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SÜHEYL b. AMR 

(,~ı.J! ~) 

Ebu Yezld Süheyl b. Amr b. Abdişems 
el-Amiri el-Kureşl 

(ö . 18/ 639) 

Müslüman olmadan önce 
Kureyş adına 

Hudeybiye Antiaşması'nı imzalayan 
kişi, sahabi. 
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Kureyş'in bir kolu olan Amir b. Lüey ka
bilesine mensuptur. Cahiliye devrinde genç 
yaşına rağmen Kureyş'in ileri gelenleri ara
sında yer aldı. Oğullarından Ebu Cendel ile 
Abdullah, kızlarından Ümmü Külsfım ve 
iki kardeşi Mekke döneminde müslüman 
oldu. Diğer çocuklarından Ubeydullah ve 
Utbe ile kızı Sehle daha sonra İslamiyet'i 
kabul etti. Hz. Peygamber'in, İslamiyet'e 
davet etmek üzere gittiği Taif halkından 
umduğunu bulamayınca kendisinden hi
maye talep ettiği ikinci kişinin Süheyl ol
ması, müslümanlara verdikleri eziyetler 
dolayısıyla kendilerine beddua edilenler ara
sında Süheyl'in de yer alması onun Mek
ke'deki içtimal ve siyasi konumunu gös
termektedir. 

Bedir Gazvesi'ne müşrikler safında ve 
onların hatibi olarak katılan Süheyl müs
lümanlardan Malik b. Duhşüm tarafından 
esir edildi. Fidyesi ödenip serbest kaldık
tan sonra Mekke'ye döndü ve yeniden sa
vaş hazırlıklarına başladı . Süheyl esir edil
diğinde Hz. Ömer onun ResGl-i Ekrem aley
hine konuşmasına meydan vermemek için 
dişlerini kırmak istedi. Ancak Hz. Peygam
ber, Süheyl'in ileride güzel işler yapabile
ceğini söyleyerek buna izin vermedi. Nite
kim Resfılullah'ın vefatı üzerine Süheyl, Hz. 
Ebu Bekir'in Medine'de yaptığı konuşma
nın bir benzerini Mekke'de yaparak müs
lümanları teskin etmiş , dinden dönmeye 
kalkışanları uyarıp yatıştırmıştır. 

Hicretin 6. (628) yılında müslümanlar
la Mekkeli müşrikler arasında Hudeybiye 
Antiaşması'nda Mekkeliler'i Süheyl b. Amr 
temsil etti. Onun antlaşma sırasında ileri 
sürdüğü şartlar ve metindeki bazı kelime
lere yaptığı itirazlar henüz otuz yaşında ol
masına rağmen güçlü bir müzakereci ol
duğunu ortaya koymuştur. Mekke fethi sı
rasında öldürülmek korkusuyla evine çe
kilen Süheyl eman isternek üzere oğlu Ab
dullah'ı ResGl-i Ekrem'e gönderdi; ResGl-i 
Ekrem de onun gibi akıllı birinin İslam'a ka
yıtsız kalamayacağını belirterek kendisine 
dokunulmamasını emretti. Süheyl, bazı 
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kaynaklara göre kardeşi Sehl ile birlikte 
Mekke'nin fethi sırasında müslüman oldu. 
Bazılarına göre ise Huneyn Gazvesi'nden 
dönüşte onun İslam'a girmesini arzulayan 
Resfılullah kendisine ganimetten 1 00 deve 
pay verdi ; o da bunun üzerine Ci'rane'de 
müslüman oldu ve Medine'ye hicret etti. 
Veda haccına kadar orada kaldıktan son
ra Mekke'ye döndü. 

Süheyl geç müslüman olmanın üzüntü
sünü hisseder, daha fazla ibadet etmeye 
çalışır, Kur'an dinlerken ağlardı. Onun me
vallden Kur'an öğrenmesini ayıplayan Mek
ke'nin ileri gelenlerine kendilerini helak 
eden şeyin bu gururları olduğunu söyler
di. Yermük Savaşı'nda Kurdfıs denilen bü
yük bir atlı birliğin kumandanlığını yapan 
Süheyl ailesiyle birlikte Hz. ömer'in hilafe
ti döneminde cihada iştirak etmek üzere 
Suriye taraflarına gitti ve aile fertleri ora
da vefat etti. Çocuklarından geriye sade
ce Medine'de bulunan Hind ve tarunu 
Fahite bint Utbe kaldı. Süheyl b. Amr 18 
(639) yılında Arnvas'ta çıkan veba salgının
da öldü. Onun 12'de (633) Yermük Sava
şı'nda veya 14 yahut 1 S (636) yılında vefat 
ettiği de kaydedilmiştir. Fahite'nin bakımı
nı ve yetiştirilmesi işini Hz. ömer üstlen
di, daha sonra da onu Abdurrahman b. 
Haris b. Hişam ile evlendirdi. Süheyl'in 
nesli Fahite yoluyla devam etmiştir. Sü
heyl b. Amr Hz. Peygamber'den başka Hz. 
Aişe ve Said b. Müseyyeb'den hadis riva
yet etmiş, kendisinden Misver b. Mahre
me, Mervan b. Hakem, Yez!d b. Amr ez
Zübeydi ve kardeşi Temim b. Amr, Şu'be 
rivayette bulunmuştur. 
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it.~ BÜNYAMİN ERUL 

SÜHEYL ü NEVBAHAR 
(,l@o!_,.i,~ ) 

Hoca Mesud'un 
XIV. yüzyılda Farsça'dan 

Türkçe'ye çevirdiği 
mesnevi 

(bk. HOCA MESUD). 
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SÜHEYLI, 
Abdurrahman b. Abdullah 
( ~'.dı!~ ı.J! ~}' ~ ) 

Ebü'l-Kasım Abdurrahman 
b. Abdiilah b. Ahmed el-Has'aml 

es-Süheyli: el-Malekı 
(ö. 581/1185) 

er-Ravi:ü'l-ünüf adlı · 
eseriyle tanınan alim. 
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508'de (ı ı 14) Endülüs'ün güneyindeki 
Maleka'ya (Malaga) bağlı Süheyl adlı yer
de doğdu . Ebü'l-Hasan ve Ebu Zeyd kün
yeleriyle de anılır. Ashaptan Ebu Ruveyha 
el-Has'aml'nin soyundandır. Ataları Suri
ye veya Filistin'den Endülüs'e göç ederek 
Süheyl'e yerleşmiştir. Büyük dedesi Ebü'l
Hasan Asbağ b. Hüseyin meşhur kadılar

dandı. ilim ve hitabette tanınmış bir aileye 
mensup olan Süheyli ilk eğitimini aile çev
resinden alarak hıfzını tamamladı. Male
ka'da Ebu Ali Hüseyin b. Mansur el-Ah
deb ve Ebü'l-Hasan Ali b. lsa'dan kıraat; 
Ebu Mervan Abdülmelik b. Mücir el-Bek
ri, İbnü't-Tarave, Ebu Abdullah Muham
med b. Abdurrahman el-Maleki ve Ebu 
Muhammed Kasım b. Dahman'dan nahiv; 
Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman, 
Ebu Muhammed Abdürreş!d el-Maleki ve 
babasının dayısı Ebü'l-Hasan Ali b. Ayyaş'
tan fıkıh ve hadis okudu. Ardından Kurtu
ba (Cordoba) ve İşblliye 'ye (Sevilla) gide
rek pek çok alimden islam! ilimler, Arap 
dili ve edebiyatı dersleri aldı. Ayrıca Ebu 
Bekir İbnü'l-Arabl'den özellikle hadis, tef
sir ve usul alanında çok faydalandı. Ebü'l
Kasım İbnü'r-Remmak'tan dil ve edebiyat 
okuyan Süheyli, çağdaşı olan İbn Kurkül ile 
hadis ve usulü konusunda karşılıklı fikir 
alışverişinde bulundu (diğer hocaları için 
bk. M. İbrahim el-Benna, s. 75-85). 

Daha sonra Gırnata'ya (Granada) giden 
ve burada bir süre kalan Süheyli 542'de 
( ı ı 4 7) Maleka'ya dönerek ders akutmaya 
ve uzun eğitim hayatı boyunca tutmuş 
olduğu notlarını düzenleyerek eserlerini 
yazmaya başlaciı. Özellikle Maleka'daki ders 
halkası ve burada yapılan tartışmalar En
dülüs ilim ve fikir hayatında önemli izler 
bıraktı. Zamanında pek çok alimin yetiş
mesine katkıda bulunan Süheyll'nin meş
hur öğrencileri arasında Ahmed b. Abdul
lah el-Bekri el-Maleki, kıraat ve hadis ali
mi Ahmed b. Muhammed el-Akki el-Lfışi, 
Bugyetü'l-mültemis adlı biyografik ese
riyle tanınan Endülüslü tarihçi ve hadis 
alimi Ahmed b. Yahya ed-Dabbi, şair Ha
san b. Muhammed b. Ali el-Ensari, döne-


