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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. 
_j 

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-



ması üzerine tezkirecilik hizmetini yürüt
meye başladıysa da bir müddet sonra Emir 
Buhfırl'nin damadı ve Abdullah-ı İlahi'nin 
halifesi şeyh Nakşibendl Mahmud Çele
bi'den inabe alarak tasawufa yöneldi ve 
ardından hacca gitti. 930'da ( 1524) Sarı
ca Paşa Medresesi'ne müderris oldu. 933 
( 1526-27) yılında Pir! Mehmed Paşa Med
resesi'nin ilk müderrisliğine getirildi ve bu
rada rütbe-i erbalne kadar terfi etmekle 
birlikte zaviyenin seccadenişinliğini de üst
lendi. 944'te (1537-38) tayin edildiği Kasım 
Paşa Medresesi'nde zahir ve batın ilimle
riyle meşgulken Fenarlzade'nin vefatı üze
rine (954/1548) bütün malını satıp evinin 
yakınlarında bir mescid yaptırdı, kendisi 
de inzivaya çekildi. 9SS (1548) yılında bir 
hatt-ı hümayunla Kanuni Sultan Süley
man'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa'nın 

hocalığına davet edilince Karaman'a git
ti. Şehzadede gördüğü yetenekten dolayı 
eğitimi için çok çalıştı ve bu arada muhte
lif eserler kaleme aldı . Bu eğitim sırasında 
sırdaşı olduğu Şehzade Mustafa'nın katle
dilmesi yüzünden (27 Şewa l 96016 Ekim. 
ı 5 5 3) yeniden inzivaya çekildi. Vefatma 
kadar geçen hayatının dokuz yılını inziva
da geçiren Sürürl, şehzadenin öldürülme
sine gösterdiği tepki sebebiyle resmi ge
lirlerden mahrum bırakılınca kitaplarının 
istinsahından elde ettiği gelir ve aldığı ba
zı yardımlarla geçinmeye çalıştı. Sürü ri 7 
Cemaziyelewel 969'da ( 13 Ocak 1562) ko
leradan öldü. Vefatına , "Gitti cihan sürQ
ru" mısraı tarih düşürülmüştür. Mezarı Ka
sım paşa'nın Beyoğlu tarafında bulunan 
mescidinin hazlresindedir. Bu mescid gü
nümüzde yıkılmış, mezarı da ortadan kalk
mıştır. Oturduğu mahalleye kendi ismi ve
rilen SürGri çevresinde bir veli olarak ka-
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bul edilmiş önemli bir mutasawıftır. Öm
rünü ilme adamış ve hiç evlenmemiştir. 
Sürürl belagat ilmindeki şöhreti yanında 
faziletli, olgun ve bilgin kişiliğiyle tanınır. 
Çok sayıda eser kaleme aldığından KanO
ni Sultan Süleyman devrinin en meşhur 
ve en velüd şarihi olarak bilinir. Tezkireler
de kitaplarının çokluğu ve dini ilimlerdeki 
bilgisiyle övülmektedir. Farsça, Arapça ve 
Türkçe pek çok şiir yazmış olmasına rağ
men başarılı olamadığı talebesi An Mus
tafa Efendi tarafından ifade edilir. 

Eserleri. 1. Bahrü'l-maarif. En meşhur 
eseri olup Türk edebiyatının derli toplu ilk 
belagat kitabı sayılır. Aruz, kafıye, şiir sana
tı ve edebiyat terimlerini konu alan eser 
uzun süre rağbet görmüştür. Amasya'da 
Şehzade Mustafa'nın yanında iken 11 Safer 
9S6'da (ll Mart 1549) tamamladığı eserde
ki bilgiler özellikle dönemin görüşlerini yan
sıtması bakımından önemlidir. Çok sayıda 
nüshası bulunan kitabın müellif hattıyla ya
zılmış nüshası Manisa İl Halk Kütüphane
si'nde kayıtlıdır (nr. 1638). Eser üzerinde H. 
İbrahim Okatan (SürQrf'nin Bahru'l-Ma'a
rifi: İnceleme ue Mukaddime Metni, 1986, 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti
tüsü) ve İsmail Güleç birer yüksek lisans 
tezi, Yakup Şafak bir doktora tezi hazırla
mıştır (bk bibL) Z. Şer]J.-i Me§nevi. Me§
nevi'nin Anadolu sahasında Farsça ilk 
tam şerhi olup şairine "şarih-i Mesnevi'' 
unvanını kazandırmıştır. Eserde beyitler 
şerhedilirken tasawufun ileri gelen şah
siyetlerine dair menkıbeler anlatılmıştır. 
Toplam 41 O menkıbe ve hikayenin yer al
dığı eser bu yönüyle de incelenmeye muh
taçtır. Nüshaları Süleymaniye (Ayasofya, nr. 
1928, Hasan Hüsnü Paşa, nr. 686, Carul
lah Efendi, nr. 1714) ve Millet (Feyzullah 
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Efendi, nr. 1256) kütüphanelerinde bu
lunmaktadır. 3. Şerh-i Bostan. Sa'dl-i Şlra
zl'nin meşhur eserinin Türkçe şerhi olup 
müellif bu şerhini Şehzade Mustafa'nın 
hocalığını yaptığı sırada kaleme almıştır. 

Bazı nüshaları Süleymaniye (Serez, nr. 
2568) ve Millet (Feyzullah Efendi, nr. 
1638) kütüphanelerindedir. 4. ŞerJ:ıu Gü
listdn. Yine Amasya'da talebeler için ya
zılan eser Arapça olup bir nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'ndedir (Amcazade 
Hüseyin Paşa, nr. 376). 5. Şerh-i Divan-ı 
Hafız. Hafız-ı Şirazi'nin eserinde kullandığı 
remiz ve mecazlara dair bir şerh olup yaz
ma nüshaları Süleymaniye (Halet Efendi, 
nr. 716, 717) ve Beyazıt Devlet (nr. 5458) 
kütüphanelerinde kayıtlıdır. Eser üzerine 
Meral Oğuz (Ortaç) yüksek lisans tezi hazır

lamıştır (SurQn'nin Şerh-iDiuan-ı Hafız'ı: 
15 Varağının Transkripsiyonu, I 998, Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 6. 
Divançe (Bulak 1839). Şairin, daha çok 
tasawufi neşveyle kaleme aldığı Türkçe 
şiirlerin bulunduğu bu eserden başka iki 
divanı daha olduğu söylenmekteyse de 
bunlar henüz ele geçmemiştir. Divançe
nin basıldığı belirtilmektedir. 

SürGri'nin diğer eserleri ve tercümele
rinden bazıları da şunlardır: ljaşiye 'ald 
ŞerJ:ıi lfüsam el-Kati 'ale'l-isagiici; lfa
şiye 'ale'çl-l)av' (Mutarrizl'nin nahve dair 
el-Mişbaf:ı'ına Taceddin el-isferaylnl'nin 
yazdığı şerhin haşiyesidir); lfaşiye 'ala 
Envari't-tenzil ve esrari't-te'vil (Beyza
vl'nin tefsirinin haşiyesi olup Sultan Mus
tafa'ya ithaf edilmiştir [Koca Ragıb Paşa 
Ktp., nr. 128, 131, 132; İzmir Milli Ktp., nr 
993; Süleymaniye Ktp ., Kılıç Ali Paşa, nr. 
116, Şehid Ali Paşa, nr. 236, 2720, Yusuf 
Ağa, nr 66, 67J); lfaşiyetü'l-Hidaye (Mer
ginanl'nin fıkha dair eserine Ebü'l-Fazl ib
nü' ş-Şıhne'nin yazdığı şerhin haşiyesidir); 

Tarih-i Hıta vü Huten ü Çin ü Maçin 
(Kanunname adıyla da bilinen eser, Ali 
Ekber Hıtal'nin Farsça eserinin 1516 yılın
da yapılan tercümesidir); Kitabü'ş-Şeha

de (tam adı Risale fi't-tıb li-Mfr Şalif:ı'tir); 
ŞerJ:ı-i Mu'ammayat (Seyyid Hüseyin Ah
latl'ye ait eserin şerhidir ve Şehzade Mus
tafa için kaleme alınmıştır); Şerh-i Mu
ammayat-ı Cami (Abdurrahman-ı Cami'
nin eserine seeili bir üslupla yazılan şerh
tir); Şerh-i Mu'cez mine't-tıb (İbn Sina'
nın el-l)anun fi.Hıb adlı kitabının bir bö
lümünün tercüme ve şerhidir); Şerh-i 

Şebistdn-ı Hayal (Nişabürlu Fettaht'ye 
ait eserin tercümesi ve şerhidir) ; ŞerJ:ıu'l

MişbdJ:ı fi'n-naf:ıv (müellifin 944'te 11537] 
müderrislik yaptığı dönemde kaleme alın
mıştır); Tefsiru Surei Yusuf (Yusuf süre-

171 



SüRORT, Muslihuddin Mustafa 

sinin Arapça tefsiridir, Süleymaniye Ktp., 
İsmihan Sultan, nr. 37, Kılıç Ali Paşa, nr. 82, 

Serez, nr. 251, Yazma Bağışlar, nr. 23, 149; 

Tire Necib Paşa Ktp., nr. 69; TSMK, Emanet 
Hazinesi, nr. 598); Tefsirü'l-Kur'ani'l-aziz 
(Tefsirü'l-azime adıyla da bilinen Türkçe 
bir eserdir [N uruosmaniye Ktp., nr. 317]); 

Tercüme-iRisale-i Penç Çini (N Oruilah 
adında bir kişinin Hintçe aslından Fars
ça'ya çevirdiği Uzakdoğu tıbbına dair bir 
çeviri olup Çüb-Çfnl olarak da anılır); Ter
cüme-i Adiib-i MahlUkat (Tercüme-i Ki
tabü'l-AcfHb ve'l-garaib adıyla da bilinen 
yarım kalmış bir eserdir); Tercüme-i Rav
zü'r-reyahin ii hikôyeti's-salihin (meş
hur alim ve sOfllerin eserlerinden derlen
miş itikad, iman, ahlak ve adaba dair 500 
fasılla 500 menkıbeden oluşan , Abdullah 
b. Es'ad el-Yiltil'ye ait eserin tercümesi ve 
şerhidir). SürGrl ayrıca Emir-i Keblr He
medanl'nin siyasetname türündeki Fars
ça ZaJ;iretü'l-mülı1k'ünü Türkçe'ye çe
virmiştir (TSMK, Revan Köşkü, nr. 403; 

Mehmed Reşad ve Tiryal Hanım, nr. 922) 

(eserlerinin listesi ve geniş tanıtımı için 
ayrıca bk. Güleç; bk. bibl.). 
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SÜRÜRi, Seyyid Osman 
(1 752-1814) 

Tarih düşürmedeki 
maharetiyle tanınan 

divan şairi. 
_j 

Adana'da doğdu. Babasının adı Hfıfız 
Musa'dır. Baba tarafından Hz. Peygam
ber'in soyundan geldiği rivayet edildiğin
den seyyid olarak anıldı. Öğrenimini Ada
na'da yaptı ve yirmi yaşlarında şiir yaz
maya başladı. 1193 (1779) yılında Adana 
niyabetinden Mekke payesine yükselen ve 
daha sonra şeyhülislam olan Yahya Tevfik 
Efendi, SürGrl'de gördüğü kabiliyet üzeri
ne onu İstanbul'a götürdü. Burada Tevfik 
Efendi'nin geniş çevresiyle tanıştı ve iler
leme imkanı buldu. önceleri "Hüznl" mah
lasını kullanan şair, hiciv ve hezel türü şiir
lerinden oluşan Hezeliyyeıt'ındaki man
zumelerde "Heval" mahlasını tercih etti; 
İstanbul'a geldikten sonra "SürOrl" mah
lasını kullanmaya başladı. Tahirülmevlevl 
bu mahlasın kendisine şiirlerini beğenen 
Tevfik Efendi tarafından verildiğini söyler. 

SürGrl, İstanbul'a geldiğinde Şeyhülis
lam Esadefendizade Mehmed Şerif Efendi'
ye mülazım oldu. Ancak mülazemeti uzun 
sürünce fakirlikten yakınan manzumeler 
yazarak devrin sadrazamı ve şeyhülislamı-

na gönderdi. Nihayet 119S'te (ı 781) Ana
dolu Sadaret Kalemi'nden kadılığa geçe

rek on altı yıl boyunca dört yerde kadılık 
yaptı. 1196'da ( 1782) Yeğen Mehmed Pa
şa'nın sadareti sırasında Babtali'den ken
disine 12 kuruş ücretle ayrıca duagOluk 
görevi verildi. Tarih düşürmedeki üstün ka
biliyeti dolayısıyla şöhreti bütün Osmanlı 
ülkesine yayıldı. 1202 ( 1788) yılından son
ra Sünbülzade Vehbi'nin kethüdası olarak 
Eski Zağra'ya gittiyse de onunla geçine
medi. FatinEfendi Tezkire-i Hdtimetü'ş
şuara'da halkın şikfıyetiyle bir müddet hap
sedildiğini kaydeder. Yenipazar'daki kadı
lık görevinin ardından ( 1800) Mostar kadı
lığı yaparken İstanbu\'a döndü. 1802'de lll. 
Se\im'e sunduğu bir kaside üzerine son 
resmi görevi olan Anadolu kazaskerliği em
rine tayin edildi. üç defa evlenen SürGrl 
11 Safer 1229'da (2 Şubat 1814) vefat et

ti. izzet Molla ölümü için aşağıdaki tarih 
kıtasını söylemiştir. "SürGrl-i müverrih kim 
uyurken bulmasa tarih 1 Gamından bir da
hi varmazdı asla alem-i hfıba ll Teessüf ey
leyip üstadına izzet dedi tarih 1 SürGrl'nin 
vefatı mGcib-i hüzn oldu ahbaba." Kay
naklar, mezarının Topçular'da La'JI Çeşme
si'ne yakın bir yerde Sünbülzade Vehbi'
nin yanında olduğunu bildirmekteyse de 
Tahir Olgun mezarını bulamadığım ifade 
eder. 

Seyyid Osman Sürüri divanrnrn ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3849) 


