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ZüLFiKAR TüCCAR

SÜCÜDi ÇELEBİ
(ö.

x.;xvı. yüzyıl)

Yavuz Sultan Selim dönemi
olaylarını konu alan
Selimname'nin yazarı,
Osmanlı müellifi
(bk. SELİMNMtE) .
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SÜDASiYYAT
(..::.ıı:;...ı..wı)

Bir hadisi kitabına alan müelliften
Hz. Peygamber'e varıncaya kadar
senedinde altı ravi bulunan
hadisler için kullanılan terim
(bk İSNAD).
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SÜDDI
(~1)

{İbn Hacer, I, I 99) İbn Abbas'tan yaptığı
rivayetler daha çok Ebu Malik ve Ebu Salih kanalıyladır. Tabiinden Mürre et-Tayyib
el-Hemdanl. Yahya b. Abbad, Ebu Salih Bazan, Sa'd b. Ubeyde, Ebu Abdurrahman
es-Süleml. Ata b. Ebu Rebah ve İkrime eiBerberl 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 bulundu. Kufeliler içinde tefsire dair en çok rivayeti ve birikimi bulunan ve tabiln nesiinin küçüklerinden {dördüncü tabakasından)
olan Süddl 127 (745) yılı sonlarında veya
128'in başlarında vefat etti. Hadis otoriteleri Süddl hakkında sikadan leyyin ve zayıfa kadar çeşitli sıfatlar kullanmış. EbO ishak el-Cüzcanl kendisini kezzab diye zikretmiştir (bu iddianın tenkidi için bk. M.
Ata Yusuf. s. 27) . Ancak Buhar! ve Ahmed
b. Hanbel'in onu sika olarak görmesi, Süfyan es-Sevr! ve Şu'be b. Haccac gibi otoritelerin kendisinden rivayette bulunması,
Buhar! dışındaki muteber hadis kaynaklarında rivayetlerine yer verilmesi karşısında
Süddl'nin güvenilirliği konusunda bir problemin bulunmadığını düşünmek mümkündür.

Hicaz'da doğdu ve Küfe'de yaşadı. Görve rivayette bulunduğu sahabiler dikkate alındığında 49 (669) yılından önce doğ
duğu söylenebilir. Babasının aslen İsfa
han'ın ileri gelenlerinden olduğu zikredilmiştir (Ebu Nuaym, I, 247) Küfe'deki büyük mescidin kapısındaki gölgelikte oturarak baş örtüsü sattığı ve tefsir dersleri
verdiği için Südcfı nisbesiyle meşhur olmuş
tur. Kureyşli Zeyneb bint Kays b. Mahreme'nin azatlısı olduğundan Kureşi nisbesiyle de anılır. Süddl'nin torun u olan (A 'yanü'ş-Şfa, lll, 379) ve Süddl es-Sagir lakabıyla anılan Muhammed b. Mervan hadis
tenkitçileri tarafından kezzab olarak nitelendirilmiş ve hadislerinin terkedilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır (İbn
Ebu Hatim. Vlll. 86)

Süddl birkaç meseleden dolayı eleştiril
olup bunlardan biri onun Şla'ya meylettiği iddiasıdır. Hüseyin b. Vakıd ei-Mervezl 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 belirtilmektedir (A'yanü'ş-Şfa, lll, 379-380). Diğer bazı kaynaklarda da Şla'ya meyletmekle itharn edildiği söylenmekle birlikte
bunu doğrulayan bilgilere yer verilmemiş
tir (Zehebl, ı. 236). Süddl'nin tefsire dair
rivayetlerini derleyen Muhammed Ata Yusuf. bu rivayetler üzerinde o sırada mevcut itikadl ve siyasi yönelişlerin etkisinin
bulunup bulunmadığını incelediğini, fakat
böyle bir tesirin varlığını gösteren bir unsura rastlamadığını belirtmekte. mütekaddimln hadisçileri tarafından Şiiliğinden hiç
söz edilmezken müteahhirlnin delil zikretmeksizin bu iddiayı dile getirmekle yetindiklerini söylemektedir ( Te{sfrü 's-Süddf elKebfr, s. 44).

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 kaynaklarda onun Abdullah b. Abbas'tan da
rivayette bulunduğu kaydedilmekteyse de

Onun eleştirildiği noktalardan biri de
tefsir rivayetlerini kıssahan geleneğine uygun biçimde aktarmasıdır. Kufe Mescidi'nin kapısının eşiğinde etrafında toplananlara İsrailiyat türü rivayetleri içeren dersler vermesi bazı alimierin tepkisine sebep

EbCı Muhammed İsmail

miş

b. Abdirrahman b. Ebi Kerlme el-A'ver
es-Südd! el-Keblr el-KGf!
(ö. 127/745)
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olmuştur. İbrahim en-Nehai, Süddl'nin dersini 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 verildiğini 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 olmalıdır. Kendisini sika olarak kabul eden
Ahmed b. Hanbel bu rivayeti bir değer
lendirme yapmadan aktarırken onun biyografisinde aynı rivayeti kaydetmeyen Buhar!, İbn Ebu Ha!id'in, "Süddl Kur'an konusunda Şa'bl'den daha bilgilidir" ve Yahya
b. Sald'in, "Süddl'nin sadece hayırla anıl
dığını duydum, hiç kimse onu terketmemiştir" 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 incelenmesinden, bunların İsrailiyat'ın sadece caiz olan ya da hakkında süküt edilenleri değil aktarılması caiz görülmeyenleri
de kapsadığı anlaşılmaktadır. Hz. Davud
ve Süleyman hakkında peygamberlerin ismet sıfatıyla bağdaşmayacak bazı rivayetleri buna örnek gösterilebilir (M. Ata Yusuf. s. 86-88). İbn Keslr'in, Süddl aracılı
ğı ile gelen bazı İsrailiyat rivayetlerinin
müdrec veya diğer din mensuplarının kitaplarından aktarılmış olması ihtimalinden söz etmesi de bu örneklerle ilgili olmalıdır (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 birlikte çeşitli tefsirlerde farklı okuyuşlarına
yer verilenler içinde onun adının da zikredildiği bazı örneklerle karşılaşılmaktadır
(a.g.e., s. 69-74). Süddl'nin tefsir rivayetleri arasında neshe dair olanlar da önemli bir yer tutar. Ancak muhkem oldukları
açıkça bilinen bazı ayetlerin mensuh olduğunu 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 surenin 286. ayeti tarafından neshedildiğini
söylemesi) eleştirilmiştir (İbnü' l-Cev-zl, s.
76 , 102-103, 116) .
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SÜDDi
İbnü'n-Nedim, Süddi'nin Tefsirü's-Süddi adlı bir eseri olduğunu belirtmiştir; ancak kitabın günümüze ulaşıp ulaşmadığı
bilinmemektedir. Ebu Ya'la el-Halill de
Süddi'nin tefsirinin talebesi Esbat b. Nasr
tarafından rivayet edildiğini söylemiş ve
bu tefsirin en faziletli tefsirlerden biri olduğunu ileri sürmüştür. Muhammed Ata
Yusuf, Süddl'ye nisbet edilen ve altı ayrı rivayet tefsirinde yer alan rivayetleri bir araya getirerek neşretmiştir (bk bi bl.) Süddl'nin bunun dışında Kitdbü'n -Nô.sİl) ve'lmensu.{ı ile (ibnü'l-Cevzl, S. 102) el-Megazi ve's-siyer (İbn Tağrlberdl, I, 308) adlı
eserleri kaydedilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :
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1993, tür.yer.; Muhammed b. Abdullah b. Ali eiHudayr!, Te{sfrü 't-tabi'fn: 'Ar.Z ue diri'ıse mukiirene, Riyad 1420/1999, ı, 305.
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SÜDEYF b. MEYMÜN
( IJ~ 1)1 ...ı..~)

Südeyf (b. İsmail) b. Mehran
b. Meymfın el-Mekki
(ö. 146/763)
L
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şairi.
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Halife olmadan önce Mansur'la arkadaş
söz edUdiğine göre ı. (VII.) yüzyı
lın sonu ile ll. yüzyılın başlarında Mekke'de dünyaya gelmiş olmalıdır. Bu sebeple
onun Emev'iler devrinin son zamanlarında
doğduğuna dair bilgiler isabetli görünmemektedir. Südeyf "gece karanlığı" demek
olan sedefın küçültme ismi olup siyah renginden dolayı bu isimle anıldığı kaydedilir.
Kaynaklarda. kocası Ebu Leheb ailesinden
olan Huzaa kabilesine mensup bir kadının
lığından
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azatlısı

(mevla) olması sebebiyle Huzaa'Lehebiler'in veya Haşimoğul
ları'nın mevlası gibi mensubiyetlerle de anı
nın azatlısı,
lır.

Gençliğinden beri Haşimiler'in safında
yer alan Südeyf, Emev'iler zamanında da
bu eğilimini açıkça ortaya koydu. Emevl
taraftarlığını savunan bir gruba karşı Haşimi ve Tatibi taraftarlığını savunan ve Südeyfiyye adı verilen akımın öncüsü oldu.
Abbasller iktidara gelince tahrikkar şiir ve
hi tabeleriyle çok sayıda Emev'i'nin katiedilmesine yol açtı. Halife Mansur'un amcası
ile Vali Abdullah b. Ali'nin Suriye'de, onun
kardeşi olan vali ve Seffah 'ın amcası DavQd b. Ali'nin Hicaz bölgesinde icra ettiği
Emevl katlinden kurtulanlar lrak'a kaçtı.
Bunlar, bir araya gelip aralarında Süleyman b. Hişam b. Abdülmelik ile iki oğlu
olduğu halde Seffah'tan merhamet dilemek üzere huzuruna çıktılar. Bunu haber
alan Südeyf de Mekke'den Hlre'ye giderek
Seffah'ın huzuruna çıktı. Kendisiyle seksenden fazla kişiden oluştuğu rivayet edilen bu Emevl heyeti arasında sert tartış
malar oldu. Südeyf, etkili hitabeti ve okuduğu tahrikkar kasidesiyle (Siniyye) bunların hepsinin katiedilmesine sebebiyet verdi (İbn A'sem, VIII. 370-374; İsfahanl, IV,
346-349). Aynı şekilde Halife Mansur'la da
yakın ilişki içinde olan Südeyf onun huzurunda gördüğü bir Emevl ile sert tartış
maya girdi, yine tahrikkar kasidesiyle (Daliyye) onun da öldürülmesine sebep oldu.
Müfrit Haşim! taraftarlığının bir tezarühü
olarak vaktiyle Yemen'de Ubeydullah b.
Abbas b. Abdülmuttalib'in iki oğlunu ve
Muaviye'nin adamı olan Büsr b. Ebu Ertat'ın torunlarından ikisini Dımaşk sahilinde yakalayıp öldürdüğü rivayet edilmektedir.

Medine'de Muhammed b. Abdullah elMehdi (en-Nefsüzzekiyye) ve Basra'da kardeşi İbrahim, Abbas! yönetimine karşı harekete geçince Südeyf, Abbas! taraftarlığı
nı terkedip Ali eviadı ve Tatibi taraftarlığı
nı ortaya koyarak Halife Mansur ile Abbas'iler'i yeren , Ali eviadını ve Talibller'i öven
şiirler yazmaya başladı. Onları hitabe ve
şiirleriyle desteklediği gibi imam Malik'in
de hilafetine biat ettiği Muhammed b. Abdullah el-Mehdi'ye 1000 dinar vererek maddiyardımda bulundu. Önce Muhammed b.
Abdullah'ın yanına Medine'ye gittiyse de
bunun eski Mısır valisi Humeyd b. Kahtabe tarafından öldürülmesi üzerine Basra'ya İbrahim b. Abdullah'ın yanına döndü.
Ebu Hanife'nin de hilafetine biat ettiği ve
4000 dirhemle desteklediği İbrahim'in Halife Mansur'un yeğeni lsa b. Musa tarafın-

dan öldürülmesi sonunda Südeyf Medine'ye giderek bir süre gizlendi. Buradan
Halife Mansür'a yazdığı mektup ve şiirler
le af talebinde bulunduysa da halife isteğini reddetti. Amcası Hicaz Valisi Abdüssamed b. Ali'ye Südeyf'in elleri, ayakları ve
burnu kesilerek diri diri gömülmesini emretti, o da verilen emri 146'da (763) yerine getirdi (İbn Asakir, XX. 152). Onun ölüm
tarihiyle ilgili olarak 145, 147 ve 149 (766)
yılları da zikredilir. İbnü'l-Mu'tez, Südeyf'in
şairliğinden ve hatipliğinden övgüyle söz
etmekte, zamanında dilediği konuda hiç
zorlanmadan şiir söylemekte ondan daha
güçlü bir şairin bulunmadığını belirtmektedir (Taba~atü'ş-şu'ara', 1, 37-42). Az şiir
yazan şairlerden olan Südeyf'in şiirleri özellikle Mansur en-Nemeri tarafından rivayet
edilmiştir. Zehebl onu aşırı Rafizi olarak niteler.
Südeyf'in İbnü'n-Nedlm tarafından otuz
varak olduğu bildirilen divanı zamanımıza
ulaşmamıştır. Rıdvan Mehdi el-Abbud'un
eski kaynaklardan İbnü'l-Mu'tezz'in Taba~iitü 'ş-şu'arô.,sı, Ebü'l-Ferec el-İsfahanl'
nin el-Egiini'si ( a ltı parça). İbn Abdürabbih'in el-'İ~dü'l-ferid'i ( a ltı parça). İbn Kuteybe'nin eş-Şi'r ve'ş-şu ' arô.,sı (dört parça); yeni kaynaklardan Yusuf b. Yahya esSan'anl'nin Nesemetü's-sef:ıar bi-z;ikri
men teşeyye'a ve şa'ar'ı (beş parça),
Muhsin el-Emin'in A 'yô.nü'ş-Şi'a'sı (on üç
parça) gibi eserlerden derlediği kırk altı
sayfalık divan Şi 'ru Südeyf b. Meymıln
Şô.'iri'l- 'Aleviyyin adıyla yayımlanmıştır
(N ecef ı 97 4). Çoğu birkaç beyitlik kıtalar
ve beyitlerden meydana gelen divandaki
şiirlerin ekserisi siyasi içerikli olup gazel.
medih, mersiye, hiciv gibi geleneksel parçalar çok azdır. Bunların bir kısmında
Emevller hicvedilmiş. özellikle Hz. Hüseyin ile oğlu Zeyd'in hunharca katledilmesi kınanmış, Emev'iler zalim ve sapkın diye nitelendirilmiştir. Bir kısmında da Abbasller övülmüş. ilk halife Seffah büyük
reis, iyi idareci gibi sıfatiarta anılmıştır.
Özellikle Muhammed b. Abdullah el-Mehdl'nin hareketinden sonra kaleme aldığı
şiirlerinde Südeyf Abbasller'i yermiş. Halife Seffah ile Mansür'u insafsız ve merhametsiz olarak nitelemiş, Ali eviadına bağ
lılığını ilan edip bir gün hilafetin onlara geri verileceği ümidini dile getirmiştir. Abdülazlz b. Yahya el-Celüdl Kitô.bü A.{ıbô.ri
Südeyf adıyla bir eser kaleme almıştır.
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