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sonra Resülullah'ın zekat arnili Mezhic ka
bilesine gelince onu evinde misafir etti, ar
kasında namaz kıldı ve zekatını ödedi. Bu 
arada, Hz. Peygamber'in zekat alırken mal
ların en iyisini veya en kötüsünü almama
sına dair arnile verdiği talimatı içeren mek
tubu onun elinde görüp okudu (Taberan!, 
VII , 92). 11. yılın Rebiülewel ayı başların
da (Mayıs 632 sonları) Resul-i Ekrem ile 
görüşmek için Medine'ye doğru yola çık
tıysa da ResOl-i Ekrem'in defnedildiği gün 
şehre ulaşabildi. Medine'de Hz. Ömer'in 
evinde misafir kaldı. Süveyd'in, Hz. Pey
gamber'le görüştüğüne ve kendisinden ri
vayette bulunduğuna dair daha çok biyog
rafi eserlerinde yer alan rivayetlerin zayıf 
raviler tarafından ona nisbet edildiği be
lirtilmiştir (Zehebl, A'lamü'n-nübela', IV, 
70-71 ). 

Süveyd, Hulefl:l-yi Raşidin'le ve diğer sa
hfıbilerle iyi ilişkiler kurdu, onların ilmin
den yararlandı. İyi kılıç kullanan cesur bir 
kişi olması sebebiyle Irak ve Suriye'nin fet
hinde, özellikle Yermük ( 15/636) ve Kadi
siye ( 15/636) meydan muharebelerinde ya
rarlık gösterdi. Kadisiye Savaşı günlerin
de karşılaşılan bir aslandan herkesin kor
kup kaçtığını görünce asıanı bir kılıç dar
besiyle öldürdü (İbn Abdülber, ll, 679). Hz. 
ömer'in Cabiye'de okuduğu ünlü hutbeyi 
dinledi (16/637), Sıffin Savaşı'nda (37/657) 

Hz. Ali 'nin yanında yer aldı. Daha sonra 
KCıfe'ye yerleşen Süveyd, Em eviler döne
minde muhtemelen idarecilerle anlaşa
maması sebebiyle zühd hayatına yöneldi, 
siyasi ve dünyevi işlerle ilgilenmedi (Ebü 
Nuaym, IV, 176). ilerleyen yıllarda 120 yaş
larında olduğu halde yürüyerek camiye gi
der, namazlarını cemaatle kılar, cuma ve 
teravih namazı kıldırırdı. Haccac ile arası 
iyi olmadığı için onunla karşılaşmamaya 
çalışırdı. Süveyd 80 (699) yılında KCıfe' 

de vefat etti. Ölümünün 81 veya 82'de 
olduğu , vefatından önce yakınlarına vasi
yetini yazdırdığı, iki kat elbisesinin kefen 
olarak kullanılmasını, cenazesine kadınla
rın iştirak etmemesini, defnedildikten son
ra üzerine süslü kabir yapılmamasını iste
diği belirtilmektedir. 

Zehebi'nin imam, önder ve itibar sahi
bi bir kişi olarak nitelediği Süveyd b. Ga
fele (A'lamü'n-nübela', IV, 69) hadis riva
yetinde sika, sebt ve mütkın olup güveni
lirliği konusunda ittifak bulunmaktadır. 
Kütüb-i Sitte müelliflerince tahric edilen 
rivayetlerini Hz. EbCı Bekir, Ömer, Osman, 
Ali. Bilal-i Habeşi. Übey b. Ka'b, Abdullah 
b. Mes'Od, Ebu Zer el-Gıfari, Hasan b. Ali 
b. Ebu Talib gibi sahabilerden almış, ken
disinden Küfe Kadısı Selman b. Rebia, Ab-
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durrahman b. EbO Leyla, Nehai, Şa'bi, Ha
bib b. Yesar, Talha b. Musarrif, Abdullah 
b. Şerik el-Amiri ve Selerne b. Küheyl gibi 
tabiiler rivayette bulunmuştur. Hadis riva
yetiyanında fetvalarıyla da bilinmektedir. 
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SÜVEYDİ, Ali b. Muhammed Said 
( .ş~,....ı ı ~ ~ ~ ~) 

Ebü'l-Meali Ali b. Muhammed Said 
b. Abdiilah b. el-Hüseyn 

es-Süveydi el-Bağdadi eş-Şafii 
(ö. 1237 /1822) 

L Hadis ve fıkıh alimi, tarihçi ve edip. _j 

1170 (1757) yılında Bağdat'ta doğdu. İlk 
öğrenimini babasından yaptı . Daha sonra 
uzun bir süre amcası Abdurrahman'ın ta
lebesi oldu ve büyük bir ihtimalle ondan 
icazet aldı. Bağdat ravisi ve Irak alimi diye 
tanınan dedesinin Samerra'dan Bağdat'a 
göç ettiği ve soyunun bölgede birkaç ne
sil ulema ailesi olarak devam ettiği anlaşıl
maktadır. Süveydi bir müddet Bağdat'ta 
kaldı, ardından Dımaşk'a gitti ve öğreni
mini burada sürdürdü. Hocaları arasında 
Şam muhaddislerinden Muhammed b. Ab
durrahman el-Küzberi ve muhaddisler şey
hi olarak bilinen Hfıfız Murtaza ez-Zebidi 
gibi alimler yer alır. Süveydi'nin Halid el
Bağdadi yoluyla Nakşibendi tarikatına in
tisap ettiği belirtilir. 

Dımaşk'ta birçok öğrenci yetiştiren, öm
rünün sonlarına doğru yeniden Bağdat'a 
dönen Süveyd'i'nin bu dönemdeki öğren

cileri arasında Muhammed Cemi! eş-Şat
ti'nin büyük dedesi Hasan b. Ömer eş
Şatti, Bağdat müftüsü Şehfıbeddin Mah
mud el-AlOsi, Bağdat Valisi Kölemen Da
vud Paşa gibi şahsiyetler zikredilmektedir. 
Vezir Küçük Süleyman Paşa'nın iltifatını 
kazanan Süveydi devrin iktidarından bü
yük ilgi gördü. Muhammed Emin, Mu
hammed Salih, İsmail ve Mahmud adın-

da dört oğlu olduğu, bunlardan Muham
med Emin'in babasından öğrenim görerek 
onun ilmi çevrelerdeki şöhretini devam et
tirdiği bilinmektedir (Mahmud Şükri el
Alüsi, s. 79). Tekrar Dımaşk'a giden Sü
veydi 27 Receb 1237 (19 Nisan 1822) tari
hinde orada vefat etti ve KasiyOn tepesin
deki mezarlığa defnedildi. Onun hakkında 
birçok mersiye yazılmıştır (a.g .e., s. 77-79; 

M. Cemll eş-Şattl, s. 180). 

Kaynaklarda Süveydi'nin hadisin yanı sı
ra diğer İslami ilimlerde ve edebiyatta zen
gin birikim ve yeteneğe sahip bulunduğu, 
hfıfızasının ve anlatımının güçlü olduğu, 
erdemli bir hayat yaşadığı, bölgede halk 
tabakası ve seçkinler tarafından çok sevil
diği belirtilmektedir. Öğrencisi Şehl:lbed
din Mahmud ei-Aıus'i'nin Nüzhetü'l-elbdb 
adlı eserinde "Ehl-i sünnet'in burhanı , mu
haddislerin sultanı" diye zikredilir (Halil 
Merdem Bek, s. 73-74). Akaid sahasında 
Ahmed b. Hanbel'in metodunu kabul et
mekle birlikte Vehhabi düşüncesinin etki
si altında kalmamış (a.g.e., s. 165), zaman 
zaman edebi değeri yüksek şiirler yazmış
tır (a.g.e., s. 74-75; Hayreddin ez-Zirikll, 
V, 170) . 

Eserleri. 1. el-'İ]fdü'ş-şemin ii beyani 
mesd'ili'd-din. Selef akldesi doğrultusun
da kaleme alınmış olup müellifin en kap
samlı eseridir (Kahire 1325; bk. Awad, II, 
433). Oğlu Muhammed Emin esere et
Tavzi[J ve 't-tebyin li-mesd'ili'l- 'İ]fdi'ş
şemin adıyla bir şerh yazmıştır (Abdullah 
Muhammed el-Habeşl, II , 1197) . Z. el
Kevkebü'l-münir ii şer[Ji'l-Mündvi 
(ale'ş-j şagir. SüyOti'ye ait el-Cdmi'u'ş
şagir'e Muhammed AbdürraOf el-Müna
vı~nin yaptığı Feyzü'l-]fadir adlı şerhin yi
ne onun tarafından yapılmış olan et-Tey
sir bi-şer[Ji'l-Cdmi'i'ş-şagir isimli muh
tasarına ait bir şerh olmalıdır (DİA, XXXI, 
573) . 3. er-Red 'ale'l-İmdmiyye. 4. Tel
{ıişu İrşddi's-sdlik ila iı]fhi'l-İmdm Md
lik. Büyük bir ihtimalle, Şehl:lbeddin Ab
durrahman b. Muhammed b. Asker el
Bağdad'i'ye ait İrşddü's-sdlik ila eşreii'l
mesdlik ii iı]fhi'l-İmdm Malik adlı ese
rin kısaltılmış şeklidir. s. Zu{ırü'l-me'dd 
ii mu' drazati Bdnet Sü'dd. Ka'b b. Zü
heyr'in Hz. Peygamber'e sunduğu kaside
ye naz'iredir (nüshaları için bk. Mu'cemü'l
mal]tutat, II , 962). 6. Tdri{ıu Bagddd ii'l
ve]fa'i' ve terdcimi'l-'ulemô.'. 7. Şer[Ju't
Ta'arrui ii'l-aşleyn ve't-taşavvuf. İbn Ha
cer el-Heytem'i'ye ait eserin şerhidir. 8. 
Şer[Ju Ma]faşıdi'l-İmdm en-Nevevi. Ese
rin aslı akaid, ibadet ve tasavvufla ilgili bir 
risfıled.ir (DİA, XXXIII, 48; krş. Mahmud Ş ük
ri el-AI Os!, s. 74). Bazı kaynaklarda Süveydi'-



ye nisbet edilen Seba'ikü'~-~eheb ii ma'
riieti ensdbi'l-'Arab adlı eserin oğlu Mu
hammed Emln'e ait olduğu tesbit edil
miştir. 
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SÜVEYDİ, İzzeddin 

(bk_ İBNÜ's-SÜVEYDI). 

SÜVEYDİ, Muhammed Emin 
( IŞ..\.!,_,,~~~ ) 

Ebü'l-Fevz Muhammed Emın 
b. All b. Muhammed Said b. Abdiilah 

es-Süveydl el-Bağdadl 
(ö. 1246/ 1831) 

Akaid, fıkıh, 
tasavvuf ve tarih alanlarındaki 

eserleriyle tanınan 
Bağdattı alim. 
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1200 ( 1786) yılının sonlarına doğru Bağ

dat'ta doğdu . Bazı kaynaklarda bu tarihin 
1100 olarak gösterilmesi (Mahmud Şükrl 
el-AlOsl, s. 84) bir yazım hatası olmalıdır. 
İlk öğrenimini babasından yaptı. Hocaları 
arasında babasından başka bir isim zikre
dilmemiştir. Nakşibendl tarikatına Halid 
el-Bağdadl yoluyla intisap eden Süveydl'
nin yetiştirdiği öğrenciler hakkında da bil
gi yoktur. Hac dönüşü Necid bölgesindeki 
veba salgınında Büreyde köyünde öldü. 
Kaynaklarda Muhammed Emin'in çeşitli 
ilimlerde zengin birikim sahibi olduğu be
lirtilmekte, onun da babası gibi erdemli 

bir hayat yaşadığı ve bölgede takdirle kar
şılandığı zikredilmektedir. Zaman zaman 
şiir yazdığı da ifade edilir. Özellikle takvim
cilik, kıble ve vakitterin belirlenmesine dair 
çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır ( İhsanoğ
lu v.dğr. , ll, 568) 

Eserleri. 1. Seba'ikü'~-~eheb ii ma'ri
ieti ~abd'ili'l- 'Ara b. Kalkaşendl'nin Ni
haye tü 'l -ereb ii ma'riteti ensdbi (ka
ba'ili)'l-'Arab adlı eserine zeyil olarak ka
leme alınmış, 1229 (1814) yılına kadar ge
len eser bazı kaynaklarda Sebd'i~u·~-~e
heb fi ensdbi'l-'Arab diye kaydedilmiştir 
(lzaf:ıu'l-meknun, ll , 2; izzeddin Alemüd
din , VIII/8 [1 34711928 1. s. 452) . Ensab il
minin öneminden, erken dönem Arap ta
rihinden, eyyamü'l-Arab'dan bahseden ese
rin esas kısmı Arap kabileleri hakkında 
alfabetik şekilde düzenlenmiş bir sözlük 
niteliğindedir (Bağdat 1280; Bombay 1296; 
Beyrut 1986; geniş bilgi için bk. Mingana, 
s. 412-413; Fendik, s. 419). Z. el-İ'tibôr ii 
J:ıamli'l-esiar . Zeynüddin el-lraki'nin el
Mugni 'an J:ıamli'l-esfdr ii 'l-esfar ii tal]
rici md ii'l-İJ:ıya'i mine'l-a]]bdr adlı ese
rine zeyil mahiyetinde yapılmış bir çalış
madır. Iriiki'nin İJ:ıyd'ü 'ulCımi'd-din'de
ki hadislerden isnadını bulamadığı, dola
yısıyla mevzfı kabul ettiği 271 rivayeti Sü
veydl bir araya getirmiş ( n şr. Ali Rıza b. 
Abdu llah b. Ali Rıza . DerneohOr [KahireJ 
14 14/1993), naşir de Süveydl'nin dikkatin
den kaçan otuz altı rivayeti kitabın sonu
na eklemiştir. Müellif kitabını el-İ'tibôr ii 
J:ıamli'l-esiar adıyla zikretmesine rağmen 
(s . 15) naşir eseri el-MevtCı'at fi'l-İI:ıya' 
ev el-İ'tibdr ii J:ıamli'l-esiar ismiyle ya
yımlamıştır. 3. et-TavtiJ:ı ve't-tebyin li
mesa'ili'l-'İ~di 'ş-şemin. Babası Ali b. Mu
hammed'in el-'hdü'ş-şemin ii beyani 
mesa'ili'd-din adlı eserineyazdığı bir şerh 
olup (Mahmud Şükrl el-AlOsl, s. 83; Abdul
lah Muhammed e l - Habeşl, ll , 11 97) Bağ
datlı ismilll Paşa tarafından ŞerJ:ıu'l-'İ~
di'ş-şemin adıyla da zikredilmiştir (lzaf:ıu'l
meknün, 1, 339; ll , 105). 4. el-Cevdhirve 'l 
yevd~it ii ma'rifeti'l-~ıbleti ve'l-meva
~it (a.g.e., I, 38 1; yazma nüshaları için bk. 
Brockelmann, II. 785; İhsa noğlu v.dğr., ll , 
568; izzeddin Alemüddin, Vlll/8 [ 1347/ 19281. 
s. 452) S. Kald'idü 'l -ierd'id ii şerJ:ıi'l
Ma~iişıd . Muhammed Emin de babası 
gibi Nevevi'nin akaid, ibadet ve tasawuf
la ilgili el-Ma~iişıd adlı risalesine bir şerh 
yazmıştır (lzaf:ıu'l-meknun, Il , 238) . Yazma 
nüshaları bulunan eser (Brockelmann, Il, 
785; üsame en-Nakşibendl , IVIl 11 395/ 
1975 ı. s. 182) el-Feva'idü's-satı'a (el-Ke
vakibü 's-satı'a) ii beyani'l-ma~iişıdi 'n

naii'a adıyla da zikredilmektedir (krş . Ab
dullah Muhammed ei-Habeşl, lll, 1790; 

SÜVEYDT, Muhammed Emin 

ömer Rıza Kehhale, III , 144) . 6. Kalô'i
dü'd-dürer ii şerJ:ıi risaleti İbn Hacer. 
İbn Hacer el-Heyteml'nin et-Ta'arruf fi'l
aşleyn ve't-taşavvui adlı eserine yapılan 
şerhtir (Abdullah Muhammed el-Habeşl, 

1, 603 ; izzeddin Alemüddin, Vlll/8 [ 1347/ 
19281. s. 451-452) 7. eş-Şdrimü'l-J:ıadid 

ii 'unu~ı şô.J:ıibi Selôsili'l-J:ıadid . İbn Us
ffır el-Bahranl tarafından İbn Ebü'l-Ha
dld'in ŞerJ:ıu Nehci'l-belaga'sına reddi
ye mahiyetinde yazılan Seldsilü'l-J:ıadid 
ii ta~idi İbn Ebi'l-Ifadid adlı esere pa
ralel olarakyapılan bir çalışmadır (lzaf:ıu'l
meknün, ll , 62; izzeddin Alemüddin, Vlll/8 
[1347/19281. s. 452-453 ; yazma nü shas ı 

için bk. ü same en-Nakş i bendl, IVI l [ 1395/ 
19751. s. 187). 8. es-Sehmü 'ş-şa'ib ii'r
red 'ale'l- 'anid el-kaz;ib. Halid el-Bağda
di hakkında ortaya atılan iftiralara cevap 
niteliğindedi r. Bağdatlı İsmail Paşa Keş
fü'-?:-:;:;unCın'un zeylinde eseri bu adla zik
retmesine rağmen Hediyyetü'l- 'arifin'
de es-Sehmü'ş-şd'ib li-men sernma eş

şaliJ:ı bi'l-mübtedi'i'l-kaz;ib ismiyle kay
detmektedir (lzaf:ıu'l-meknun, II, 32; He
diyyetü 'l-'arifin, Il , 364; izzeddin Alemüd
din ,Vlll/8 [ 1347/1928 J, s. 452) 9. Dei'u ':;:;
:;:;alCım 'ani 'l-vu~ü'i ii 'ırtı hdz;e'l-ma:;:;
lCım . Yine Halid el-Bağdad\"ye yönelik it
hamlara cevap mahiyetinde kaleme alınan 
bir eserdir. Brockelmann'daki kayıtlara gö
re eser, Risale ii tekiiri'ş-şeyl] Ijô.lid el
Kürdi en-Na~şibendi adlı bir risaJeye red
diye niteliğindedir (Brockelmann, Il , 785; 
lzaf:ıu 'l-meknün, 1, 474). 10. Risdle ii'l-vd
cib ve'l-mümkin (Şeyho , I, 93; Mahmud 
Şükrl el-Al Cısi, s. 83; Ha lll M erdem Bek, s. 
166) . 

Süveydl'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır ; ŞerJ:ıu Tdril]i İbn 
Kemal Başa, el-Kevkebü':;:;--?:dhir fi'l
iar~ beyne 'ilmeyi 'l-batın ve':;:;--?:dhir, 
Mu'inü'ş-şu'lCık 'ale's-seyri ve's-sülCık 
ila meliki'l-mülCık, el-MineJ:ıu'l-ildhiy

ye ii şerJ:ıi Tal]misi'l-Ldmiyye, el-Beh
cetü'l-marc;iıyye ii'l]tişari't-TuJ:ıie el-iş

na 'aşeriyye, FetJ:ıu 'r-raJ:ımdn ii meva'i
:;:;i şehri ramazan, Kitab ti'r-Red' ale'r
Rdiıta, Risale ii mevlidi 'n-nebi (eser
lerin in listesi ve yazma nüshaları için ay
rıca bk. Şeyho, I, 93; Serkls, s. 1065; Mah
mud Şükrl el- Alusl, s. 83-84; Brockelmann, 
Il, 785; lzaf:ıu'l-meknun, ı. 203, 339,38 1, 474; 
ll. 2, 32, 62, 105, 238,393,5 18, 575; Hediy
yetü 'l-'ari{in, II , 364; Zirikll. VI, 267; Ömer 
Rıza Kehhale, lll , 144; üsame en-Nakş i

bendl, IVI l [1395/ 19751. s. 180, 182, 184, 
186-1 87, 198). 
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