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SÜRHABiYYE 
( ~l>..-JI) 

Hasan b. Zeyd (ö. 168/785) zamanında 
Taberistan' da faaliyet gösteren 

Zeydiyye'den Sürhab et-Taberi'ye 
nisbet edilen 

L 

L 

ı 

L 

ve Haşebiyye adıyla da anılan 
bir fırka 

(bk. HAŞEBİYYE; ZEYDİYYE). 

SÜRHÜBİYYE 
(~~.ı-'') 

Zeydiyye'den 
Ebü'l-Carfid Ziyad b. Münzir'in 

(ö. 150/767 [?]) 
görüşlerini benimseyen 
Carfidiyye'nin diğer adı 

(bk. ZEYDİYYE). 
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Farsça'dan gelen sürme kelimesi, göz 
çevresini ve özellikle kirpik diplerini daha 
çok siyah olmak üzere çeşitli renklerde bo
yamak için kullanılan maddelerin genel adı
dır. Arapça'da kühl, Farsça'da çıktığı ye
re izafetle surme, Hint altkıtasında kajal, 
sirma 1 surma adlarıyla bilinir. Arapça'
da sürme çekmeye iktihal, sürmedanlığa 
mükhule, sürmeyi gözlere sürerken kulla
nılan çubuğa mil veya mirved denir. Sür
menin tarihi Bronz çağına (mö. 3500) ka
dar uzanır. Süslenmek, nazardan korun
mak, gözleri kuwetlendirmek yahut has
talıklardan veya güneş ışınlarından koru
mak gibi amaçlarla eski Mısır, Roma ve 
Hindistan'da sürme yaygın biçimde kulla
nılmıştır. Geleneksel sürme, ince toz hali
ne getirilebilen madenierden yahut is ve 

kurum gibi siyah renk veren maddelerden 
elde edilir; farklı renkler oluşturmak, kıva
ma getirmek veya güzel kokmasını sağ
lamak için çeşitli sıvı veya tozlar eklenir
di. Sürmenin kullanımı özellikle Kuzey Af
rika, Ortadoğu ve Güney Asya'da gelenek 
ve dini inançların etkili olduğu yerlerde ha
la devam etmektedir. 

Sürmeyle ilgili birçok hadis vardır (Wen
sinck, el-Mu'cem, "kl:ıl" md.). Bunların bir 
kısmında Hz. Peygamber'in görmeyi kuv
vetlendirdiği ve kirpikleri gürleştirdiği için 
"ismid" (stibnit ve galen gibi madenier
den elde edilen sürme) kullanmayı teşvik 
ettiği (EbG DavGd, "Tıb", 14). kendisinin 
sürmedanlığının olduğu ve gece yatma
dan önce gözlerine üç defa sürme çektiği 
ifade edilirken (Tirmizl, "Libas", 22) diğer 

bir kısmında sürmenin süslenmek ama
cıyla kullanılışı ön plana çıkmış ve kocası 
ölen kadının dört ay on gün boyunca gö
züne sürme çekmemesi istenmiştir (Bu
har!, "Talat", 4 7) Bazı sahabi ve tabille
rin ihrama giren kişinin gözüne sürme çek
mesini hoş karşılamadığı ve ResOl-i Ek
rem'in, ihramlı kişinin gözünün o zaman 
hekimlikte kullanılan bir madde ile (sarı
sabır) tedavi edilmesini emrettiği belirtil
miştir (Müslim, "J::Iac", 89-90; Ahmed b. 
Hüseyin ei-Beyhakl, V, 62-63) 

Fıkıh kitaplarının çeşitli bölümlerinde 
sürmeyle ilgili hükümler yer almaktadır. 
Genel olarak süslenme amaçlı da olsa ka
dınlar için sürme d~iz kabul edilmiş, erkek
ler için tedavi dışında sürme çekmenin 
hükmü tartışılmıştır. Hanefıler'in bir kıs

mı bunun süslenme maksadıyla yapılma
sının caiz olmayacağını, diğer bir kısmı te
kebbür değil güzellik ve vakar için yapılır
sa caiz sayılacağını belirtir. Malikiler'in bir 
kısmı kadınlara benzeme sebebiyle sürme
nin erkeklere rnekruh olduğu görüşünde
dir. Şafiiler ve Hanbelller ise erkek ve ka
dınlar için sürme kullanmayı m üstehap sa
yar. İbn Abbas, Nur sOresinin 31. ayetinin 
tefsirinde gösterilmesine izin verilen süs
ler arasında sürmeyi de saymıştır (Taber!, 
XVIII, 118). Bununla birlikte kadının yü
zünün avret olduğu kanaatini taşıyan fa
kihlere göre sürmenin gösterilmesi cfıiz 

değildir. Makul ölçülerde kibre. gösterişe 
ve israfa kaçmadan süslenmek İslam'da 
teşvik edilen bir husus olmakla birlikte bu 
tür meselelerde örf ve adetin önemli ro
le sahip olması sebebiyle konunun ayrın
tıları hakkında farklı görüşlerin ileri sü
rüldüğü görülmektedir. 

Sürmenin ibadet hükümlerine etkisi özel
likle oruçlu ve ihramlı kişinin sürme kul-
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lanması dolayısıyla söz konusu edilir. Ma
lik! ve Hanbeli mezheplerinde göze çeki
len sürmenin tadının boğçızda hissedilme
si halinde orucun bozulacağı kabul edilirken 
Hanefi ve Şafiller'e göre tadı bağazda his
sedilse de vücuda tabii menfezlerden gir
mediği için sürme orucu bozmaz. Hz. Pey
gamber'in oruçlu iken gözüne sürme çek
tiğine dair rivayetin (EbG DavGd, "Şavm", 
31 ) sıhhati ise mezhepler arasında tartış

malıdır. Hanefıler'e göre ihramlı kişinin ko
kusuz sürme kullanması caizdir; kokulu 
sürme bir veya iki defa kullanılırsa fidye, 
daha fazla kullanılırsa kurban gerekir. Ma
likller'e göre ihramlı kişinin kokusuz da ol
sa sürme çekmesi caiz değildir; aksi tak
dirde fidye vermesi gerekir. Şafii ve Han
belller ise bunu kerahetle caiz görmüştür. 
Öte yandan vefat iddeti bekleyen kadının 
süslenme amacıyla sürme çekmesi caiz gö
rülmemiş, ancak tedavi vb. amaçlarla bu
na izin verilmiştir. Malikller bu durumda 
sürmenin geceleyin çekilip gündüz vaktin
de yıkanmasını gerekli görmüştür (ayrıca 
bk. İHDAD) 

Sürme hakkında güncel literatür ince
lendiğinde iki farklı yaklaşım görülür. is
lam dini hakkındaki yayınlarda sürmenin 
faydaları anlatılmakta ve sürme içinde yer 
alan antimon, kükürt ve çinko aksidin mo
dern tıpta ilaç olarak kullanıldığı belirtile
rek Hz. Peygamber'in göz sağlığı için sür
meyi tavsiye etmesinin önemi üzerinde du
rulmaktadır. Buna karşılık Batı ülkelerin
de yapılan sağlıkla ilgili çalışmalarda sür
menin zararlı etkilerine dikkat çekilip ön
celikle kendi ülkelerinde kadınların ve ço
cukların bu maddeden korunması isten
mekte, ayrıca sürmenin yaygın biçimde 
kullanıldığı ülkelerdeki sağlık yetkilileri ve 
kullanıcılar uyarılmaktadır. Piyasada sür
me olarak satılan maddelerle ilgili kimya
sal incelemeler sonunda bunların büyük 
çoğunluğunda sağlık için tehlike oluştu
ran kurşun miktarının yüksek olduğu ve 
içlerinde antiman ve kükürt dışında çok 
çeşitli madenierin bulunduğu tesbit edil
miştir. Bu sebeple sürme kullanacak olan
ların bunun sağlığa zararlı madde içerme
mesine dikkat etmeleri gerekir. 
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SÜRSAT 

Osmanlılar'da ordunun iaşesi için 

L 

L 

belirli bölgelerden 
para karşılığı yiyecek m addeleri 

toplanmasına verilen ad 

(bk . NÜZÜL). 

S ÜR ÜR 
( .)~.)"' ) 

Mirza Receb Ali Beg 
(ö. 1869) 

Urdu edip ve şairi. 
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Hindistan'ın Leknev şehrinde dünyaya 
geldi. Doğum tarihi kesin olarak belli de
ğilse de kırk yaşında yazdığı Fesane-i 
'Aca'ib adlı eserinin dlbikesinden 1200 
(1786) yıllarında doğduğu anlaşılmakta
dır. Babasının adı Mirza Asgar Ali Beg'dir. 
Bazı kaynaklarda KanpOrlu olduğu ileri 
sürülmüşse de eserlerinde Leknev'i vata
nı olarak anması, sürgün günlerini geçir
diği KanpOr'u ve halkını eleştirmesi bu gö
rüşü doğrularnamaktadır (C~libl, III, 606). 
Eğitimine Leknev'de başlayan SürOr Arap
ça ve Farsça öğrendi. Dönemin ünlü hat
tatı Hatız İbrahim'den ders alarak iyi bir 
hattat olarak yetişti ; mOsiki alanında bil
gi edindi ve şiirde Aga Nevaziş'in talebe
leri arasında yer aldı. 

1824 yılında bir cinayet suçlaması yü
zünden Eved (Oudh) Newabı Gaziddin Hay
dar tarafından KanpOr'a sürüldü. Bazı kay
naklarda sürgün edilmeyip kaçtığına dair 
rivayetler vardır. Sokaklarında kanun ka
çaklarının dolaştığı , edebiyat ve şiirden an
layan kişilerin bulunmadığı bu şehirdeki 
hayatından sıkılan SürOr burada Fesane-i 
'Aca'ib adlı eserini yazmaya başladı. Sı
kıntılarını gidermek için kaleme aldığı bu 
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eseri sonraları ona Urdu edebiyatında şöh
ret sağladı. Naslrüddin Haydar'ın (ı827-
ı837) tahta geçmesinin ardından KanpOr'
dan Leknev'e dönmesine izin verildi. Mu
hammed Ali Şah'ın (1837- 1842) tahta otur
masıyla da yeniden saray şairi oldu. Em
ced Ali Şah'ın zamanında (ı842-ı847) bu 
görevine son verildiyse de Vacid Ali Şah 
( ı847- ı856) onu görevine iade etti. 1847'
de TevekkülBeg Hüseynl'nin Tari}].-i Şem
şir .ljani'sini Sürur-i Sultani adıyla Urdu
ca'ya tercüme etti. 1847-1851 yılları ara
sında küçük hikayeler kaleme aldı. 1856'
da Leknev'in İngiliz yönetimine devredil
mesinin ardından zor günler geçirdi. 1857 
ayaklanmasından sonra ekonomik açıdan 
çok zor duruma düşen SürOr, 1859'da Ma
haraca Eşlrl Parşad Narain Singh'in daveti 
üzerine Benares'e gitti. Burada Gülzar-ı 
Sürur ve Şebistan-ı Sürur adlı eserlerini 
yazdı. 

SürOr'un mektuplarından onun Bena
res ve KanpOr dışında Delhi, Mlrat ve Hac
pOtana'yı ziyaret ettiği anlaşılmaktadır. 
1854'te Delhi'ye gittiğinde ünlü şair Galib 
Mirza Esedullah Han ile görüştü. Temmuz 
1859'da Ramnagar 'a yerleşti. KanpOr'da 
yaşayan ilk eşinin 1861'de vefat etmesi 
üzer ine aile fertleri onun yanına gelince 
geçim sıkıntısı içindeki SürOr'un yükü da
ha da ağırlaştı. 1863'te gözlerindeki rahat
sızlığı tedavi etiirmek için Kalküta'ya git
tiğinde bu şehirde sürgün hayatı yaşayan 
Vacid Ali Şah'ı ziyaret etti. Tedavisinden 
sonuç alamayınca Leknev'e döndü, oradan 
şöhretini duyduğu bir doktora görünmek 
için Benares'e geçti. Benares'ten Ramna
gar'a dönen SürOr, Zilhicce 1285'te (Mart
Nisan ı869) vefat etti. 

Akıcı bir dille yazılmış şiirlerinin bulun
masına rağmen SürOr şairliğinden ziyade 
iyi bir nesir yazarı olarak şöhret kazanmış
tır. Eserlerinde Arapça ve Farsça ibareler
le dolu uzun cümlelerden oluşan klasik dö
nem üslObunu takip etmiştir. Urduca'nın 

Leknev ekolünün temsilciliğini yapan tarzı 
ile Urdu edebiyatında çağdaşları arasında 
seçkin bir yere sahipse de şiirlerinde Lek
nev'den çok Delhi ekolüne mensuptur. 

Eserle ri. 1. Fesane-i 'Aca'ib. SürOr'un 
şaheseri sayılan ve seeili bir üslOpla kale
me alınan eserde Can-ı Alem adlı bir şeh
zade ile Encümeniara isimli prensesin 
aşk hikayesi anlatılır. Çeşitli neşirleri yapı
lan eser (Allahabad ı 94 ı; Leknev ı 977 , 
ı98ı) Rusça'ya çevrilmiştir (Moskva ı983) . 

2. Sürur-i Sultdni. Vacid Ali Şah'ın isteği 
üzerine Firdevsl'nin Şahnamesi'nin Te
vekkülBeg Hüseynl tarafından yapılan ve 

TariJJ-i Dilgüşa-yi Şemşir ./jan (Tarfi)-i 
Şemşfr ljanf) adıyla tanınan özetinin Ur
duca tercümesidir (Lahor 1975). 3. Şüku
fe-i Ma]J.abbet. SürOr'un geçim sıkıntısı 

çektiği günlerde Sandela bölgesinin yö
neticisi Emced Ali Han Belüç'un talebiyle 
kaleme alınmış olup Mihr Çend Kehtrl'nin 
Nev Ayin-i Hindi adlı eserinin bir adap
tasyonudur (Leknev 1309). 4. Fesane-i 'İb
ret. 20 Ekim 1827'de Newab hanedanın
dan Naslrüddin Haydar'ın tahta çıkışından 
Vacid Ali Şah'ın 7 Şubat 1856'da tahttan 
indirilmesine kadar geçen süreçte cereyan 
eden siyasal ve kültürel olayların anlatıl
dığı bir eserdir (Leknev ı 957). S. Gülzar-ı 
Sürur. Molla Muhammed Rıza Tebrlzl b. 
Şefi'in lfada'i~u'l-'uşşa~ adlı Farsça ese
rinin Urduca'ya adaptasyon udur. 6. Şebis
tdn-ı Sürur. Binbir gece masallarından ba
zı hikayelerin Urduca'ya tercümesi olup M
milerinden Münşl Şlv Narain'in isteği üze
rine kaleme alınmıştı r. 7. Şerar-ı 'Iş~. Bo
pal newabı İskender Begüm'ün talebiyle 
yazılan bir aşk hikayesidir. s. İnşa-yı Sü
rur. SürOr'un mektuplarını içeren eser ve
fatından sonra evlatlığı Mlr Ahmed Ali ta
rafından derlenmiştir. 
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SÜRÜRİ, Muslihuddin Mustafa 
(ö. 969/1562) 

Osmanlı a limi ve divan şairi. 
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897 (1492) yılında Gelibolu'da doğdu . 

Babası tüccardan Şaban Efendi, Il. Baye
zid'in şehzadeliği sırasında Amasya'da def
terdarlığını yapmıştı. SürOrl Kara Davud 
İzmitl, Nihall, Tacizade Cafer Çelebi, Taş
köprizade Mustafa Efendi ve Abdülvasi 
Efendi'den ders gördü. 927'de (ı 52 ı) Fe
narlzade Muhyiddin Efendi'nin İstanbul ka
dılığı döneminde bab mahkemesi naibli
ğiyle memuriyete başladı. Fenarlzade'nin 
929 (1523) yılında Anadolu kazasker i ol-


