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sadece üç beyit, Cerlr
ile aral arı bozulduğunda
Ferezdak hakkında yazdığı üç beyitlik hicivden başka şiirlerine rastlanmaması birçok şürinin günümüze ulaşmadığını gösterir. Sükkerl'nin, ondan da Nemeri'nin rivayet ettiği divanı İbnü'l-A'rabl rivayetiyle
intikal eden üç uzun kasidenin ilave edilmesiyleyayımlanmıştır (nşr. Hüseyin Nassar, 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 yapmıştır (Suraqa b. Mirdas ein schiitischer
Dichter aus der Zeit des zweiten Burgerkrieges, 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)

L

Hicret sırasında
henüz müslüman olmadan
ResUl-i Ekrem'i yakalamaya
çalışmasıyla ünlü sahabi.

_j

Adnanller'e mensup Kinane'ye bağlı Abdümenat'ın kollarından Beni Müdlic kabilesinde doğdu . Mekke yakınında bulunan
Kudeyd'de oturmasına rağmen Medineliler arasında zikredilmiştir. Bazı kaynaklarda 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 EbO Bekir' i yakalayana veya öldürene 200 deve ödül verileceğini buyurdu.
O sırada Medine'ye doğru yol alan Hz. Peygamber ve Ebu Bekir, Müdlicoğulları'nın
memleketi olan Kudeyd'den geçiyorlardı.
Kabile mensuplarından bir kişi Süraka'ya
sahilde birilerini gördüğünü, bunların Muhammed ve arkadaşları olabileceğini söyleyince Süraka, onların develerini kaybedip aramaya çıkan kişiler olduğunu belirtip meclistekilerin dikkatini dağıttı. Daha
sonra oradan ayrılarak ResOl-i Ekrem'le
yanındakilerin izini sürmeye başladı ve onları buldu. Süraka'nın gelmekte olduğunu
gören Hz. Ebu Bekir telaşlanınca Resülullah, "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. Süraka, Hz. Peygamber'in Allah tarafından
korunduğunu anladı ve tebliğ ettiği dinin
ileride hakim olacağını sezdi. ResOl-i Ekrem'den özür diledi, ileride kullanmak için
kendisine bir emanname verilmesini istedi ve peşlerinden gelecek olanları engelleme taahhüdünde bulundu. Resülullah'ın
talimatı üzerine Hz. Ebu Bekir'in kölesi
Amir b. Füheyre ona istediği emannameyi 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 yerlere yönlendirdi. 8 (629) yılında gerçekleşen
Taif seferinden sonra Huneyn ganimetierinin dağıtılması esnasında Ci'rane'ye gelen Süraka'nın Hz. Peygamber'le görüşme
isteğine olumlu cevap verilmemesi üzerine elindeki emannameyi göstererek kendisini tanıtınca ResOluilah o günün vefa ve
iyilik yapma günü olduğunu söyleyip yanı
na gelmesine izin verdi. Süraka aynı gün
müslüman oldu . Onun Mekke'nin fethinden hemen sonra İslam'ı kabul ettiğini söyleyenler varsa da (İbn Hibban , lll, ı 80) bu

mesini tavsiye etti (İbn Abdülber, II, 581582) . Süraka aynı zamanda iyi bir iz sürücü olduğu için hicret esnasında Ebu Süfyan, 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 Mekkeliler'i başından savdı (Yahya b. Ebu Bekir el-Amiri, s. I 22- I 23). Kaybolmuş bir
devenin gelip kendi develerinin suyundan
içmesi durumunda kendisine bir sevap verilip verilmeyeceğini soran Süraka'ya Resülullah her canlıya yapılan iyiliğe karşılık
insana ecir verileceğini bildirdi (Müsned,
IV, ı 75). Bir defasında Hz. Peygamber, Süraka'ya İran'ın fethedileceğini, onun da kisranın tacını giyeceğini söylemişti. Hz. Ömer
döneminde İran'ın fethi sırasında kisraya
ait olan bileklik, kemer, taç vb. şeyler Medine'ye getirilmiş, Hz. Ömer Süraka'yı çağırıp elbise ve takılan kendisine vermiş,
Süraka da kisranın elbiselerini kendisi gibi bedevi bir Arap'a giydiren Allah'a hamdetmiştir. Süraka b. Malik 24 (645) yılın 
da vefat etti. Hz. Osman'dan sonra öldüğüne dair rivayet isabetli görülmemiştir.
Kaynaklarda Süraka'dan nakledilen on dokuz rivayet bulunmaktadır ( İ bn Hazm . s.
124) Bunları kendisinden Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Amr b. As ve Cabir b. Abdullah 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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doğru değildir.

Süraka b. Malik güçlü bir şairdi. Hicret
olaydan sonra ResOl-i
Ekrem hakkında olumlu şeyler söylemeye
başladığı duyulunca Ebu Cehil onun aleyhinde konuştu. Bunun üzerine Süraka yazdığı bir şiirde, ayağı yere sapianan atın durumunu görseydi Ebu Cehil'in de Resülullah'ın bir güç tarafından korunduğunu anlayacağını, esasen günü geldiğinde herkesin bunun farkına varacağını söyledi ve
Hz. Peygamber'le uğraşmaktan vazgeçsırasında yaşadığı
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YAVUZ ÜNAL

SÜRELSAN, İsmail Baba
(1912-1998)

L

Türk müsikisi bestekarı
ve araştırmacısı.
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19 Kasım 1912'de Bursa'nın Alipaşa mahallesinde doğdu . Babası, Bursa Asker!
Rüşdiye ve İdadlsi'yle Fransız ve Amerikan
kolejlerinde edebiyat, kitabet ve hat ho-

161

SÜRELSAN, ismail Baha
calığı

yapan Yozgatlı Ahmed Bahaeddin
Efendi, annesi Fatma Hanım'dır. Işıklar
Askeri Lisesi'ni 1931'de bitirdikten sonra
Ankara Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu ( 1935) 6 Eylül 193S'te Nazilli Pamuk
Üretme Çiftliği'nde asistan olarak başladı
ğı memuriyeti Ankara ( 1936), Bursa ( 19371938), Eskişehir ( 1938-1939) ve Konya'da
( 1939- I 940) tohum ıslah istasyonlarında
devam etti. 1942-1944 yıllarında Bornova'da şeflik ve müdürlük görevlerinde bulundu. 1944-194S'te Malatya ziraat müdürü oldu. Aynı yıl Türkiye Zirai Donatım
Kurumu personel müdürlüğüne ve ardın
dan Ziraat Vekaleti Zat İşleri müdür muavinliğine tayin edildi. 1948'deki bakanlık
müfettişliği görevini bir yıl sonra ikinci defa Zirai Donatım Kurumu personel müdürlüğü takip etti. Aynı kuruluşta müşa
vir ( 1955) ve başmüşavir ( 1962) olarak çalıştıktan sonra S Haziran 1972'de emekli
oldu.
1960'ta çalıştığı kurum tarafından incelemelerde bulunmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'ya gönderilen Sürelsan. 1968-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde dini Türk
mOsikisi öğretim görevliliği yaptı. 1961'de girdiği Ankara Radyosu'nda ( 1964'ten
sonra Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) çeşitli görevlerde bulundu. Haziran
1973'te Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türk sanat müziği uzmanı ve Repertuvar Kurulu başkanlığına, 197S'te Ruşen Ferit Kam'dan boşalan Ankara Radyosu klasik koro şefliğine getirildi. Aynı kurumda Türk mOsikisi tarihi ve form bilgisi
dersleri okuttu. Temmuz 197S'te Kültür
Bakanlığı Türk MOsikisi Komisyonu üyeliğine seçilişinin ardından 1977'de sağlık
sebepleriyle Antalya'ya yerleşti ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Antalya
Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sözleşmeli uzman sıfatıyla çalıştı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu şefliği görevini de yürüttü. 1991'de devlet sanatçılığı unvanının verilmesinin yanı
sıra Türkiye Yazarlar Birliği'nce yılın kültür adamı seçildi. Aynı yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından adına kurulan
konservatuvardaki koro şefliği ve mOsiki
hacatığı görevini ölümüne kadar sürdürdü.
12 Nisan 1998'de Antalya'da vefat eden
Süreisan'ın cenazesi iki gün sonra Kalekapısı Camii'nden kaldırılarak Yeni Mezarlığa defnedildi.
İsmail Baha Süreisan bestekarlığı, hocalığı

araştırmacılığıyla

dönemin mOsikişinasları arasında önemli bir
yere sahiptir. Evlerinde çeşitli sazların icra
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ve özellikle

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde akuttuders notları Dini Türk Musikisine Giriş ad ıyla yayımianmış (Ankara 1972), ayrıca "Kantemiroğlu ve Türk Mfısikisi" baş
lıklı bir araştırması neşredilmiştir (Dimitrie Cantemir, Unesco Türkiye Mill! Komisyonu, Ankara 1975, s. 73-108). Onun yayımlanmamış Rahmi Bey adlı bir eserinden de bahsedilmektedir.
ğu

ısmail

Saha
Süreisan
edildiği bir ortamda yetişmiştir. Bağlama
ve kanunla başladığı ilk mOsiki çalışmala
rını tamburla devam ettirdikten sonra
1927'de Kanuni Sfıim Bey'den kanun dersleri almaya başlamıştır. Çocukluğunda Bursa'da çeşitli mOsiki meclislerinde bulunmuş ve tekkeler kapatılıncaya kadar ( 1925)
mukabele günlerinde Bursa Mevlevihanesi'ne devam etmiştir. Notayı lisedeki mOsiki hacası Mustafa Rahmi Bey'den (Otman) öğrenen Süreisan 194S'Ii yıllardan
itibaren Ankara Türk mOsikisi çevrelerinde tanınmıştır. Ankara'daki evinde düzenlediği cumartesi toplantıları mfısiki,
edebiyat ve sanat etrafında akademik düzeyde uzun yıllar devam etmiş ve pek çok
sanatçının yetişmesinde mektep vazifesi
görmüştür. İlk defa 27 Mart 1938 tarihinde Bursa'da verdiği Türk mfısikisi konulu
açıklamalı ve uygulamalı konferansları daha sonra Ankara'da sürdürmüş ve bunl arı
hayatı boyunca devam ettirmiştir. 1961'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ
rafya Fakültesi'nde başladığı Türk mfısi
kisi konferanslarını Sosyal Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Kız Teknik Öğ
retmen Okulu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Milli Kütüphane gibi kurumlarda
sürdürmüştür. Bu çalışmalarına önce Ankara'da, daha sonra Antalya Radyosu'nda hazırladığı açıklamalı koro programları
da ilave edilebilir. Bu konferanslarda ayn ı
zamanda iyi bir klasik koro yöneticisi olarak tanınmıştır.

Sürelsan, Türk mfısikisi üzerine yaptığı
de ortaya
koymuştur. Bu konudaki makaleleri Ata
Yolu (Antakya), Yeni Meram ile (Konya)
Ahenk, Medeniyet, Karar, Son Dakika
(Ankara) ve Dünya (İstanbul) gazetelerinde; Mızrap, Musiki, Musiki ve N ota,
Türk ve Batı Musikisi, Türk Edebiyatı
(İstanbul) ve Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, Bayrak, Hisar, Milli Kültür, Töre (Ankara) dergilerinde yayım
lanmıştır. Ahmed Rasim ve Musiki adlı eserinin yanı sıra (Ankara 1977) Ankara

İsmail Baha Süreisan'ın nefes, ilahi, mersiye, peşrev, beste, yürük semai ve şarkı
formlannda doksan iki eser bestelediği tesbit edilmiştir (bunlardan yetmiş dokuzunun listesi için bk. Öztuna, ll , 322-323).
Güftelerinde vezin, anlam ve ritim uyumu dikkat çekmektedir. Her biri makam
seçimindeki başarısının örneği olan, özellikle şarkıların teşkil ettiği bestelerinde
klasik tavır hissedilir. İlk eseri 19SO'de bestelediği, "Gönül her gördüğün dildara birden müptelasın" mısraıyla başlayan tahirbuselik şarkısı olup bestelerinde daha çok
Fuat Uluç, Mahmut Nedim Güntel ve HaHt Üzel'in güttelerini tercih etmiştir. Bestekarlıktaki en verimli dönemini 1950-1960
yıllarında yaşayan Süreisan'ın besteleri
arasında, "Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende" ve, "O tebessüm o tavırlar o
levendane hıram" mısralarıyla başlayan
acem-aşiran, "Güle sor bülbüle sor halimi
hicranımı dinle" mısraıyla başlayan buselik, "Yaz günleri en tatlı hayaller gibi geçti" rnısraıyla başlayan nihavend ve. "Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de" mıs
raıyla başlayan rast şarkısı Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu repertuvarında icra
edilen eserlerden bazılarıdır.
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yayınlarda araştırmacı kimliğini

SÜREYYA
( ~}If)
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Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında
daha çok mecaz
ve teşbih unsuru olarak zikredilen
parlak bir yıldız kümesinin adı.
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Arapça olan Süreyya adı Türkçe'de Ülker, Farsça'da daha çok Pervin diye geçer.
Farsça perve kelimesiyle Nfışirevan 'ın torunu olan Hüsrev'in lakabı Perviz de Fars

