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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, 1, 86-87; lll, 246, 248; IV, 86-87, 322-
326, 328-331; VI, 9; İbn Sa'd, et-Tabal!:at, VI , 34; 
VII, 404-405; Ahmed b. Hanbel, el-'ilel (Koçyiğit), 
ll, 175, 323; Taberani, el-Mu'cemü'l-kebir (nşr. 

Harndi Abdülmedd es-Selefl). Musul 1984, VI , 
211; İbn Abdülber, el-istl'tlb, ll , 108-112; İbnü 'I
Esir, Üsdü'l-gabe, ll, 454-455; Zehebi, A'Uimü'n
nübela', 1, 194-195; İbn Hacer, el-işabe, ll, 93-94; 
a.mlf .. Teh?ibü't-Teh?ib, IV, 264-265; Abdüşşafi 
Sıddik, "Süheyl b. 'Amr: Nüfü?Ühü'l-ictima'i ve 
l:ıuzuruhü't-tefiivüzi", el-Mü'errii)u'l-'Arabi, sy. 
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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. 

_j 

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-



minin önemli nahivcilerinden Davlıd b. Ah
med el-Gafiki ve Ebü'l-Haccac Yusuf b. 
Ma'zuz el-Kaysi, Sehl b. Muhammed el
Ezdl el-Gırnatl, muhaddis ve şair Abdullah 
b. Hasan el-Kurtubl el-Maleki. Arap dili ve 
edebiyatı alanında zamanının imamı sayı

lan Ömer b. Muhammed eş-Şelevbln. er
Ravzü'l-ünüfü kendisinden dinleyen Ah
med b. Yezld, ondan bazı hadis kitapları
nın yanı sıra bu eseri okuyan Muhyiddin 
ibnü'l-Arabl ve er-Ravzü'l-ünüfü birlik
te tashih ettikleri İbn Dihye el-Kelbl sayı
labilir. 

Ekonomik güçlükler içerisinde sıkıntılı 
bir hayat geçiren Süheyll ömrünün sonla
rına doğru öğrencisi İbn Dihye'nin aracılı
ğıyla Muvahhid Hükümdan EbG Ya'küb 
Yusuf b. Abdülmü'min ile oğlu ve halefi 
EbG Yusuf el-MansGr tarafından saraya 
davet edildi. Üç yıl kaldığı Merakeş'te eko
nomik bakımdan rahatlayan Süheyll'nin 
müderrislik ve kadılık gibi görevler üstle
nip üstlenmediği bilinmemektedir. Sühey-
11 26 Şaban 581 'de (22 Kasım 11 85) Mera
keş'te vefat etti ve ertesi gün Babürrab 
dışındaki CebbanetüşşüyGh adlı mezarlı

ğa defnedildi. Burası daha sonra Süheyll 
başta olmak üzere birçok alim ve sGfinin 
kabirierini barındıran bir ziyaretgah du
rumuna geldi. Faslı aJim ifrenl, Dürerü'l
fJ_icdl ii mend~ıbi seb'ati ricdl adlı ese
rinde buraya defnedilen, aralarında Sü
heyll'nin de yer aldığı yedi alimin biyogra
fisine yer verir. Süheyll'nin gözlerinin gör
mediğine dair rivayetler varsa da er-Rav
zü'l-ünüfte kendi hattıyla ilgili bazı kayıt
ların yer almasından görme duyusunun ta
mamen yok olmadığı veya ömrünün son
larına doğru bu yeteneğini kaybettiği an
laşılmaktadır (M. İbrahim el-Benna, s. 52-

5 3). En yakın öğrencilerinden İbn Di h ye 
el-Kelbl'nin bu konuda herhangi bir bil
gi vermemesi de bu hususu teyit etmek
tedir. 

Süheyll kıraat. tefsir. hadis, fıkıh, usul, 
kelam, ah bar, nahiv, ensab. siyer ile Arap 
dili ve edebiyatı alanında söz sahibiydi. Za
man zaman tenkitlere maruz kalmakla bir
likte çeşitli konulardaki ilmi meselelere 
getirmiş olduğu akli ve nakli deliliere da
yalı çözümler hem kendi döneminde hem 
ölümünden sonra alimler yanında itibar 
görmüştür. Bilimsel ufku geniş, kültürlü, 
parlak fikirli, dil konusunda mahir, kendi
ne has üslGbuyla meseleleri çözerken isa
betli hükümler veren Süheyll özellikle na
hiv, fıkıh ve tefsir alanlarında yoğunlaş
mıştır. Arap dili ve edebiyatı konusunda 
Endülüs ve Mağribli alimierin görüşlerine 
daha çok önem vermiş, bu arada İbn Slde 

gibi Endülüslü nahiv ve lugat alimini eleş
tirmekten geri d urmamıştır ( er-Ravzü 'i
ünü{, III. 357-359) Arap dili ve edebiyatıy
la ilgili eserlerinde İbn Slde'den hiç bahset
memiş olması ona karşı bir tavır içerisinde 
olduğunu göstermektedir. Slbeveyhi'ye ve 
görüşlerine aşırı derecede bağlı olan İbn 
AbdünnGr gibi bazı alimler de Süheyll'nin 
görüşlerine karşı çıkarak onu eleştirmişler

dir. 

Eserleri. 1. er-Ravzü'l-ünüf ii şerfJ_i 's 
Sireti'n-nebeviyye li'bni Hişdm (er-Rav
zü'l-ünüfve 'l-meşra'u'r-riva fi te{sfri me'şte
mele 'aleyhi J:ıadişü sireti Resuliliahi şaliel

lah u 'aleyhi ve sellem ve'hteva). İbn Hi
şam'ın eserine yazılan dört şerh içerisin
de en kapsamlı alanıdır. Kendisinden önce 
siyer alanında islam dünyasında yapılan 
bütün çalışmalardan faydalanan Süheyll, 
İbn Hişam'ın kitabını esas almakla birlik
te esere aldığı bazı şiirlerin dil yanlışlarını 
ve vezinlerini düzeltmiş, bazılarının nisbet 
edilen kişilere ait olmadığını belirtmiş, bir 
kısmının kaynağını veravilerini tesbit et
miş. bazan da Hz. Peygamber'in amcası 
Ebu Talib'e nisbet edilen şiir gibi ( er-Rav
zü'l-ünüf, Il , 226-228) yeni şiirler eklemiş, 
nadir rivayetleri kayıt altına almış ve bu
gün mevcut olmayan eserlerden önemli 
iktibaslarda bulunmuştur. Siyer ilminin ku
rucusu olan İbn İshak'ın eserinde yer al
mayıp İbn Hişam tarafından zikredilen ri
vayetleri de kitabına almış olması eserinin 
değerini arttıran özelliklerdendir. İbn Ke
slr, Hz. Peygamber'in siretine dair önemli 
bir kısmı daha önce hiç bilinmeyen bazı 
hususların Süheyll tarafından kaydedildi
ğini belirtir (el-Bidaye,XII, 339). Süheyll'
nin ayet, hadis ve siyer ilmi bakımından 
çok önemli gördüğü şiirlerdeki garlb keli
meleri açıklarken verdiği bilgiler Arap dili 
ve edebiyatma olan vukufunu göstermek
tedir. Bazı tarihi bilgileri esere ilave et
mesi, fıkhl hükümler çıkarması, gündelik 
olaylara ayrıntılı biçimde yer vermesi, bir
takım kelimelerin okunuşunu belirtmesi, 
Farsça ve İbranice gibi Arapça dışındaki 
dillerde karşılıklarını vermesi, şahısların ne
seplerine ve ResGl-i Ekrem'in vefatından 
sonraki hayatiarına atıflarda bulunması, 
coğrafi yerleri tesbite önem vermesi İbn 
Hişam'ın eserine yaptığı önemli katkılar
dır. İlk defa Kahire'de basılan eserin (l-ll, 
1332) Abdurrahmanel-Vekil (I-VII, Kahire 
1387-1390/1967-1970) veTaha Abctürrauf 
Sa'd (1-IV. Kahire 1398/1978; Beyrut 1989) 

tarafından tahkikli neşirleri yapılmıştır. er
Ravzü'l-ünüfün çok sayıda şerh, haşiye 
ve muhtasarı bulunmaktadır. Moğultay b. 
Kılıç'ın ( ö. 762/1361) tenkit ve tashih ama-
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cıyla ez-Zehrü'l-bdsim ii sireti (siyeri) 
Ebi'I-Kasım adıyla yazmış olduğu kitap 
alimler arasında büyük ilgi görmüştür. 
Moğultay b. Kılıç'ın çağdaşlarından Ebü'l
Berekat Muhammed b. Abdürrahlm, ez
Zehrü'l-bdsim'i sadece Süheyll'ye yapılan 
itirazları bir araya getirmek suretiyle kısalt
mıştır. Bedreddin İbn Cemaa'nın Nurü'r
Ravz'ı, er-Ravzü'l-ünüfün muhtasarı olup 
bir nüshası Leknev'de Mümtazü'l-ulema 
Seyyid Muhammed Taki Kütüphanesi'nde 
(Hadlsü Ehli's-sünne ve' l-cemaa, nr. 75). 

bunun mikrofilmi Kahire'deki Ma'hedü'l
mahtutati'l-Arabiyye'de (film, nr. 3076) bu
lunmaktadır (Abdülcevad Halef, s. 264-

265). Eserin diğer muhtasarları arasında 
Zehebl'nin Mul]taşaru Kitdbi'r-Ravzi'l
ünüfi'l-bdsim ti's-sireti'n-nebeviyye
ti'ş-şerife'si (nşr. Abdülazlz Harfüş, Bey
rut 1426/2005), Ebü'l-Feth Muhammed b. 
İbrahim b. Muhammed b. Mukbil el-Bil
blsl'nin el-İlmdm bi'r-Ravz ve Sireti'bni 
Hişdm el-mülaMab bi-Celd'i'l-etkdr bi
sireti'l-mul]tdr'ı (Kudüs el-Mektebetü'l
Halidiyye, Siyer, nr. 3) ve Muhammed b. 
Ahmed el-Aclunl'nin Zehrü'r-Ravz'ı sayı

labilir. İbn Hicce'nin BuiCıgu'l-merdm min 
Sireti İbn Hişdm ve'r-Ravzi'l-ünüf ve'l
İ'Idm'ı, Siretü İbn Hişdm, er-Ravzü 'l
ünütve Ahmed b. Ömer el-Kurtubl'nin el
İ'ldm'ının muhtasarıdır (Nuruosmaniye 
Ktp , nr. 3060). Yahya b. Muhammed el
MünaVı J:ldşiye 'ale'r-Ravzi'l-ünüf adıy
la bir eser kaleme almış, Münavl'nin to
runlarından Zeynelabidln b. Abctürrauf bu 
haşiyeyi ihtisar etmiştir (Keşfü';z;-;z;unün, I, 
918). Arthur Schaade, Süheyll ve Ebu Zer 
el-Huşenl'nin İbn Hişam şerhlerinde geçen 
Uhud Gazvesi'ne dair şiirleri Die Kom
mentare des Suhaili und Abil I)arr zu 
den UfJ_ud-Gedichten adıyla yayımlamış
tır (Leipzig ı 920) Z. Netd'icü'l-fiker ti'n
nafJ_v. Nahve dair bir eserdir. Netd'icü'l
fiker'in Ebü'l-Kasım ez-Zeccacl'nin el-Cü
melü'I-kübrd adlı kitabının şerhi olduğu 
yolundaki görüş doğru değildir. Süheyll ki
tabını Kitdbü'I-Cümel'e göre düzenle
diğini kaydetmektedir (Neta'icü 'l-fiker, s. 
27). Muhammed İbrahim el-Benna, İbn 
Kayyim el-Cevziyye'nin Bedd'i'u'l-fevd'id'i
nin Süheyll'nin Netd'icü'l-tiker'inden in
tihal olduğunu iddia etmişse de Yüsrl es
Seyyid Muhammed bu iddiayı isabetsiz 
bulmuştur (DİA, XX, 121) Netd'icü'l-ti
ker Muhammed İbrahim el-Benna tara
fından yayımianmış (B ingazi 1398/1978; Ri
ya d ı 404/1984). daha sonra Ali Muham
med Muawaz ve Adil Ahmed Abdülmev
cud eseri yeniden n eş retmiştir ( Beyrut 
14 ı 2/1992) 3. Emdli's-Süheyli fi'n-nafJ_v 
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ve'l-luga ve'l-]].adiş ve'l-fı]fh. Neta'icü'l
fiker'deki üslübu yansıtan, hadis ve fıkıh 
meselelerinin ele alındığı eserin nahiv ve 
lugat yönü ağır basar. Hadisle ilgili olan ko
nular İbn Kurkül'ün sorularına Süheyrı tara
fından verilen cevaplardan oluşmaktadır. 
Kitap Muhammed İbrahim el-Benna tara
fındanyayımlanmıştır (Kahire ı390/ı970). 
Taha Muhsin de Muhammed İbrahim ei
Benna'ya isim ve muhteva konusunda bazı 
tenkitler yöneiterek eseri "Mesa"il fı'n-nat:ıv 
ve'l-luga ve'l-t:ıadiş ve'l-fı~" adıyla neşret
miştir ( el-Mevrid, XVIIV3 1 Bağdat ı 9891, s. 
84- ı 10). 4. et-Ta'rif ve'l-i'ldm fima (birnfi) 
übhime mine'l-esma' ve'l-a'lam fi'l
Kur'an (et-Ta'rif ve'l-i'lam, el-İ'lam). Es
bab-ı nüzCıl kitaplarında, Kur'an tefsirle
rinde, Kur'an ilimlerine dair eserlerde ve 
hadis mecmualarında verilen bilgiler istis
na edilirse "mübhematü'I-Kur'an"a hasre
dilmiş ilk eserdir. Mushaf tertibinin esas 
alındığı kitapta müphem kelimelerin dela
letleri gösterilmiş, yer yer hadislerden fay
dalanılmıştır. Çok sayıda yazma nüshası 
bulunan eserin (Brockelmann, GAL, 1, 525-
526; Suppl., ı, 733-734) neşirleriyapılmış
tır (Kahire 1937; nşr. Mahmud Reb!', Kahi
re ı 933; Kah i re ı 356/ı 938; nşr. Abdullah 
Ali Mühenna, Beyrut 1407/1 987; nşr. Ab
dullah Muhammed Ali en-Nakarat, Trab
lus ı40l!ı992; Gavamizü'l-esrnfi'i'l-mübhe
me ve'l-e/:ıadlşi'l-müsnede fi'l-l).uran, nşr. 
Heysem Ayyaş, Beyrut ı 988). Süheyli'nin 
bu eseri temel alınarak çeşitli çalışmalar 
ortaya konmuştur. Maliki fakihi İbn Asker 
ei-Gassani'nin et-Tekmil (et-Tekmile) ve'l
itmam li-Kitabi't-Ta'rit ve'l-i'lam adlı 
eseri (Kahire ı356/ı938; Beyrut 1407/1987) 
ile İbn Hacer ei-Askalani'nin el-İ]].kam li
beyani md fi'l-Kur'an mine'l-ibham'ı 
bunlar arasındadır. s. Mes'eletü rü'ye
ti'llah ve'n-nebi fi'l-menam. Bu risale, 
Neta'icü'l-fiker'in Süleymaniye Kütüpha
nesi'ndeki yazma nüshasının sonunda yer 
alan bir risale olup (Fatih, nr. 4690) Taha 
Muhsin tarafından "Mesa'il" ile birlikte neş
redilmiştir (s. 99-ı02). 6. Kitabü'l-Fera'iz 
ve şer]].i ayati'l-vaşıyye. Muhammed İb
rahim ei-Benna tarafından yayımlanmış
tır ( Bingazi ı400/ı 980; Mekke 1405/ı 984) . 
Süheyli'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: Mes'eletü's-sım fi'l
a'veri'd-deccal, el-İstidrakdt 'ala Kita
bi'ş-Şa]].dbe li-Ebi 'Ömer, Risale ii tef
siri ]favli'n-nebi ii "Kul hüvelliihu e]].ad" 
enneha ta'dilü şülüşe'l-Kur'an, Risale 
ii kelamihi 'ala "sübhanalliih" bi-i'di
bihd ve şer]].ihd . 

Süheyli'nin medih, tevessül, tasvir, ga
zel, hanin, mersiye türünde yazdığı şiirler 
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kendi eserlerinde ve diğer kaynaklar için
de günümüze ulaşmıştır. Güzel bir mü
nacat örneği olan ve her beytin sonu ayn 
(göz) harfiyle biten, ömrünün bir dönemin
de gözlerinin açılması için Cenab-ı Hakk'a 
yakardığı "Ayniyye" adlı kasidesine çeşitli 
kişiler tarafından tahmisler yazılmış, bu 
arada İbn Hicce Ta]J.misü's-Süheyli adıy
la bir eser kaleme almıştır. Müstakimzade 
Süleyman Sadeddin Efendi el-Kaşidetü'l
'A yniyye'yi Türkçe'ye çevirerek şerhet
miştir (Yılmaz, sy 9 lı999J, s. 24ı) 
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• MUSTAFA SABRi KüÇÜKAŞCI 

L 

SÜHEYLi, Ahmed 
( ~...\.o.>l) 

(ö . 1042/1632'den sonra) 

Osmanlı tarihçisi, 
hikaye yazarı ve şair. 

_j 

Süheyli hakkında kaynaklarda yeterli bilgi 
yoktur. Cafer Paşa'nın hizmetinde bulundu
ğu yıllarda en azından on sekiz-yirmi yaşla
rında olduğu düşünüldüğünde 970 (1562) 

yılı civarında doğduğu söylenebilir. Eser
lerinde kendisini divan katibi diye tanıtır. 
Fezail-i Şam adlı risalesinde tarihini söy
lemeden Şam'da dünyaya geldiğini ve uzun 
yıllar burada ilim tahsil ettiğini anlatır. Ba
bası Hemdem Kethüda'nın 1001 (1592-93) 
yılında Bağdat'ta bir kümbet yaptırdığı ve 
Eğri savaşında (1005/1596) şehid düştüğü 
bilinmektedir. 

Kethüdazade lakabıyla da bilinen Sühey
li'nin 988 (1580) yılında Kefe Beylerbeyi 
Cafer Paşa'ya intisap ettiği , 990'da (ı 582) 
Tebriz muhafızlığı sırasında onun yanın
da olduğu kaydedilir. Süheyli, Vezlriazam 
Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Tebriz'i fet
hinde (993/ı 585) münşi olarak bulundu. 
Tarih-iŞahi adlı eserinde bunun ilk res
ml görevi olduğunu yazan ve Osman Pa
şa'nın Şam valiliği döneminde de hizme
tinde bulunan şair, 1001 (1592-93) yılında 
Cafer Paşa'nın Tebriz ve Bağdat muhafız
lığına tayin edilmesiyle onun yanında hiz
mete devam etti. Cafer Paşa ve Özdemi
roğlu Osman Paşa'nın vefatının ardından 
Cerrah Mehmed Paşa'ya intisap etti. Meh
med Paşa'nın sadaret kaymakamı ve sad
razam olduğu yıllarda ( 1598- ı 599) İstan
bul'da yaşadığı şiirlerinden anlaşılmakta
dır. 

Acaibü'l-measir ve garaibü'n-neva
dir adlı eserinin bir nüshasında (Nuruos
maniye Ktp., nr. 4117) müstensih Sühey
li'nin 1014 (1605) yılında İstanbul'da bu
lunduğunu ve Halep muhasebeciliği göre
viyle Canbolatoğlu Ali Bey'le birlikte İstan
bul'dan Halep'e gittiğini söylemektedir. Bu 
görevdeyken bir müddet Kilis'te kalmış 
olan Nasuh Paşa'nın Halep'ten çıkışına ve 
Hüseyin Paşa'nın Halep'e girişine tanık ola
rak olaya tarih düşürdü. Tarih-i Mısr-ı Ce
did'inde divan katibi sıfatıyla Mısır'da bu
lunduğu yıllarda (ıOI5/1606) başta Mus
tafa Paşa olmak üzere çeşitli Mısır valile
riyle olan ilişkilerini anlatır. 1 020' de ( 161 1 ) 
Sofu Mehmed Paşa'ya intisap eder. Acai
bü 'l-measir'de 1036-1037 (1627-1628) yıl
larında Mısır'daki yönetim bozukluklarını 
dile getirmesine bakılırsa burada uzunca 
bir müddet kaldığı söylenebilir. Nitekim 
onun gerek Tarih-i Şahi'de gerekse Ta
rih-i Mısr-ı Cedid'de anlattığı olaylar 1038 
( 1628-29) yılına kadar ulaşır. Süheyli'nin yet
miş yaşını aşmış olarak 1042 (1632) yılın
dan sonra vefat ettiği sanılmaktadır. Si
cill-i Osmani ve Keşfü'?:-?:Unun zeylin
deki 1008 (1599) tarihi yanlış olup muhte
melen Ankaralı Mustafa Süheyli'nin ölüm 
tarihiyle karıştırılmıştır. 


