
si ve erkek suretinde temsil edilen Ved ile 
peş peşe anılması, onun, Sami geleneğin
de çeşitli isimlerle tapınıtan verimlilik tan
rıçasının Hicaz bölgesindeki bir karşılığı ol
duğunu düşündürmektedir. Bu durumda 
ona Vedd'in eşi olarak tazirnde bulunut
muş olması muhtemeldir. 

İbn Abbas'tan gelen bir rivayette bu beş 
put isminin astında Nuh dönemi öncesin
de yaşamış salih kimselere ait olduğu ve 
ölümterinden sonra şeytanın aldatmasıy
la onların hatırasına bazı heyketterin dikit
diği , nesiller değiştikçe bu heykettere tapı
nılmaya baştandığı anlatılır (Buhar!, "Tef
slr" , Nuh, ı) . Benzer bir rivayet İbnü't-Ket
bl tarafından da aktarıtmıştır. Buna göre 
Nuh dönemi öncesinde yaşamış olan ba
zı salih insanların heyketteri dikilmiş, ön
celeri yalnızca saygı amaçtı otarak yapıtan 
ziyaretler zamanla tapınmaya dönüşmüş 
ve bu durum Nuh dönemine kadar devam 
etmiştir (Putlar Kitabı, s. 48) . 

Kaynaklar, diğer pagan kültleri gibi Sü
va' kültünün de Hicaz bölgesine Amr b. 
Lühay tarafından getirildiğini aktarmakta
dır. Onun bu putu Beni Hüzeyl'den Haris b. 
Temlm b. Sa'd'a verdiği rivayet edilmek
tedir. Tapındıkları vartıkları genellikle dikili 
taş ve kaya ya da ağaç gibi temsil1 olmayan 
unsurtarla sembolize eden Cahiliye Arap
ları'nın Ved ve Süva'ı insan suretti puttarla 
temsil etmeteri dikkat çekicidir. Hicaz böl
gesi ve civarında genettikle tanrı ve tanrı
çatarla ilgili kesme taş veya ağaç gibi so
yut figürler hakim unsur olduğuna göre 
insan suretindeki bir figürte temsil edilen 
Hübel putu gibi. Ved ve Süva'ın da yöreye 
dışarıdan getirilmesi mantıklı görünmek
tedir. 
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SÜVEYBE 
(~~) 

(ö . 7/628) 

Hz. Peygamber'in ilk sütannesi. 
L ~ 

Ebu Leheb'in cariyesi olup Medine çev
resinde yaşayan Eslem kabilesine men
suptur. Hz. Muhammed'in doğum haberi
ni efendisine ulaştırdığı sırada yeğeninin 
doğumuna sevinen Ebu Leheb tarafından 
azat edildiği belirtilir. Ancak Süveybe'nin 
Ebu Leheb ailesiyle irtibatının devam et
tiği anlaşılmaktadır. Nitekim bazı rivayet
lerde Ebu Leheb'in onu Resütuttah'ın Me
dine'ye hicretinden sonra azat ettiği kay
dedilmektedir. 

Annesi Arnine tarafından kısa bir süre 
emzirilen Hz. Muhammed sütannesi Ha
lime'ye verilineeye kadar Süveybe'den süt 
emdi. Kendisinden önce amcası Hamza. 
daha sonra da hatası Berre'nin oğlu Ebu 
Seterne et-Mahzlımi Süveybe'den süt em
dikleri için Resututtah'ın sütkardeşteri ol
muşlardır. Hz. Muhammed'e Hamza'nın kı
zı ümame veya Ebu Seterne'nin kızı Dürre 
ile evlenmesinin teklif edildiği, ancak Ham
za ve Ebu Seterne'nin kendisinin sütkar
deşteri olduklarını ve Allah'ın sütkardeş kı
zı ile evlenmeyi haram kıldığını söylediği 
bildirilmektedir ( İbn Sa'd, 1, 109-110; lll , 
11-12) . Bazı kaynaklarda Süveybe'den süt 
ementer arasında Abbas b. Abdülmutta
lib, Ca'fer b. Ebu Tatib, Abdullah b. Cahş 
ve Resututtah'ın amcası Haris'in oğlu Ebu 
Süfyan el-Haşimi'nin isimleri de geçmek
tedir. 

Hz. Peygamber Süveybe ile yakından il
gilendi ve bu ilgisini onun vefatma kadar 
devam ettirdi. Süveybe'nin Hatice ile ev
tendikten sonra Hz. Muhammed'i ziyarete 
geldiği, onların da kendisine iyi muamele
de bulunduğu, Hatice'nin azat etmek niye
tiyle Süveybe'yi Ebu Leheb'den satın at
mak istediği, ancak Ebu Leheb'in buna rı
za göstermediği kaydedilmektedir. Sütan
nesine olan ilgisini Medine'ye hicretinden 
sonra da sürdüren Resül-i Ekrem onun 
hakkında daima bilgi edinmeye çalıştı: Me
dine'den kendisine para ve giyecek gön
derdi. Hayber Gazvesi dönüşünde Süvey
be'nin ölüm haberini atınca sütkardeşi 
Mesruh'u sorduğu , onun annesinden önce 
öldüğünün söytenmesi üzerine başka ak
rabası olup olmadığını araştırıp hiçbir ya
kınının kalmadığını öğrendiği belirtilmek
tedir. 

İlk kaynaklarda Süveybe'nin müslüman 
olduğuna dair bir bilgi yer almamakta bir-
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likte muahhar alimlerden Ebu Abdullah 
İbn Mende (ö. 395/ 1005) ilk defa onun İs
lam ' ı benimsediğinden bahsetmiş, bu ko
nu daha sonraki kaynaklarda tartışılmış
tır. Ebu Nuaym, İbn Mende'den önce hiç
bir kaynakta Süveybe'nin Müslümanlığı ka
bul ettiğine dair bilgiye rastlamadığını söy
lemektedir (İbnü'l-Eslr, VII, 46). Kaynak
larda oğlu Mesruh'un da müslüman ol
duğuna dair bilgi bulunmamaktadır. İbn 
Hacer ise herhangi bir kayıt bulunmasa da 
bunun ihtimal dahilinde olabileceğini söy
ler ( el-işabe, VII , 549) . 
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Ebu Ümeyye Süveyd b. Gafele 
b. Avsece el-Cu'fi el-KCıfi 

(ö. 80!699) 

Muhadramfindan olan muhaddis. 
L ~ 

Yemen'deki Arap kabilelerinden Mez
hic'in Cu'fi b. Sa'd el-Aşire koluna men
sup olup S70 veya S72 yılında doğdu . Hz. 
Muhammed'in dünyaya geldiği Fil yılında 
doğduğunu, onun akranı sayıldığını söyle
diği (FesevT, 1, 235), bazı rivayetlerde ise on
dan iki yaş küçük olduğunu belirttiği (Bu
hihT, IV, 142) nakledilmektediL Süveyd'in 
Cahiliye devrinde ticaret yaptığı ve Hz. 
Ömer'le ortaklık kurduğu bilinmekte, bu 
dönemde zaman zaman Mekke'ye geldi
ği tahmin edilmektedir. Muhadramunun 
önde gelenlerinden biri olan Süveyd kuv
vetli bir ihtimale göre, hicretin 1 O. yılı Ra
mazanında (Aralık 63 1) Hz. Peygamber ta
rafından Yemen civarına gönderilen Hz. 
Ali 'nin delaletiyle müslüman oldu. Ancak 
Medine'ye gidip Resül-i Ekrem ile görüşe
medi. Müslüman olduktan kısa bir süre 
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