde tefsire dair en çok ri
vayeti ve birikimi bulunan ve tabiln nesii
nin küçüklerinden {dördüncü tabakasından) 
olan Süddl 127 (745) yılı sonlarında veya 
128'in başlarında vefat etti. Hadis otorite
leri Süddl hakkında sikadan leyyin ve za
yıfa kadar çeşitli sıfatlar kullanmış. EbO is
hak el-Cüzcanl kendisini kezzab diye zik
retmiştir (bu iddianın tenkidi için bk. M. 
Ata Yusuf. s. 27) . Ancak Buhar! ve Ahmed 
b. Hanbel'in onu sika olarak görmesi, Süf
yan es-Sevr! ve Şu'be b. Haccac gibi oto
ritelerin kendisinden rivayette bulunması, 
Buhar! dışındaki muteber hadis kaynakla
rında rivayetlerine yer verilmesi karşısında 
Süddl'nin güvenilirliği konusunda bir prob
lemin bulunmadığını düşünmek mümkün
dür. 

Süddl birkaç meseleden dolayı eleştiril
miş olup bunlardan biri onun Şla'ya mey
lettiği iddiasıdır. Hüseyin b. Vakıd ei-Mer
vezl tefsirle ilgili bazı meseleleri sormak 
için Süddl'nin yanına gittiğini, cevaplarını 
alıp ayrılacağı sırada onun Hz. Ebu Bekir 
ile Ömer için kötü sözler söylediğini iddia 
etmiştir (Ebu İ shak ei-Cuzcanl, s. 54). Şla 

kaynaklarında da onun Şii olduğu belirtil
mektedir (A'yanü'ş-Şfa, lll, 379-380). Di
ğer bazı kaynaklarda da Şla'ya meylet
mekle itharn edildiği söylenmekle birlikte 
bunu doğrulayan bilgilere yer verilmemiş
tir (Zehebl, ı. 236). Süddl'nin tefsire dair 
rivayetlerini derleyen Muhammed Ata Yu
suf. bu rivayetler üzerinde o sırada mev
cut itikadl ve siyasi yönelişlerin etkisinin 
bulunup bulunmadığını incelediğini, fakat 
böyle bir tesirin varlığını gösteren bir un
sura rastlamadığını belirtmekte. mütekad
dimln hadisçileri tarafından Şiiliğinden hiç 
söz edilmezken müteahhirlnin delil zikret
meksizin bu iddiayı dile getirmekle yetin
diklerini söylemektedir ( Te{sfrü 's-Süddf el
Kebfr, s. 44). 

Onun eleştirildiği noktalardan biri de 
tefsir rivayetlerini kıssahan geleneğine uy
gun biçimde aktarmasıdır. Kufe Mescidi'
nin kapısının eşiğinde etrafında toplanan
lara İsrailiyat türü rivayetleri içeren ders
ler vermesi bazı alimierin tepkisine sebep 

SÜDDT 

olmuştur. İbrahim en-Nehai, Süddl'nin der
sini dinledikten sonra onun halkın zevkine 
uygun tarzda tefsir yaptığını ileri sürmüş
tür (İbn Ebu Hatim. II. 184) . Şa'bl'nin de 
Süddl'nin tefsir dersi verdiğini görünce 
kendisine ağır sözler sarfetmesi {Taberl, 
I. 92) ve ona Kur'an ilminden bir pay ve
rildiğini söyleyene ona Kur'an cehaletinden 
bir pay verildiği şeklinde cevap vermesi de 
(Ahmed b. Hanbel , I, 374) Süddl'nin İsra
iliyat türü rivayetleri aktarmasıyla ilgili ol
malıdır. Kendisini sika olarak kabul eden 
Ahmed b. Hanbel bu rivayeti bir değer
lendirme yapmadan aktarırken onun bi
yografisinde aynı rivayeti kaydetmeyen Bu
har!, İbn Ebu Ha!id'in, "Süddl Kur'an konu
sunda Şa'bl'den daha bilgilidir" ve Yahya 
b. Sald'in, "Süddl'nin sadece hayırla anıl
dığını duydum, hiç kimse onu terketme
miştir" şeklindeki sözlerine yer vermiştir. 

Bunlardan başka Süddl, tefsirde Ehl-i 
kitap'tan en çok rivayette bulunmasının 
yanı sıra münker rivayetleri aktaran ve bu 
konuda en gevşek davranan kimse olarak 
gösterilmektedir (Muhammed b. Abdullah 
b. Ali ei-Hudayrl, 1. 305). Rivayetlerinin in
celenmesinden, bunların İsrailiyat'ın sade
ce caiz olan ya da hakkında süküt edilen
leri değil aktarılması caiz görülmeyenleri 
de kapsadığı anlaşılmaktadır. Hz. Davud 
ve Süleyman hakkında peygamberlerin is
met sıfatıyla bağdaşmayacak bazı rivayet
leri buna örnek gösterilebilir (M. Ata Yu
suf. s. 86-88). İbn Keslr'in, Süddl aracılı
ğı ile gelen bazı İsrailiyat rivayetlerinin 
müdrec veya diğer din mensuplarının ki
taplarından aktarılmış olması ihtimalin
den söz etmesi de bu örneklerle ilgili ol
malıdır (Te{sfrü'l-Kuran, 1, I IO). 

Süddl'nin ayetlerin nüzül sebeplerine 
dair rivayetleri önemli olup bunların sayı
sının 100'den fazla olduğu bilinmektedir 
(M. Ata Yusuf. s. 66) . Muayyen bir kıraati 
olduğuna dair bilgi bulunmamakla bir
likte çeşitli tefsirlerde farklı okuyuşlarına 
yer verilenler içinde onun adının da zikre
dildiği bazı örneklerle karşılaşılmaktadır 
(a.g.e., s. 69-74). Süddl'nin tefsir rivayet
leri arasında neshe dair olanlar da önem
li bir yer tutar. Ancak muhkem oldukları 
açıkça bilinen bazı ayetlerin mensuh oldu
ğunu iddia etmesi (mese la Al-i imran 
suresinin 102. ayetinin Tegabün suresinin 
16. ayetiyle neshedildiğini ileri sürmesi) 
ve haberlerle ilgili bazı ayetlerde de nesih 
iddiasında bulunması sebebiyle (mesela 
Bakara suresinin 284 . ayetinin aynı sure
nin 286. ayeti tarafından neshedildiğini 
söylemesi) eleştirilmiştir (İbnü' l-Cev-zl, s. 
76 , 102-103, 116) . 
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