
katü'l-euliya', s. 494-495, 497-499, 504, 

509). EbO Hayyan ei-Endelüsl'nin Şeyh Şe
habeddin'in bir diğer halifesi EbO Bekir 
Kutbüddin Muhammed b. Ahmed ei-Kas
tallanl'den de (ö. 686/1287) hırkası vardır 

(a.g.e., s. 506). Kutbüddin ei-Kastallanl ile 
devam eden silsileden Murtaza ez-Zebldl 
de hırka giydiğini belirtmektedir (İt/:ıafü'l
aşfiya', s. 208-209) Ünlü seyyah İbn Bat
tOta, Sühreverdiyye hırkasını İsfahan'da 
Şehabeddin es-Sühreverdl'nin bir başka 
halifesi Şehabeddin Ali er-Reca ile devam 
eden silsileden 14 Cemaziyelahir 727 (7 
Mayıs 1327) tarihinde Şeyh Kutbüddin Hü
seyin b. Şemseddin Muhammed'in elin
den giymiştir ( Tul:ıfetü'n-nü??iir, 1, 221). 

Sühreverdiyye'nin Afganistan'da etkisinin 
devam ettiği (DiA, ı, 403), Hindistan'ın Keş

mir gibi bazı bölgelerinde müntesipleri bu
lunduğu (DiA, XX.V, 327-328), bazı Ortado
ğu ülkelerinde ortadan kaybolmakla bir
likte Irak'ta varlığını sürdürdüğü anlaşıl
maktadır. 

Sühreverdiyye'de Ebü'n-Neclb es-Sühre
verdl'nin müridierin uyması gereken ku
rallardan bahseden eseri Adabü'1-müri
din'i, Şehabeddin es-Sühreverdl'nin Sün
ni tasavvuf esaslarını anlattığı 'A variiü '1-
ma'arifi ile Ehl-i sünnet akaidini kaydet
tiği İ'1amü'1-hüda ve 'al}idetü erbdbi't
tül}a isimli eserleri, EbO Ca'fer imadüddin 
Muhammed b. Ömer es-Sühreverdl'nin 
Zadü'1-müsdiir ve edebü'1-J:ıaçlır adlı 
eseri tarikatın adabı ve erkanı için temel 
kaynaklardır. Özellikle 'Avariiü '1-ma'arifin 
okunınası ve okutulması için icazet alın
ması gelenek olmuştur. Bu sayede tari
katta Sünni çizgi büyük ölçüde bozulma
dan devam ettirilmiş, mensupları Hindu, 
Budist vb. dinlerin tesirlerinden koruna
bilmiştir. Sühreverdiyye şeyhleri tasawuf
ta dünya nimetleri ve imkanlarına hiç sa
hip olmama ya da sahip olup sevgisini gö
nüle sokmama şeklinde anlaşılan zühd 
prensibinden genellikle ikincisini benim
semiş, bu çerçevede zenginliğe karşı çık
madıkları gibi makam-mevki sahipleriyle 
de yakın ilişki kurmuşlardır. Ancak bu an
layışları sebebiyle Hindistan'da Çiştiyye 
mensupları tarafından ciddi şekilde eleş
tirilmişlerdir. 

Sühreverdiyye tarikatında zikir, otura
rak (kuQdl) ve sesli (cehrl 1 cell) olarak keli
me-i tevhid çekmekten ibarettir. Bazı is
tisnalar dışında sema uygulaması yoktur. 
Devrani zikre önem verildiği ve tarikatın 
esası haline getirildiği şeklindeki tesbit 
(DiA, IX, 248) Zeyniyye-Vefaiyye kolu dışın
da doğru değildir. Sühreverdiyye şeyhle
rinden Ebü'I-Mehasin Cemaleddin Yusuf 

b. Abdullah el-KOrani el-Acemi, Harlrlza
de'nin Tibyan'da kaydettiği ReyJ:ıdnetü'1-
l}ulCıb ii't-tevaşşu1 i1e '1-maJ:ıbub adlı ese
rinde zikrin yapılış şekli ve adabı üzerinde 
durmuştur. Buna göre mürid bütün gü
nahlarına tövbe ettikten sonra abdestli 
halde temiz ve tercihen karanlık bir oda
da kıbleye dönük bir şekilde bağdaş ku
rup oturur. Ellerini uylukları üzerine ko
yup gözlerini yumarak kendisini şeyhinin 
huzurunda hayal eder ve onun himmeti
ni ister. Sonra kalbiyle ism-i eelali (Allah) 
zikretmeye başlar. Ardından diliyle keli
me-i tevhid zikrine geçer. Kelime-i tevhid 
zikrinin yapılış şekli bazı Sühreverdl şeyh
leri tarafından şu şekilde tarif edilmiştir: 
Müridin başı kalbi üzerine eğik bir vaziyet
te iken zikre "la" sözüyle başlar ve başını 
hızlı bir şekilde sol omuzuna doğru kaldı

rır. Baş sol omuz üzerinde iken "la ilahe" 
kısmı bitmiş olur. Ara vermeden başını tek
rar hızitea kalbine doğru indirir ve tam kal
bi üzerine geldiğinde vurgu! u bir şekilde 
"illallah" der. Bu arada kalbinden Allah'ın 
dışındaki her şeyi atmaya niyet eder. Ke
lime-i tevhid kalbine nakşoluncaya kadar 
farz ve sünnet namazlar dışında gün bo
yu bu zikirle meşgul olur. Ayrıca namaz
lardan sonra, gece ve gündüzün belli va
kitlerinde okunacak dualar, her aya mah
sus zikirler ve dualar vardır. Şehabeddin es
Sühreverdl her ölüm yıl dönümünde tö
renlerle anılır. Hindistan Sühreverdlleri ge
nellikle sabah namazından sonra Allah'ın 
doksan dokuz ismi ile Hz. Peygamber'in 
doksan dokuz ismini okurlar. 
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Iii REŞAT ÖNGÖREN 

SÜKEYNE hint HÜSEYiN 
( ~,~~ ) 

Sükeyne bint el-Hüseyn b. All 
b. Eb! Talib ei-Kureşiyye 

(ö. 117 /735) 

Hz. Hüseyin 'in küçük kızı. 
_j 

Yetmiş yaşında vefat ettiğine dair bil
giden hareketle 47 (667) yılında doğduğu 
söylenebilir. Annesi Rebab bint imruülkays 
ei-Kelbiyye'dir. Asıl adı Arnine (Ümeyme ve-
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ya Emine) olup annesi küçüklüğünde kendi
sine Sükeyne (Seklne) lakabını takmıştır. 
Çocukluk dönemini Medine'de geçiren. ilim 
ve edep bakımından seçkin bir ortamda 
yetişen Sükeyne ilk dini bilgileri başta ba
bası ve annesi olmak üzere yakın çevre
sinden aldı. Çocukluk yıllarının sonlarına 
doğru ailesinin yaşadığı üzücü olaylara şa
hit oldu ve Yezld'e biat etmeyen babası 
Hz. Hüseyin ile birlikte Mekke'ye gitti (28 

Receb 6014 Mayıs 680). Mekke'de birkaç 
ay kaldıktan sonra ailesiyle beraber Küfe'
ye hareket etti. 10 Muharrem 61 (10 Ekim 
680) tarihinde vuku bulan Kerbela Yak'a
sı'nın ardından esir alınarak önce Küfe'ye, 
daha sonra Dımaşk'a Yezld b. Muaviye'
nin yanına götürüldü. Taberl. Sükeyne'nin 
bu sırada küçük bir kız olduğunu kayde
derken (Tar!/], V, 35 ı) Zehebl amcasının 
oğlu Abdullah b. Hasan el-Ekber ile nişan
landığını, ancak evlilik gerçekleşmeden Ab
dullah'ın Kerbela'da şehid edildiğini söyler 
(A'lamü'n-nübela', V, 262). Sükeyne ve be
raberindekiler Dımaşk'ta birkaç gün tutu
larak bir muhafız birliği retakatinde Me
dine'ye gönderildi. Sükeyne, annesiyle bir
likte Mescid-i Nebevl'nin yakınındaki ev
lerine yerleşip burada yaşamaya başladı. 
Annesi Kerbela Vak'ası'ndan yaklaşık bir 
yıl sonra üzüntüsünden vefat etti. Sükey
ne bir ara halası Seyyide Zeyneb bint Ali 
ile birlikte Mısır'a gitti, onun Mısır'da 65'
te ( 684 ı vefatının ardından tekrar Medi
ne'ye döndü. 

Sükeyne'nin bundan sonraki hayatı kay
naklarda genellikle yaptığı evlilikler ve top
lumdaki konumu çerçevesinde ele alınır
ken bazan birbiriyle çelişen rivayetlere yer 
verilir. Sükeyne ilk evliliğini. Hicaz'da hali
feliğini ilan eden Abdullah b. Zübeyr'in ce
sareti ve yakışıklılığıyla meşhur olan küçük 
kardeşi Mus'ab b. Zübeyr ile yaptı ( 6 7/686 ı; 

bu evlilikten annesinin ismini verdiği bir 
kızı oldu. Mus'ab'ın Cemaziyelewel 72'de 
(Ekim 69 ı ı Abdülmelik b. Mervan'a karşı 
yaptığı mücadelede öldürülmesinin ardın
dan Medine'ye döndü. Daha sonra Abdul
lah b. Osman el-Hizaml ile evlendi. Abdul
lah'ın babası Osman b. Abdullah b. Hakim 
b. Hizam, Mekke'de Kureyş'in ileri gelen
lerinden olup Abdullah b. Zübeyr ile bir
likte Yezld'e karşı mücadele vermişti. Sü
keyne'nin bu evlilikten Kureyn lakaplı Os
man. Hakim ve Reblha adlı çocukları dün
yaya geldi (Mus'ab b. Abdullah ez-Zübey
r!, s. 233) Sükeyne. Abdullah b. Osman'ın 
vefatından sonra Asbağ b. Abdülazlz b. 
Mervan ile nikahlandıysa da aralarında zi
faf gerçekleşmedi. Ardından ibrahim b. 
Abdurrahman b. Avf ile nişanlandığı veya 
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kısa bir süre evli kaldığı . Emevl Halifesi 
Abdülmelik b. Mervan'ın, Medine Valisi Hi
şam b. ismail'e emir vererek bu evliliği 
sona erdirdiği rivayet edilmektedir (Zehe
bl, Tar!i]u'l-islam, s. 372; Uyar, s. 94) Ab
dülmelik'in Sükeyne tarafından kabul edil
meyen evlilik teklifinin IBelihürl. ll, 416) 

bu olayla ilgili olması kuwetle muhtemel
dir. Sükeyne daha sonra Hz. Osman'ın to
runu Zeyd b. Ömer ile evlendi. Onun evli
lik için ileri sürdüğü, o döneme göre ilginç 
olan şartlar arasında Zeyd'in başkasıyla ev
lenmemesi ve Sükeyne'nin mali ve sosyal 
konularda serbest hareket etmesi, iste
diğiyle görüşmesi gibi maddeler bulunu
yordu (Medainl, ı. 66-67; Ebü'I-Ferec el
isfahanl. XVI, 102, 1 04; Aişe Abdurrahman, 
s. ı37-138) Sükeyne'nin bu evliliğinin ne 
kadar sürdüğü belli değildir ve bundan 
sonraki hayatı hakkında kaynaklarda her
hangi bir bilgi yer almamaktadır. S Rebl
ülewel117'de (4 Nisan 735) Medine'de ve
fat eden Sükeyne, Cennetü'l-baki'a defne
dildi. 

Kaynaklarda zamanının en dikkate de
ğer kadınlarından olan Sükeyne'nin duy
gulu. asalet sahibi ve zeki olduğuna vur
gu yapılır. Sosyal hayattaki yeri kadar ev
lilikleri ve güzelliğiyle de meşhurdu. Onun 
Hz. Peygamber'in soyundan olması ve Ker
bela Vak'ası'nı yaşaması Şii kaynaklarında 
kendisine özel bir önem verilmesine sebep 
olmuştur. Babasından hadis rivayet eden 
ve başta Medine olmak üzere önemli şe

hir merkezlerinde yaşayan Sükeyne evini 
ilim ve hadis öğrenimi için halka açmış. 
yaşadığı her yerde evi şiire olan ilgisi dola
yısıyla şairterin toplandığı. şehrin kültürel 
hayatına yön veren bir mekan haline gel
miştir. Özellikle üst tabakadaki kadınlarla 
çeşitli meclislerde bir araya gelmekten hoş
lanırdı. Bazı kaynaklarda kendisinin şair 
olduğuna dair bilgiler mevcutsa da bir iki 
beyit dışında şiiri bilinmemektedir. Sükey
ne daha çok şiir eleştirileriyle meşhur ol
muş. Cerlr b. Atıyye, Ferezdak, Küseyyir. 
Cemll. Nusayb b. Rebah ve Ehvas gibi ün
lü şairlerin atışmalarında hakemlik yap
mıştır. Dönemin şairleri Sükeyne'nin şiir 
bilgisine güvenir. kendisine şiirlerini tak
dim edip tenkitlerini almak ister ve eleş
tirileri doğrultusunda şiirlerini düzeltirler
di. Sükeyne aynı zamanda şairleri cömert 
bir şekilde ödüllendirirdi. Onun. kenclisi gö
rünmeden şairleri görebileceği bir şekilde 
oturma düzeni oluşturularak şiir akuttu
ğu ve şiir sahibine yüklüce para verdiği ri
vayet edilir (Ebü'I-Ferec el-isfahanl, XVI, 
ıo8) Sükeyne'nin mOsikiyle de ilgilendiği 
belirtilir. Zamanının en ünlü mersiyehanı 

olan Ubeydullah b. Süreye hayatının bir 
döneminde Sükeyne'nin himayesine gir
mişti. 

Sükeyne ismi başta Ehl-i beyt olmak 
üzere müslümanların kıziarına sıkça ver
dikleri adlar arasında yer alır. Çeşitli yer
lerde Sükeyne adına inşa edilen cami ve 
mescidlerin yanında kabrinin bulunduğu 
türbe ve makam şeklinde pek çok yapıya 
rastlanır. Bunların en meşhurları Dımaşk'
ta ve Kahire'de bulunmaktadır. Ayrıca Kü
fe Mescidi yakınlarında ve İstanbul'da Sün
bül Efendi Camii'nde Sükeyne'ye isnat edi
len makamlar vardır. Kahire'de Seyyide 
Nefise Camii'nin yanında yer alan. Emir 
Abdurrahman Kethüda zamanında 1173'
te ( 1759) yaptırılan Sükeyne el-Kübra Mes
cidi 1 Türbesi, Sükeyne bint Hüseyin'e ait 
olmayıp Ali Zeynelabidln'in kuzenine ait
tir. Fakat üç kapısının üzerindeki kitabe
lerde Hüseyin'in kızı Sükeyne'ye ait oldu
ğu yazılıdır (M Ebü'I-Amayim. s. 337). Ka
hire'de Cemaziyelewel ayında Sükeyne'
nin doğum günü münasebetiyle kutlama
lar yapılır. 
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