
Eserleri. 1. Acaibü '1-measir ve Garai
bü'n-nevadir (Nevadir-i Süheylf). Çok oku
nan bir eser olup IV. Murad devrinde kale
me alınmış mensur hikayeler külliyatıdır. 
Otuz bir fasıl altında 204 hikayenin yer al
dığı eserde genellikle Türk-İslam tarihin
den seçilmiş hikayelere Süheyll kendi za
manından da hikayeler eklemiştir. Hemen 
hepsi öğretici ve ibret verici olan hikaye
ler Arapça, Farsça ve Türkçe çeşitli kitap
lardan seçilmiş olup her birinin sonunda 
çıkarılacak dersler ayrıca yazılmış, tercü
me hikayelerde adaptasyon yolu izlenmiş
tir. Yirmi beşi Türkiye'de, dokuzu Türkiye 
dışında olmak üzere otuz dört nüshası bi
linen eser Nevadir-i Süheyli adıyla 1840 
ve 1859 yıllarında İstanbul' da, 1851 'de Ka
hire'de ve 1882'de Kazan'da basılmıştır. 
Şemsettin Kutlu tarafından Türk İslam 
Tarihinden Nevadir-i Süheyli adıyla sa
deleştirilerek yayımlanan (İstanbul, ts.) 
eser üzerinde Şerife Yağcı (Yalçınkaya) ta
rafından bir doktora çalışması yapılmıştır 
(bk. bibl) 2. Tarih-i Şahi. Hz. Adem'den 
itibaren bütün peygamberleri anlatan eser
de genişçe bir bölüm Hz. Muhammed'in 
hayatına ayrılmıştır. Dört halife ve on iki 
imarnın ardından Anadolu'da kurulan bey
liklerle Anadolu dışında hüküm süren Türk 
devletleri, Acem. Şirvan, Semerkant vb. 
ülkelerin hanları , Hicaz, Yemen ve Mısır 
yönetimleri ele alınmış, başlangıçtan iti
baren Osmanlılar'a yer verilmiş ve eser IV. 
Murad dönemiyle sona ermiştir. 1 042'de 
(1632) bitirifen eserde 1038 (1628) yılına 
kadar geçen olaylar anlatılmıştır. Müellif 
eserini Taberl, İzzeddin İbnü'I-Eslr, İbn Hal
likan vb. tarihçilerle Mir'atü'z-zaman, Ta
ri{ı-i Güzide, el-Muntaz;am gibi eserler 
başta olmak üzere yetmiş sekiz tarih ki
tabını inceleyerek oluşturduğunu söyler. 
Eserin iki nüshası Süleymaniye (Fatih, nr. 
4356) ve Topkapı Sarayı Müzesi (Hazine, 
nr 1437) kütüphanelerindedir. 3. Tarih-i 
Mısr-ı Kadim (ed-Dürretü 'l-yetime fi evsa
fi Mısri'l-kadime). Hz. Adem'den Çerkez 
hükümetlerinin sonuna kadar Mısır yö
resinde meydana gelen olayların kısaca 
anlatıldığı bir eser olup müellifin Tarih-i 
Mısr-ı Cedid'i ile birlikte İbrahim Müte
ferrika Matbaası'nda basılmıştır (İstanbul 
1142). 4. Tarih-i Mısr-ı Cedid (İstanbul 
1142) 921 'den (1515) 1030 (1621)yılına 
kadar Mısır'da geçen olayları anlatan eser 
İbn Zünbül'ün FetJ::ıu Mışr adlı eserinin 
Türkçe tercümesi olup Tarih-i Mısr-ı Ka
dim'in zeyli olarak İbrahim Müteferrika 
tarafından bir Mısır bölge haritası ilave
siyle bastırılmıştır. Pek çok nüshası Tarih-i 

Mısr-ı Kadim ile birlikte ciltlenmiş olan 
eserin yazma nüshalarından bazıları İstan
bul Üniversitesi (TY, nr 2403, 2601), Topka
pı Sarayı Müzesi (Revan Köşkü, nr. 1417), 
Nuruosmaniye (nr 3121 [vr. 52b'den itiba
ren[) ve Süleymaniye (Fatih , nr 4229 [vr. 
7ob· den itibaren J) kütüphanelerinde bulun
maktadır. s. Tarih-iMescid-i Haram (Ta
rih-i Mekke-i Mükerreme). Hz. Adem'den 
Hz. Muhammed zamanına gelinceye ka
dar Kabe'nin kaç defa bina edildiğini ve 
Asr-ı saadet'ten 1630 yılına kadar kaç de
fa onarıldığını anlatan bir eser olup iki nüs
hasından biri Süleymaniye Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (Yazma Bağışlar, nr 3745/ll). 
Flügel katalogunda da (nr. 896) nesihle 
yazılmış doksan dokuz varaklık başka bir 
nüshası görünmektedir. 6. Fezail-i Şam. 

Müellifin kendi hayatına dair bilgilerin de 
yer aldığı eser Şam'ın tarihinden ve fazile
tinden bahseder. Bir tür şehir rehberi olan 
kitabın bilinen tek yazma nüshası İstan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (İbnü
lemin, nr. 3287) . 7. Münşedt. İnşa ilmiyle 
ilgili bir el kitabı niteliğinde düzenlenen 
eserin içinde çeşitli mektup örnekleri bu
lunur. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 
(TY, nr. 238) ve Berlin Staatsbibliothek'te 
(Hs. Or. Oct. , nr. 895) nüshaları mevcut
tur. 8. Divan. Tek nüshası bilinen divan
daki şiiriere bakarak Süheyll'nin orta de
recede bir şair olduğu söylenebilir. 149 va
raklık divanın tek nüshası Amasya İl Halk 
Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 1098). Kay
nakların Süheyl1'den bahsederken örnek 
olarak kaydetti ği bazı şiirlerin yer almadı
ğı nüsha eksik ve hasarlıdır. Sayfalardaki 
lekelerden ısianarak yer yer harap olduğu 
anlaşılmaktadır. Esat Harmancı eser üze
rinde bir doktora tezi hazırlayıp yayımla
mıştır (Ankara 2007) . Nuruosmaniye Kü
tüphanesi'nde (nr. 3824) Ahmed b. Hem
dem Kethüda Süheyri adına kayıtlı Divan-ı 
Süheyli ise Nizameddin Ahmed Harizml'
ye ait Farsça bir eserdir. 

Rıza ve Riyazl tezkirelerinde Ankaralı 
Mustafa Süheyll Çelebi adında divanı olan 
bir başka Süheyll'den (ö 1010/1602) bah
sedilmektedir. Mustafa Çelebi mülazım ol
duktan sonra müderrislik mesleğini seç
miş ve İstanbul'da ölmüştür. Rıza bu şaire 
ait bir beyti kaydetmiş. Faizi ise hem An
karalı Süheyll'ye hem Ahmed b. Hemdem 
Kethüda Süheyl1'ye yer vermiştir. Faizi, 
Ankaralı Süheyll'nin ölümü için 1596 yılı
nı vermektedir. Ahmed b. Hemdem Ket
hüda hakkında ise, "Mürettep divanı gö
rülüp ondan intihap olundu" kaydıyla üç 
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beyit nakleder. Seyitlerden ilk ikisi Sühey
ll'nin neşredilen divanında yer almamak
tadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Süheyll'nin Acaibü'l-Measir ve Garaibü 'n
Nevadir'i: Metin ve Küçük Hikay e Üzerine Bir 
inceleme (haz. Şerife Yağcı, doktora tezi, 2001 ), 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Kafza
de Faizi, Zübdetü'l-eş 'ar, Süleymaniye Ktp., Şe
hid Ali Paşa, nr. 1877, vr. 54' ; Riyazl, Riyfızü'ş-şu
ara, Süleymaniye Ktp. , Esad Efendi, nr. 387, vr. 
63b; Keşfü'?-?UnO.n, ı, 284; Rıza. Tezkire, İstanbul 
1316, s. 51 ; Flügel. Handschri{ten, ll, 125; Dağıs
tani, Fihrist, s. 138; Osmanlı Müelli{leri, lll , 68; 
Babinger. GOW, s. 162-163; TCYK, s. 15; [;!:fı/:ıu ' l
meknün, ı , 509; E. Rossi, Eleneo dei Manoscritti 
Turchi della Biblioteca Vaticana, Valicana 1953, 
s. 72-73; Karatay, Türkçe Basma/ar, ll , 756; Le
vend, Gazavatnameler, s. 34-36; a.mlf., "Ümmet 
Çağında Ahlak Kitaplanmız" , TDA Y Belleten 
(1963) , s . 89-115; J . Aumer, Catalogus Codicum 
Manu Scriptorum Bibliothecae Regiae Monacen
sis: Verzeichniss der Orientalischen Handschrif
ten der K. Ho{-und Staatsbibliothek in München, 
Wiesbaden 1970, l/ 4 , s. 21; H. Sohrweide, Tür
kische Handschriften und Einige in den Hand
schri{ten Enthaltene Persische und Arabische 
Werke, Wiesbaden 1974, s . 120-123; Ha!Qk İpek
ten v.dğr., Tezkire/ere Göre Divan Edebiyatı isim
ler Sözlüğü, Ankara 1988, s. 458; Fihrisü 'l-mal]
tO.tfıti't-Türkiyyeti'l-'Oşmiiniyye: 1870-1980 (nşr. 
Darü'l-kütüb i' l-kavmiyye ). Kahire 1990, lll , 134; 
Ali Yardım , İzmir Milli Kütüphanesi Yazma Eser
ler Kata/oğu, İzmir 1997, lll , 332; Hasan Kavruk. 
Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikaye/er, İs
tanbul 1998, s. 141, 162; J. H. Mordtmann, "Die 
Orientalischen Handschriften der Sarnınlung A. 
D. Mordtmann Sr. ", Isi. , XIV (1925). s. 361-377; 
Haydar Ali Diriöz. "Sühey ll", TA, XXX, 21. 

L 

li] ŞERİFE Y ALÇINKAYA 

SÜHEYLİ, Nizameddin Ahmed 
( ~ ..~.<ı.> l ~..VI ı" UiU ) 

(ö. 918/ 1513) 

Çağatay şairi ve devlet adamı _ 
_j 

Farsça divanının baş tarafına koyduğu, 
kısmen kendi biyografisine de ışık tutan 
"Hasbihal" adlı mesnevisinin ilk beyit lerin
de Şeyh Azeri'ye şiirlerini okuyup kendisi
ne bir mahlas bulmasını istediği, onun da 
"Süheyfi" mahlasını uygun gördüğünü söy
lerken o sırada yaşının on birden fazla ol
madığını belirtir. Azeri 866'da (1462) ve
fat ettiğine göre Süheyl1'nin bu tarihten 
çok önce doğduğu anlaşılmaktadır. Ali Şlr 
Neval'nin Mecalisü 'n-netais'te Süheyll'
nin şiire kabiliyetinin daha küçükyaşta an
laşıldığını ve birlikte büyüdüklerini söyle
mesi (s. 56-57, 230) ikiarkadaşınaynı ta
rihlerde dünyaya gelmiş olduğunu düşün
dürmektedir. Buna göre Süheyll Herat'ta 
845 (1441) yılında veya biraz önce doğmuş 
olmalıdır. Ailesi hakkında kendi açıklama-
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ları. Devletşah ve Nevili'nin verdiği bilgiler 
dışında fazla bir şey bilinmemektedir. Çağ
ctaşı olan Devletşah'a göre Çağatay ulusu
na mensup asil bir aileden gelmektedir. 
Dedeleri Timurlu Devleti'nin kuruluşundan 
beri emir olarak mevkilerini korumuş. Şah
ruh devrinde ( 1405-1446) önemli devlet 
hizmetlerinde bulunmuştur ( Te?kire, s. 

575). Babasına dair kaynaklarda hiçbir bil
giye rastlanmamaktadır. 

Eserlerinden iyi bir tahsil gördüğü, dev
rinin ilimlerini bildiği anlaşılan Süheyll çok 
genç yaşta siyaset sahnesinde göründü, 
Ebu Said Mirza Han'ın saltanata gelişinde 
faal bir rol oynadı ve onun hizmetine gir
di. Sultan Hüseyin Baykara'nın Horasan'a 
hakim olduğu 873 (1469) yılında Herat'a 
giden Süheyll bir müddet emir sıfatıyla 
Baykara'nın nedimliğini yaptı. 876'da (ı 4 72) 

Ali Şlr Nevili'nin teklifiyle nişancı tayin edil
di. Bu görevi yanında hükümdarın yakın 
dostu ve güvendiği bir şahsiyet olarak kal
dı. Nevili'nin bildirdiğine göre saltanatı 
müddetince Baykara'nın mali ve idari işler
de en güvendiği müşaviri idi (Meci!ilisü'n
nefa'is, s. 56) . Baykara. Süheyll ile ileri de
recede bir dostluk kurdu. yazdığı şiirleri 
tashih etmesi için ona verdi (Dlvan, s. 383 ). 

onu "nazım ehlinden. güzel söz burcunun 
yıldızı" diye nitelendirip takdir etti (Risa

le, s. 221 ). Süheyll çeşitli vesilelerle Sultan 
Hüseyin Baykara'yı öven şiirler kaleme al
dı. 

Süheyll'nin hayatının son yılları hakkın
da kaynaklarda bilgi yoktur. Onun bir bey
tinde yer alan, "Ey Süheyll! Artık ihtiyarla
dın, senin için inzivaya çekilmek daha ha
yırlıdır" şeklindeki ifadesinden ( Dluan, s. 
352) bu dönemi dünyadan tamamen ala
kasını keserek geçirdiği anlaşılmaktadır. 
Ardarda karşılaştığ ı olaylar da bunda et
kili olmuş olmalıdır. Şeyhi Abdurrahman-ı 

Cami'nin 898'de (ı 492) vefatından sonra 
N eva!' nin ölümü de ( 906/ ı 50 ı ) onu derin
den sarstı. Yakın dostu Sultan Hüseyin Bay
kara'nın vefatından (9 11/1506). bir yıl son
ra onun çocuklarından birkaçının Özbekler 
tarafından idam edilmesine ve ardından 
Herat'ın işgaline de şahit olan Süheyll'nin 
ölümü hakkında kaynaklarda değişik tarih
ler verilir. Bunlar arasında Sam Mirza'nın 
zikrettiği Zilhicce 918 (Şubat 1513) ( Tu/:ı
{e-i Saml, s. 339) doğruya en yakın olanı
dır. 

Çağatay edebiyatında önemli bir yere 
sahip bulunan ve Nevili'nin önderliğinde 
gelişen Herat edebi mektebinin önde ge
len şairlerinden olan Süheyll'nin Türk ede
biyat çevrelerinde gereği gibi tanınmayışı 
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muhtemelen Türkçe divanının henüz bu
lunmayışından ileri gelmiştir. Süheyli, "Ey 
Süheyll! Eğer nazım bu ise bütün söz er
babı benim su gibi akıcı olan şiirlerimle 
divanlarını yıkasınlar, yok etsinler" dediği 
bir beytinden anlaşıldığına göre sanatına 
güvendiğini ve kendi şiirlerini beğendiği
ni meydan okurcasına ilan etmiştir. Diğer 
bazı beyitlerinde ise söz ikliminin sultanı 
olduğunu, gazel vadisinde kendisi gibi bi
rinin mevcut bulunmadığını , şiire yeni bir 
üslüp getirdiğini dile getirmiştir (Dluan, 
s. 63. 274. 277, 398) . Büyük bir şair oldu
ğu kadar iyi bir münekkit olan Ali Şlr Ne
val, ilk Türkçe divanının dlbacesinde Sü
heyll'yi Farsça ve Türkçe şiirlerinden do
layı övmüş (Levend. 1. 69). Leyla vü Mec

nun mesnevisinin başlangıç kısmında Ni
zam! ve Emir Hüsrev-i Dihlevl'den son
ra Süheyll'yi methetmiştir (a.g.e., rır. 21 8-

21 9) . N eva!' nin divanındaki otuz beş ga
zelini Süheyll'nin gazellerine naz!re olarak 
yazmış olması da SüheyiT'nin o devirde Fars
ça gazel türünde üstat sayıldığını göster
mektedir. Süheyll de Leylfı vü Mecnun 
mesnevisinin başlangıcında söz ustaları 
kervanının reisi ve şahların kendisine ita
at etmekle şeref kazandıkları kişi olarak 
Neval'yi övmüş ( Nizameddin Ahmed Sü
heyll'nin Layll u Mecnün'u, s. 14-15) . çe
şitli vesilelerle ona karşı duyduğu saygı ve 
sevgiyi dile getirmiştir. Devletşah, Sühey
ll'nin iki dildeki şiirlerinin ince hayallerle 
dolu ve son derece akıcı olduğunu, bazı 
gazellerinin daha önceki üstat şairlerin di
vanlarında az görüldüğünü söylemiş (Te?

kire, s. 579 ). Hüseyin Vaiz-i Kaşifi K elile 
ve Dimne tercümesini Süheyll'ye ithaf et
miş, eserine onun adına izafetle Envar-ı 
Süheyli adını vermiş ve kitabının dlba
cesinde onun emrine uyarak bu eserini 
hazırladığını belirtmiştir (Enuar-ı Sühey

ll, s. 8) 

Divanının incelenmesinden Süheyll'nin 
şiire belli bir ölçüde yenilik getirdiği anla
şılmakta, şiirlerinde kendisinden önceki 
şairterin eserlerinde bulunmayan yeni maz
munlar, ince hayaller. insanların ıstırabını 
anlatan abartılı benzetmeler ve geniş ha
yal unsurları göze çarpmaktadır. Sade bir 
dil ve zaman zaman günlük konuşmada 
geçen tabirleri kullandığı şiirlerinde ahen
gi sağlayan unsurlara yer vermiş, seçmiş 
olduğu en zor kafıye ve rediflerde bile ba
şarılı örnekler ortaya koymuştur. Şiirin bü
tün konularına ve nazım şekillerinin hep
sine el atan Süheyll'nin en çok başarılı ol
duğu ve tanındığı tür gazeldir. Aruzu da 

başarılı bir şekilde kullanmıştır. Gazelde 
Hatız-ı Şlrazl'nin tesirinde kaldığı ve onu 
kendisine üstat kabul ettiği ( Dlvan, s. 66, 

7. bey it). mesnevi sahasında Nizarnl-i Gen
eevi ile Emir Hüsrev-i Dihlevl'yi örnek aldı
ğı anlaşılmaktadır. 

Süheyll iyi bir şair olduğu gibi güçlü bir 
devlet adamı idi. Vefatma kadar kırk yıla 
yakın bir süre hizmetinde kaldığı Hüseyin 
Baykara zamanında devletin idari ve mail 
problemlerinin hallinde önemli rol oynadı
ğı, yerinde ve isabetli kararları ile ülkenin 
bayındır olduğu. halkın da huzur içinde ya
şadığı Neval'nin ifadelerinden anlaşılmak
tadır (Mecalisü 'n-nefa'is, s. 230) Süheyli 
de Leyla vü Mecnun mesnevisinin son 
bölümünde yüklendiği görev sebebiyle ge
ce gündüz istirahati kendisine haram etti
ğini, şahsi arzularından sıyrıldığını. zama
nın sıkıntılarından hiç boş vakit bulama
dığını. bütün gücünü halkın işlerini gör
meye harcayıp canını halka hizmete ada
dığını anlatmaktadır ( Nizameddin Ahmed 
Süheyll 'nin Layll u Mecnün'u, s. 94-95) . 

Neva! ve Devletşah , Süheyll'nin güzel 
huylu, iyi geçimli, faziletli, dürüst, itme ve 
ilim adamlarına değer veren bir insan ol
duğunu belirtir (Mecalisü 'n-nefa'is, s. 56. 

230; Te?kire, s. 575) Devletşah ayrıca onvn 
bir tarikata girdiğini haber vermekte (Te?

kire, s. 575) . kendisi de bir beytinde Nak
şibendiyye tarikatına bağlı olduğunu söy
lemektedir (Dlvan, s. 7). Bu tarikata giri
şinde Herana Hüseyin Baykara'nın ken
disi için yaptırdığı medresede ders veren 
Abdurrahman-ı Cami'nin tesiri olduğu mu
hakkaktır. Kendisine karşı derin bir saygı 
beslediği Cami'nin vefatı üzerine yazdığı 
bir terkibibend bu saygının şaheser bir ör
neğini teşkil eder (a.g.e., s. 359-362) Sü
heyll şiirlerinde tasawufi unsurlara, dini 
ve felsefi düşüncelere yer vermekle bir
likte mutasawıf bir şair olarak nitelendi
rilemez. 

Eserleri. 1. Divan. Süheyli, muhteme
len 875 (1470) yı lında düzenlediği Farsça 
divanının d!bacesine koyduğu seksen altı 
beyitlik "Hasbihal" adlı mesnevisinde ese
rini Sultan Hüseyin Baykara'nın isteği üze
rine tertip ettiğini belirtir. Henüz basıtma
yan divan üzerine Ömer Okumuş bir dok
tora tezi hazırlamıştır (b k. bi bl.) . Bu çalış
mada bir araya getirilen beyitlerin sayısı 
3500 civarında olup eser 358 gazel. bir 
terkibibend. üç terciibend. sekiz mesnevi. 
yedi kıta. altmış beş rubal. iki kaside ve 
on dört müfredden meydana gelmektedir. 
z. Leyla vü Mecnun. Tek yazma nüshası 



Bodleian Kütüphanesi'nde (M ec m ua. nr. 
982. vr. 1-98} tesbit edilebilen bu mesnevi 
geniş bir incelemeyle birlikte Ömer Oku
muş tarafından neşre hazırlanmıştır (bk. 
bi bl. ı Süheyll'nin kaynaklarda varlığı be
lirtilen Türkçe divanı henüz bulunamamış
tır. Mevcut Türkçe şiirleri bir gazelle iki be
yitten ibarettir (Devletşah . s. 575; Ali Şlr 

Neval. s. 57. 230). 
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i.!!l!ıl ÖMER ÜKUMUŞ 

ı 1 
SÜHREVERDI, Ebü'n-Necib 

( I:?~Jsfi...l' ~~ .9-'i ) 
Ebü'n-Nedb Ziyaüddin Abdülkahir 

b. Abdiilah b. Muhammed 
b. AmmCıye ei-Bekri es-Sühreverd1 

(ö. 563/1168) 

L 
Sfıfi, fakih ve muhaddis. 

_j 

490 (1097) yılı civarında iran'ın Cibal böl
gesindeki Sühreverd kasabasında doğdu. 
Hz. Ebu Bekir'in neslinden olduğu için Bek
rl ve Kureşi nisbeleriyle de anılır. Muhte
melen ilk tahsilini memleketinde yaptık
tan sonra isfahan'a gidip Ebu Ali ei-Had
dad'dan hadis dersleri aldı. 507 (1113) yılı 
civarında Bağdat'a giderek Nizarniye Med
resesi'nde Es' ad Mlhenl'den Şafii fıkhı, Za
hir b. Tahir eş-Şehhaml. Ebu Bekir Mu
hammed b. Abdülbaki ei-Ensarl. Ebu Ali 
Muhammed b. Said b. Nebhan gibi alimler
den hadis dersleri aldı. Ayrıca fıkıh. fıkıh 

usulü ve kelam ilmiyle ilgili birçok kitap 
okudu, V ah idi'nin el-V asit fi't-tefsir'ini ez
berledL Bu yıllarda Bağdat'ta bir tekkede 
şeyh olan amcası Kadi Veclhüddin Ömer b. 
Muhammed kendisine süfı hırkası giydirdL 
Yirmi beş yaşlarında iken tamamen zühd 
hayatı yaşayabilme düşüncesiyle medre
seden ayrılıp dönemin ünlü süfısi Ahmed 
el-Gazzall'ye mürid olmak için isfahan'a 
gitti. Orada ağır riyazetler yaptı, dağlarda 
dolaştı. Bir ara hacca gitti. Tekrar Bağdat'a 
döndüğünde Abdülkadir-i Geylani'nin şey
hi Muhammed b. Müslim ed-Debbas'a in
tisap etti. Önemli eseri Adabü'l-müri
din'in şarihlerinden Ali el-Karl. Ebü'n-Ne
db'in ilk manevi fethinin Debbas'ın yanın
da gerçekleştiğini söyler (Fetf:ıu ebuabi'd
din, vr. 2• ı Murtaza ez-Zebldl. onun ayrıca 
babası Abdullah'tan ve Abdülkadir-i Gey
lani'den hilafet aldığını kaydeder ('il).d, s. 
75; itf:ıflfü 'l-aş{iya', s. 208) 

icazet aldıktan sonra müridieri ve tale
beleriyle Dicle nehrinin kenarında bir ha
rabede kalarak tedrls ve irşad faaliyetleri
ni birlikte sürdüren Ebü'n-Nedb zaman
la meşhur oldu ve sultanların itibar etti
ği bir kişi konumuna geldi. Bu harabenin 
bulunduğu yere bir tekke (ribat). yanına 
da bir medrese yapıldı. Zehebl diğer mü
elliflerin aksine iki ribatın yapıldığını kay
deder (A'lamü'n-nübela', XX. 477). Bu dö
nemde sultanın ya da halifenin gazabına 
uğrayanlar onun dergahına sığınıyordu. 
Abbas! Halifesi Raşid-Billah'ın 27 Zilkade 
529'daki (8 Eylül 11 35) biat merasimine 
katıldığı ve halifeye önemli nasihatlerde 
bulunduğu belirtilmektedir (ibnü'l-Eslr, el
Kamil, xı. 28) 

Ebü'n-Neclb, 27 Muharrem 545'te (26 

Mayıs ı ı 50) Nizarniye Medresesi'ne baş
müderris tayin edildi; burada fıkıh ve ha
dis dersleri verdi. Abbas! Halifesi Muktefı
Liemrillah ile Irak Selçuklu Sultanı Mes'Qd 
b . Muhammed Tapar arasında yaşanan 
gerginliğin ardından sultanın vefatı üze
rine Receb S47'de (Ekim 11 52) medrese
yi bırakmak zorunda kaldı. Sultanın yakın 
adamı olarak görüldüğü için 1153'te ha
lifenin emriyle tutuklanıp kırbaçlandı ve 
bir müddet hapiste kaldı. 557'de ( ı 162) 

Musul üzerinden Dımaşk'a, oradan da Ku
düs'e gitmek üzere Bağdat'tan ayrıldı. Dı
maşk'ta kendisini Sultan Nüreddin Mah
mud Zengl karşıladı. Sultanla Kudüs kra
lı arasındaki çatışma yüzünden Dımaşk'
tan ileriye gidemedi. Orada kaldığı kısa 

süre içinde hadis halkaları. zikir ve soh
bet meclisleri teşkil ettikten sonra Bağ
dat'a döndü. Bağdat'ta vefat etti ve Die-

SÜHREVERDf. Ebü'n -Necfb 

le kenarındaki medresesinin yanına def
nedildi. 

Sühreverdl Ebu Abdurrahman el-Mali
ni. Ebü'I-Kasım ei-Mümtell eş-Şürütl. Ebü'I
Feth Abdülmelik es-Süfı. Kadi Ebü'l-Fazl 
Muhammed ei-Levzl, Ebu Mansur Abdur
rahman ei-Huzeyml. Hafız Ebu Sa'd ei
Bağdadl gibi muhaddislerden hadis ders
leri almış. Ebü'I-Berekat Abdülvehhab b. 
Mübarek ei-Enmatl. Ebü'l-lvleall Fazı b. Fe
rec ei-Katib ve Ebu Mansur ibn Hayrün 
kendisine hadis icazeti vermiştir. Oğlu Ebu 
Muhammed Abdüllatif, yeğeni Ebu Hafs 
Şihabüddin Ömer es-Sühreverdl, Ebü'r-Rı
za Abdürrahlm, Ebü'I-Fida ismail b. Müs
lim b. Süleyman ei-Erblll, Ebü'I-Kasım ibn 
Asakir, ibn Asakir'in oğlu Ebu Muhammed 
Kasım, Fahreddin ibn Teymiyye, Ebü'l-Be
rekat Hasan ed-Dımaşki gibi kişiler ken
disinden hadis almış ve bir kısmı rivayet
te bulunmuştur. 

Verdiği fetvalar dolayısıyla Iraklılar'ın 
müftüsü unvanını alan Ebü'n-Nedb'in halk 
arasına bazan sarık. bazan süfı hırkası. ba
zan da ulema kıyafetiyle çıktığı. müridie
rine başta fıkıh olmak üzere zahir ilimle
rini tahsil ettirdiği. ayrıca onlara Serrac'ın 
el-Lüma'ı ile kendi eseri Adabü'l-müri
din gibi kitapları okuttuğu kaydedilmek
tedir. Ebü'n-Nedb süfılerin el kitabı nite
liğinde olan bu eserde önce akaid konula
rına yer vermiş . ardından şeriat hüküm
lerinin bilinmesi ve uygulanmasının öne
mi üzerinde durmuş. daha sonra tasav
vufı meselelere geçmiştir. ilim sahibi ol
mayan tasawuf ehlinin dinin hükümleri 
konusunda hadis ve fıkıh alimlerinin bilgi
sine başvurmasını. nefisle mücahede, rıza, 
muhabbet. yakin, fena, beka gibi tasawu
fı hal ve makamların zahir hükümlerine ri
ayetle gerçekleştirilmesi gerektiğini vur
gulamıştır (Adabü'l-müridin, s. 13-15) 

Cemaleddin Hulvl, Ebü'n-Nedb'in amca
sı Kad!Vedhüddin Ömer b. Muhammed'
den icazet alarak başhalifesi olduğunu be
lirtmekte, öte yandan Ahmed el-Gazzall'
ye intisap etmekle tarikat silsilesinin bu 
kanaldan Cüneyd-i Bağdadl'ye kadar şu şe
kilde ulaştığını kaydetmektedir: Ahmed ei
Gazzall. Ebu Bekir en-Nessac, Ebü'I-Ka
sım Gürganl. Ebu Osman ei-Mağribl. Ebu 
Ali ibnü'I-Katib. Ebu Ali Rüzbarl. Cüneyd-i 
Bağdadl ( Lemezat-ı Huluiyye, vr. 129bl Fa
sih Ahmed-i Hafı bu silsileyi Ahmed ei
Gazzall ile Ebu Bekir en-Nessac arasına 
Muhammed ei-Gazzall'yi de koyarak zik
retmiştir (Mücmel-i Faşif:ıi, ll . 319} 

Sühreverdl'den sonra makamına baş
halifesi ve Ebheriyye tarikatının kurucusu 
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