
Mervan hakkında sadece üç beyit, Cerlr 
hakkında iki kıta ile araları bozulduğunda 

Ferezdak hakkında yazdığı üç beyitlik hi
civden başka şiirlerine rastlanmaması bir
çok şürinin günümüze ulaşmadığını göste
rir. Sükkerl'nin, ondan da Nemeri'nin riva
yet ettiği divanı İbnü'l-A'rabl rivayetiyle 
intikal eden üç uzun kasidenin ilave edil
mesiyleyayımlanmıştır (nşr. Hüseyin Nas
sar, Kahire 1366/1947; 142 1/2001). Seyyid 
Muhammed Hüseyin, Süraka ve şiirleriyle 
ilgili bir makale yayımlam ış ( JRAS [ 1936 ı. 

s. 475-490, 605-628); P. Hpahn da Süraka 
ve şiirleri üzerine bir doktora çalışması yap
mıştır (Suraqa b. Mirdas ein schiitischer 
Dichter aus der Zeit des zweiten Burgerkri
eges, Göttingen 1938). 
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süRAKA h. MALiK 
(~Lo w-ı ~'.r) 

Ebu Süfyan Süraka b. Malik b. Cü'şüm 
el-Kinanı el-Müdlicı 

(ö . 24/645) 

Hicret sırasında 
henüz müslüman olmadan 

ResUl-i Ekrem'i yakalamaya 
çalışmasıyla ünlü sahabi. _j 

Adnanller'e mensup Kinane'ye bağlı Ab
dümenat'ın kollarından Beni Müdlic kabi
lesinde doğdu . Mekke yakınında bulunan 
Kudeyd'de oturmasına rağmen Medineli
ler arasında zikredilmiştir. Bazı kaynaklar
da adı dedesine nisbetle Süraka b. Cü'şüm 
şeklinde geçer. Beni Müdlic'in reisi olan 
Süraka, Müdlicoğulları'nın bulunduğu bir 
mecliste iken oraya Kureyş müşriklerinin 
elçisi gelip Mekke'den ayrılan Hz. Muham-

med ile E bO Bekir' i yakalayana veya öldü
rene 200 deve ödül verileceğini buyurdu. 
O sırada Medine'ye doğru yol alan Hz. Pey
gamber ve Ebu Bekir, Müdlicoğulları'nın 
memleketi olan Kudeyd'den geçiyorlardı. 
Kabile mensuplarından bir kişi Süraka'ya 
sahilde birilerini gördüğünü, bunların Mu
hammed ve arkadaşları olabileceğini söy
leyince Süraka, onların develerini kaybe
dip aramaya çıkan kişiler olduğunu belir
tip meclistekilerin dikkatini dağıttı. Daha 
sonra oradan ayrılarak ResOl-i Ekrem'le 
yanındakilerin izini sürmeye başladı ve on
ları buldu. Süraka'nın gelmekte olduğunu 
gören Hz. Ebu Bekir telaşlanınca Resülul
lah, "Korkma, Allah bizimledir" dedi ve, 
"Allahım, onun şerrinden bizi koru!" diye 
dua etti. Bu esnada atı tökezleyip yere 
düşen Süraka onlara yeniden saldırmaya 
teşebbüs ettiyse de başarılı olamadı. Sü
raka, Hz. Peygamber'in Allah tarafından 
korunduğunu anladı ve tebliğ ettiği dinin 
ileride hakim olacağını sezdi. ResOl-i Ek
rem'den özür diledi, ileride kullanmak için 
kendisine bir emanname verilmesini iste
di ve peşlerinden gelecek olanları engel
leme taahhüdünde bulundu. Resülullah'ın 
talimatı üzerine Hz. Ebu Bekir'in kölesi 
Amir b. Füheyre ona istediği emanname
yi yazıp verdi (Buhar!, "Menal9bü'l-enşar", 
45). Süraka ayrıca kendilerine yiyecek sağ
lamayı ve başka ihtiyaçlarını karşılamayı 
teklif ettiyse de ResOl-i Ekrem bunların 
hiçbirini kabul etmedi, sadece durumları
nı kimseye bildirrrıemesini istedi. Süraka 
da onları izlemeye çalışanları farkl ı yerle
re yönlendirdi. 8 (629) yılında gerçekleşen 
Taif seferinden sonra Huneyn ganimetie
rinin dağıtılması esnasında Ci'rane'ye ge
len Süraka'nın Hz. Peygamber'le görüşme 
isteğine olumlu cevap verilmemesi üzeri
ne elindeki emannameyi göstererek ken
disini tanıtınca ResOluilah o günün vefa ve 
iyilik yapma günü olduğunu söyleyip yanı
na gelmesine izin verdi. Süraka aynı gün 
müslüman oldu. Onun Mekke'nin fethin
den hemen sonra İslam'ı kabul ettiğini söy
leyenler varsa da (İbn Hibban , lll, ı 80) bu 
doğru değildir. 

Süraka b. Malik güçlü bir şairdi. Hicret 
sırasında yaşadığı olaydan sonra ResOl-i 
Ekrem hakkında olumlu şeyler söylemeye 
başladığı duyulunca Ebu Cehil onun aley
hinde konuştu. Bunun üzerine Süraka yaz
dığı bir şiirde, ayağı yere sapianan atın du
rumunu görseydi Ebu Cehil'in de Resülul
lah'ın bir güç tarafından korunduğunu an
layacağını, esasen günü geldiğinde her
kesin bunun farkına varacağını söyledi ve 
Hz. Peygamber'le uğraşmaktan vazgeç-
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mesini tavsiye etti (İbn Abdülber, II, 581-

582) . Süraka aynı zamanda iyi bir iz sürü
cü olduğu için hicret esnasında Ebu Süf
yan, ResOl-i Ekrem'e ait olması muhtemel 
bir izin teşhisi konusunda ondan yardım 
isteyince, "Bu iz daha çok Makam-ı İbra
him'deki ayak izine benziyor" diyerek Mek
keliler'i başından savdı (Yahya b. Ebu Be
kir el-Amiri, s. I 22- I 23). Kaybolmuş bir 
devenin gelip kendi develerinin suyundan 
içmesi durumunda kendisine bir sevap ve
rilip verilmeyeceğini soran Süraka'ya Re
sülullah her canlıya yapılan iyiliğe karşılık 
insana ecir verileceğini bildirdi (Müsned, 
IV, ı 75). Bir defasında Hz. Peygamber, Sü
raka'ya İran'ın fethedileceğini, onun da kis
ranın tacını giyeceğini söylemişti. Hz. Ömer 
döneminde İran'ın fethi sırasında kisraya 
ait olan bileklik, kemer, taç vb. şeyler Me
dine'ye getirilmiş, Hz. Ömer Süraka'yı ça
ğırıp elbise ve takılan kendisine vermiş, 
Süraka da kisranın elbiselerini kendisi gi
bi bedevi bir Arap'a giydiren Allah'a ham
detmiştir. Süraka b. Malik 24 (645) yılın

da vefat etti. Hz. Osman'dan sonra öldü
ğüne dair rivayet isabetli görülmemiştir. 
Kaynaklarda Süraka'dan nakledilen on do
kuz rivayet bulunmaktadır ( İbn Hazm . s. 
124) Bunları kendisinden Abdullah b. Ab
bas, Abdullah b. Amr b. As ve Ca bir b. Ab
dullah gibi sahabllerle Said b. Müseyyeb, 
Hasan-ı Basri, Tavüs b. Keysan, Ata b. Ebu 
Rebah ve oğlu Muhammed b. Süraka gibi 
tabiller rivayet etmiştir. 
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SÜRELSAN, İsmail Baba 
(1912-1998) 

Türk müsikisi bestekarı 
ve araştırmacısı. 

_j 

19 Kasım 1912'de Bursa'nın Alipaşa ma
hallesinde doğdu . Babası, Bursa Asker! 
Rüşdiye ve İdadlsi'yle Fransız ve Amerikan 
kolejlerinde edebiyat, kitabet ve hat ho-
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