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döndüveeskiçalışmalarınadevametti.
Bu ra da 1929-1937 ve1946-1951 yıllarıarasındaMuhammedb.AbdullaherRûdânî,AbdülkådirHasan,SaîdetTenânî,Alib.Muallim,MuhammededDükkâlîveAhmedŞevk¢elMerrâküşîgibiaynızamandamücadeleadamıolanbirçokâlimyetiştirdi.KralV.Muhammedtarafın
dan 1946’dahackafilesiyleHaremeyn’e,
1948’deHaremeynKongresi’nekatılmaküzereTunus’agönderilenresmîelçilikheyetleriiçindeyeraldı.1951’deDârülbeyzâ’ya(Ka zab lan ka)yerleşti.Buşehirdedeirşadveöğretimetkinliklerinisürdürdü.Bütünülkedegiderekyayılanbağımsızlıkhareketleriçerçevesindesiyasîfaaliyetlerehızverdi.FakatAralık1952’dekatıldığısömürgeyönetimikarşıtıgösterileresnasındaelliyeyakınarkadaşıylabirliktetutuklanarakTâfîlâtbölgesindeTincdâd’avedahasonraAğbâlûNekerdûs’asürüldü.Temmuz1954’ekadardevamedenbusürgünsırasındabaskıveişkencegördü.SömürgeyönetimiKralV.Muhammed’i
de 1953’teMadagaskar’asürgünegönderipyerineMuhammedb.Arafe’yitahtageçirinceSûsîonabiatıreddederekeskikralabağlıkaldı.V.Muhammed’in1955’tetekrartahtaçıkmasındanvekazanılanbağımsızlıktansonrakurulanilkhükümetteVakıflarbakanıoldu.İkincihükümetteisebaşbakanabağlıbakanlardanfarklıolarakkralınözeldanışmanlıkheyetişeklindeteşkilettiğiüçkişilikMeclisü’ttâc’daMuhammedb.ArabîelAlevîveHasanelYûsîilebirliktekraliyetbakanı(vezîrü’ttâc) olarakgörevlendirildi,vefatınakadaraynıgörevdekaldı.Busıradakraliyetsaraylarışer‘îkadılığıgörevinideüstlendi.Bununlabirlikteilmîvekültüreletkinliklerdengerikalmadı,eserlerinintelifiyleuğraştı,ölümünekadarbüyükküçükotuzbeşkadareserineşredildi.1961’deBağdat’tadüzenlenenİslâmKonferansı’nakatılanFasheyetinebaşkanlıkyaptı,buaradahacfarîzasınıedaetti.17Kasım1963 ta ri hin-deRabat’tavefatettiveŞühedâKabristanı’ndadefnedildi.

Mu ham med Halîl, 1984’teRabatV.MuhammedÜniversitesi’ndeMuhtâresSûsîüzerinehazırladığıyüksek lisanstezini
Mu¼ammedel-MuÅtâres-Sûsî:Dirâse
li-şaÅ½iyyetihîveşi£rihadıylaneşretmiş
tir (Dâ rül bey zâ 1985).AbdülkebîrFevzî,CharlesdeGaulleÜniversitesi’ndeL’en-
seignementetl’éducationdansl’oeuv-
redeMohamedal-Mokhtaral-Soussi
régionduSouss(XX ème siècle) (2003), Mevlây Hasan esSekrâtî, Paul ValéryÜniversitesi’ndeL’historienMohamed

ril me si üze ri ne Ha zi ran 1928’deRabat’agitti. Rabat’ta Ebû Şuayb edDükkâlî,MuhammedMedenîb.HüsnîveMuhammed esSâyih erRabâtî gibi âlimlerindersleriniizledi.AralarındaMuhammedb.AbbaselKabbâc,Muhammedb.EbûBekiretTıtvânî,EbûBekirBennânî,Abdullahb.AbbaselCirârî,AbdurrahmanedDükkâlîgibişahsiyetlerinbulunduğugenişbiraydınçevresiyletanışmaimkânıbuldu.İcâzetaldığıâlimlerarasındaAbbasb.İbrâhimesSimlâlî,Muhammedb.AhmedelAlevî,Abdurrahmanb.ZeydânelAlevî,MuhammedTâhirb.ÂşûrveMuhammedb.Ca‘ferelKettânîvardır.Sûsî,çeşitliilimçevreleriyletanıştığıvebirçokmeşhurşahsiyettenfaydalandığıuzuntahsildönemininardındanHaziran
1929’daMerakeş’egiderekbirçokmedresededersverdi.DükkâlekapısındababasınınkurduğuDerkåviyyeZâviyesi’neyerleşti,buradayenibirmedreseteşkiledipedindiğiıslahfikriçerçevesindetalebeyetiştirmeyeçalıştı.Kısazamandaülkeninçeşitlibölgelerindengelenöğrencilerininsayısıyüzleribuldu.Şehirdeöğretimfaaliyetiyanındavaazveirşadlameşguloldu,sosyalvesiyasaletkinlikleriçindeyeraldı.KralV.Muhammed’indekatıldığıbirhayırcemiyetiyanındasiyasîfaaliyetgösterenbircemiyetkurdu.1935’teBinYûsufMedresesi’ndemüderrislikyapmayabaşladı.BufaaliyetlerisebebiyleFransızsömürgeyönetimitarafındanMart1937’dedoğumyeriolanİliğ’esürgünegönderildi,sıkıbirdenetimaltındatutulduveyakınlarıdışındakimseylegörüştürülmedi.SadecetelifleuğraşabildiğibeşyıllıkbudönemdensonraSûsbölgesindedolaşmasına izinverildi.1943’tebölgedışınaçıkmasınadaizinverilinceAgådîr,Suveyre,Merakeş,RabatveFas’aseyahatleryaparaktekrarİliğ’edöndü.Dörtyılsürenbudönemdebölgedekikütüphanelerdeyazacağıeserleremalzemetopladı.1945’tesürgünkararıkaldırılıncaailesiylebirlikteMerakeş’e
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Faslýâlim,
tarihçi ve siyaset adamý.
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1318 Sa fe rin de (Ha zi ran 1900)Fas’ıngüneybatısındaki Sûs bölgesinde Tîznît şehrinin 80 km. doğusundaki İlğ
(İliğ)köyündedoğdu.OğluAbdülvâfîelMuhtâr’danbaşkabirçokkaynaktayeralanbudoğumtarihinekarşılıkverilen
1317 (Ömer Efâ, XV, 5185)ve1319 (Ab-
düsselâm b. Ab dül kå dir İbn Sûde, De lîl, I, 
32; Mu ham med b. Ab bas el-Kab bâc, II, 61; 
Mu ham med b. Tâvît, III, 977)yıllarıyanlışolmalıdır.İlkeğitiminibabasınınköydekiDerkåviyyeZâviyesi’ndeveannesiRukiyyebintMuhammedelArabî’ninyanındaaldı,yazıyıveKur’anokumayıöğrendi,dahasonragittiğimedreselerdehıfzınıtamamladı.Onyaşında ikenbabasınınvefatıüzerinezâviyeninmeşihatınıüstlenenağabeyiMuhammedelHalîfe’ninhimayesindeyetişti.1911-1913yıllarındadoğumyeriveBûnu‘mânköyündekimedreselerdeöğrenimgördü,ardındanTânkertMedresesi’ndeTâhirb.Muhammedelİfrânî’ninderslerinedevametti
(1914-1918),Merakeş’indoğusundaBenîSibâ‘kabilesindekiSâidâtMedresesi’ndebiryılkaldı.1919EkimindebeşyılokuyacağıMerakeş’tekiBinYûsufMedresesi’negirdi;buradaikenSelefîâlimiEbûŞuaybedDükkâlî’ninetkisiyle,içindebulunduğukatıtasavvufîdüşüncedenSelefîıslahfikrinedoğrubirdeğişimyaşadı.BununüzerineFas’takiCâmiatü’lKaraviyyîn’ekaydolarakdörtyılöğrenimgördü(1924-1928), Selefîdüşüncesidahadagelişti.BuradakihocalarıarasındaAhmedb.Me’mûnelBelgaysî,Muhammedb.AbdülmelikerResmûkî,MuhammedelHaccûcî,Muhammedb.Ca‘ferelKettânî,Muhammedb.ArabîelAlevî,Abdüsselâmb.AbdullahelFâsî,Muhammedb.TayyibelBedrâvîanılır.Busıradasiyasîfaaliyetleredekatıldı.BaşkanlığınıkendisininüstlendiğiCem‘iyyetü’lhamâse’yikurduveülkeninbağımsızlığıamacıylaçalışangizligruplariçindeyeraldı.Fas’tavatanseverlerinbirarayagelerekNâsıriyyeZâviyesi’ndeteşkilettiklerimodernmedresedefahrîolarakdersverdi.Bumedreseöğrencilerindensiyasîfaaliyetlerekatılanlarabaskıuygulanmasıvemüdürünsürgünegönde

Muhammed

Muhtâr

es-Sûsî



532

SÛSÎ, Muhammed Muh târ

ŞeyÅel-İl³¢adıyladerlemiştir(nşr. Ab-
dül vâ fî el-Muh târ es-Sûsî, Dâ rül bey zâ 
1989). 19.Mine’l-¥amrâßilâİl³(Îli³). 
1935’teMerakeş’tenmemleketineyaptığı yolculukla ilgili hâtıraları yanındaSuveyre, Hâha, İdâvetnân ve Agådîr’edairtarihîmâlûmatıiçerenbireserdir.YazmanüshasınıMustafaAbdüsselâmelMehmâh inceleme konusu yapmış 
(“Me¾âhirü’t-te³ayyüri’l-ictimâ£îbi’l-Ma³-
ribminÅilâlimaÅtûtiri¼letiMine’l-¥amrâ
ilâİl³li’l-mer¼ûmMu¼ammedel-MuÅtâr
es-Sûsî”, el-İ¼yâß, IV/2 [Ra bat 1985], s. 
165-189; V/1 [1985], s. 161-175), mü el li fin yeğeniAbdullahedDerkåvîdahasonraeserineşretmiştir(et-TârîÅve’l-fıšh  için-
de, Dâ rül bey zâ 2002, s. 269-313).Basılmışdiğereserleri:es-Sîretü’×-×âtiyye
li’l-£allâmeRaŠıyyillâhMu¼ammed
el-MuÅtâres-Sûsî:Mücreyâtüa¹vâri
¼ayâtih(haz. ve nşr. Ab dül vâ fî el-Muh-
târ es-Sûsî, Ra bat 1430/2009); Meş-
yeÅatü’l-İl³iyyîn mine’l-¼aŠariyyîn
evTerâcimüesâti×etîel-¼aŠariyyîn:
Merrâküş-Fâs-er-Rabâ¹(nşr. Ab dül vâ fî 
el-Muh târ es-Sûsî, Ra bat 1431/2010);er-
Rüßesâßü’s-Sûsiyyûnfi’l-£uhûdi’l-aÅîre:
minevâÅiri’l-šarni’¦-¦âlis£aşerilâevâ-
sı¹i’l-šarni’r-râbi££aşerel-hicriyyeyn
(nşr. Ab dül vâ fî el-Muh târ es-Sûsî, Ra bat 
1431/2010);NehŠatüCezûleel-£ilmiy-
yeve’d-dîniyyefi’l-yevmevMedârisü
Sûsve’l-£ulemâßü’lle×înederesûfîhâ
(nşr. Ab dül vâ fî el-Muh târ es-Sûsî, Ra bat 
1433/2012); es-Serîdetü’l-münâ³iye
li’l-£Asîde:es-Serîdefîşer¼iÆa½îdeti’l-
£Asîde(ken di yaz dı ğı yet miş dört be yit lik 
ka si de nin şer hi dir, nşr. Ab dül vâ fî el-Muh-
târ es-Sûsî, Ra bat 1434/2013);er-Risâle-
tân:el-Bûnu£mâniyyeve’ş-Şevšıyye
(ƒilâleCezûle  ad lı ese rin de kay det ti ği ilk 
se ya ha tin den son ra bu na ek ni te li ğin-
de Ha san el-Bûnu‘mânî ve Ah med Şev  
k¢ el-Mer râ kü şî’ ye gön der di ği ha cim li iki 
mek tu bu içe rir, Tıt vân, ts.);¥âşiye£ale’l-
Keşşâf li’z-ZemaÅşerî (Tašyîdât £alâ
Şer¼i’l-Keşşâf) (bir nüs ha sı Tâ rû dânt’ ta 
Cem‘iy ye tü Ulemâi Sûs Kü tüp ha ne si’nde-
dir [nr. 98]).Sûsî’nindiğerbazıeserlerideşunlardır:
EdvârüSûset-târîÅiyye(Sûs şeh ri nin 
son yüz yıl la rıy la il gi li dir),e½-Øâli¼ûnel-
müteberrekbihimfîSûs(alt mış ci va rın-
da sûfî hak kın da bil gi içe rir),Tevfîšu’r-
ra¼mânilâmürâca£ati’l-Æurßân(Sûs’ta 
Kur’an öğ re ti mi ve Kur’an hıf zıy la il gi li dir),
Mevâšıfmu¼accile(mü el li fin ikin ci sür-
gü nü hak kın da dır),¥ayâtü’ş-ŞeyÅSîdî
el-¥âc£Alî (ba ba sı nın bi yog ra fi si dir),
İt¼âfü’n-nebîhbi-ba£²i(İrşâdü’ş-şebîh

Dâ rül bey zâ 1382/1962, son cilt te ken di ha-
ya tı na da ir bil gi le rin yer al dı ğı  £AlâÆım-
me ti’l-er ba£în  ad lı ese ri de var dır). 9.Îlî³
šadîmenve¼adî¦en. Mü el li fin mem le-ketiİliğileaynıbölgedebulunanveAlevîşeriflerindenEbûHassûnAlib.MuhammedesSûsîesSimlâlî’ninbirarakurduğubağımsızidareyemerkezyaptığıÎlîğadlıyerintarihihakkındaolupSûs’tayetişenbazıâlimleriveailelerinitanıtmıştır(nşr. 
Mu ham med b. Ab dul lah er-Rû dâ nî, Ra bat 
1386/1966). 10.Mu£tešalü’½-½a¼râß. Mü-ellifinikincisürgünüyleilgilihâtıralarınadaireserinilkcildikendimüşahedelerini,II.cildiAgbâlû’dabirliktekaldığıkırkkadararkadaşınınbizzatkendilerindendinleyerekyazdığıbiyografileriniiçerir(I, Ra bat 
1982; II, nşr. Ab dül vâ fî el-Muh târ es-Sûsî, 
Ra bat 1432/2011). 11.¥avlemâßideti’l-
³ı×â.EserdeMerakeş’tesıksıkmisafiriolduğuİdrisPaşa’dannaklenFassultanlarıMevlâyHasan,AbdülazîzveAbdülhafîzdönemlerineaitolaylaranlatılır(Ra bat 
1983; Fr. trc. Ala in Ro us sil lon, Au to ur 

d’une tab le d’hôte, Ra bat 2002). 12.¬ik-
reyât.Bazıarkadaşvedostlarınınmektupveşiirlerindenderlenmiştir(Ra bat 1984). 
13.ªâšatürey¼ânminRav²ati’l-efnân. Müellif,Muhammedb.AhmedelÎkrârî’ninSûs’unMevlâyAbdülazîzveAbdülhafîzdevirlerineaittarihine,kabilereisleriveulemânınkısabiyografilerinedairRav-
²atü’l-efnânadlıeseriniistinsahavakitbulamadığıiçinbukitabındaözetlediğinikaydeder(Ra bat 1984). 14.Medârisü
Sûsel-£atîša:Ni¾âmühâ-esâti×etühâ
(nşr. Ab dül vâ fî el-Muh târ es-Sûsî, Tan ca 
1987). 15.Ricâlâtü’l-£ilmi’l-£ArabîfîSûs
mine’l-šarni’l-Åâmisel-hicrîilâmünta-
½ıfi’l-šarni’r-râbi££aşer. 1800civarındaâlimvesûfîninkısabiyografileriniiçerir
(Tan ca 1989). 16.el-Mecmû£atü’l-fıšhiy-
yefi’l-fetâva’s-Sûsiyye.EserdeSûsbölgesiâlimlerininXI.(XVII.)yüzyıldanberiverdikleriçoksayıdafetvaderlenmiştir
(nşr. Ab dul lah ed-Der kå vî, Dâ rül bey zâ 
1416/1995). 17. Müterri£âti’l-küßûs fî
â¦âri¹âßifetinminüdebâßiSûs.Eseryazmış100kadareskiveyeniSûsluediphakkındabilgilerinverildiğikitap,AhmedesSaîdî tarafındanTıtvânÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndedoktorateziolarakneşrehazırlanmıştır (2009). 18.Dî-
vânü’ş-ŞeyÅel-İl³¢.Babasınınşiirlerini,babasıhakkındayazılanmethiyevemersiyelerletarikatıylailgilisöylenenleriihtivaedeneserMinEfvâhi’r-ricâladlıeserinekimahiyetindedir(nşr. Ab dül vâ-
fî el-Muh târ es-Sûsî, Ra bat 1433/2012). Sûsîbabasınınbazışiirverisâlelerinide
en-Nûrü’l-meb³¢fîresâßilveeş£âri’ş-

Al-MokhtarSoussi(1987)veAgådîrİbnZührÜniversitesi’ndeMu¼ammedel-
MuÅtâres-Sûsî(1900-1963):Biyûgrâf-
yâ¦ešåfiyye(2004)adıyladoktoratezlerihazırlamışlardır.Hayatı,şahsiyetiveeserleriüzerineçoksayıdamakaleyazılanSûsîhakkındaMağribYazarlarBirliğiveAgådîrBelediyesitarafındandüzenlenensempozyumun(21-23 Ara lık 1984) bil di ri le ri (el-

MuÅtâres-Sûsî:e×-¬âkiretü’l-müste£âde, 
Dâ rül bey zâ 1984)yanındaçeşitlivesilelerledüzenlenenbirçoksempozyumuntebliğleridekitaphalindebasılmıştır.

Eser le ri. 1.el-Ma£sûl. An sik lo pe dik ni-

te lik te bir eser olup mü el li fin mem le ke ti İliğbaştaolmaküzereSûsbölgesindekimedresevezâviyelerdeyetişmişkişiler,hocaları,talebelerivearkadaşlarınıngenişbiyografileriniiçeren,bölgeninsiyasîtarihini,ilim,kültür,edebiyatvesosyalhayatbakımındanbirikiminiyansıtanönemlibirçalışmadır(I-XX, Dâ rül bey zâ 1960-1963). 
2.Sûsü’l-£âlime.el-Ma£sûl’ünmukaddimesimahiyetindekibueserdebölge
de bu lu nan med re se ler, bu ra da oku tu-landerslervekitaplar,tanınmışulemâailelerivefertlerihakkındabilgiverilir
(Mu ham me di ye 1380/1960; Dâ rül bey zâ 
1404/1984). 3.et-Tiryâšu’l-müdâvî fî
aÅbâri(tercemeti)’ş-ŞeyÅel-¥âc£Alî
es-Sûsîed-Deršåvî.Babasıvehocalarına
da ir dir (Tıt vân 1380/1960; Ra bat 2009). 4.
Münyetü’l-müte¹allı£înilâmenfi’z-zâ-
viyeti’l-İl³iyyemine’l-fušarâßi’l-mün-
šatı£în.Müellifbueserde,babasındanİliğ’dekizâviyesindetasavvufeğitimialmış170civarındamüridihakkındabilgivermiştir (Tıt vân 1961). 5.A½fe’l-me-
vârid fî teh×îbi’r-Ri¼leti’l-¥icâziyye
li’ş-ŞeyÅel-vâlid.Babasının1888 yılındagerçekleştirdiğihacyolculuğununanlatıldığı2000beyitlikbirmanzumedir
(Dâ rül bey zâ 1381/1961). 6.ƒılâleCezû-
le.Eserde,Sûsî’ninilksürgünüsırasındamemleketindekigözlemlerineveSûsbölgesindeyaptığıdörtseyahatinhâtıralarınayerverilmiştir(I-IV, Tıt vân 1961-1963). 
7.Minefvâhi’r-ricâl. Yi ne ilk sür gü nü sırasındababası,müridleri,memleketininilerigelenleri,fakihlerivesûfîlerihakkındabaşkalarındanduyduklarını,ayrıcadiğerbazıolaylarveâdetlerleilgilibilgileriderlediğionciltlikbireserdir.Başlangıç
ta el-Fet¼u’l-šuddûsîfîmâyete£allaš
bi’ş-ŞeyÅSîdîel-¥âc£Alîes-Sûsîadınıverdiğieseridahasonrayukarıdakişekildeadlandırıpyayımlamıştır(Tıt vân 1962, ilk 
üç cilt). 8.el-İl³iyyât.Bueserdehâtırattüründeolupilksürgünüsırasındamemleketiİliğ’dekimüşahedeleriniiçerir(I-III, 
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rinbiyografisiniortayaçıkarmakoldukçagüçtür.Tesbitedilebilentekhadise,Sühaym’ınşiirdekiyeteneğisebebiyleHalifeOsman’atakdimedilmeküzereAbdullahb.EbûRebîatarafındansatınalınmasıdır.İbnSellâmelCumahî’ninkaydettiğibirrivayetegöreHz.Osman’aonunşairolduğusöylenmiş,fakatOsman,“Şairköleyeihtiyacımyoktur,çünküböylesininkarnıdoyarsaefendisininailesindekikadınlaragazelsöyler,açkalırsaonlarıhicveder”diyerekonukabuletmemiştir(a.g.e., s. 
55; Cu ma hî, I, 92-93; İbn Ku tey be, I, 408; 
Ebü’l-Fe rec el-İs fahânî, XXII, 476, 477; Kü-
tübî, II, 43; Ab dülkå dir el-Bağ dâ dî, II, 104). BununüzerineşairBenü’lHashâs’taneskiefendisiCendelb.Ma‘bed’inyanınadön
dü (Ebû Ubeyd el-Bek rî, s. 720).Cendel’inkızıUmeyreileyaşadığı,“Yâßiyye”sindedilegetirilenilişkinintarihidekesinolarakbilinmemektedir.Sühaym’ınBenü’lHashâskabilesindengençbirkadınlayaşadığıilişkiyedairhaberleryayılıncaefendilerininonuateştekızdırılmışdemirçubuklarladövereköldürdüğünakledilir.İbnü’lCevzîbuolayın37 (657)yılındavukubulduğunuyazar(el-Mun ta¾am, V, 142).DiğerbirrivayetegöreiseSühaymbirhendeğeatılıpodunlayakılaraköldürülmüştür(Ebü’l-Fe-
rec el-İs fahânî, XXII, 479).İbnSellâm,Sühaym’ıCâhiliyedönemininbüyükşairlerindendokuzuncutabakayayerleştirir.OnunşiirleriİbnSellâm,İbnKuteybe,Ebü’lFerecelİsfahânîgibişiireleştirmenleritarafındantakdiredilmeklebirlikteyineonlarınbelirttiğinegöreanadilininetkisiylebilhassakonuşmalarındatelaffuzhatalarıyapıyordu.R.Blachèregünümüzeulaşanşiirleriüzerindeözlübirtahlilyapmıştır
(bk. bibl.).Sühaym’ıngünümüzeulaşan240beyittenibaretşiirlerikabileşiirleri,aşkşiirleriveisyanşiirleriolmaküzereüçeayrılır.ŞiirlerindeEsedkabilesininYevmü’rReşâ’
(Dîvân, s. 49)veYevmü’lLivâ(s. 38-39) gibisavaşlarındansözeder.YinedivanındaBenîGadîreveBenîNasrb.Kuaynkabilelerineövgülerdebulunur(s. 49-50, 51, 
52-54).Ancakonunasılilgilendiğişiirleraşkşiirleriolupenuzunşiirlerigazelleridir.SevgilisiUmeyre’yedairdoksanbirbeyitlik“Yâßiyye”(s. 16-33),Esmâ’yadaironaltıbeyitlik“Dâliyye”(s. 39-42),Meyye’yedairotuzikibeyitlik“Fâßiyye”(s. 42-
48), Süleymâ’yadair“Dâliyye” (s. 49-50) bunlardandır.Şairinenuzunkasidesiolan“Yâßiyye”simükemmelkadınıtasviredenduygusalbirövgüşiiridir.Bununyanındakasideleriningirizgâhındayeralannesîbkısmıdaönemlişiirlerindendir.

Åâli½avemi¦âlü’l-müfekkiri’l-Ma³ribîel-a½îl:
Nedve£ilmiyye,Ra bat 2010; Rızâİbrâhim,“es-

Sûsî,MuÅtâr”,Mevsû£atü’l-¼areketi’l-va¹aniyye
ve’l-mušåvemeveceyşi’t-ta¼rîrbi’l-Ma³rib,Ra-
bat 2009, II/4, s. 499-505; MustafaNâimî,“İl³”, 
Ma£le me tü’l-Ma³ rib, Ra bat 1410-23/1989-2002, 
II, 643; ÖmerEfâ,“es-Sûsî, Mu ¼am med el-MuÅ-

târ”,a.e.,XV, 5185-5188. ÿAhmetÖzel

– —SÜHAYM
( سحيم )

Ebû Abdillâh Sühaym Abdü
Beni’l-Has hâs el-Esedî el-Uzrî

(ö. 40/660’tan önce)

Ýslâm’ýn ilk dönemlerinde
yaþayan köle þair.˜ ™

İslâm’ıngelişindenbirsüreöncedoğdu.AslenHabeşliveyaNübyelibirköleolupEsedb.Huzeyme’ninkollarındanBenü’lHashâs’ın(b. Nüfâse b. Saîd b. Amr) kö-lesiolarakonlarıniçindebüyüdüveAbdüBeni’lHashâsdiyetanındı.AsrısaâdetveHulefâyiRâşidîndevirleriniidrakedenSühaymhemCâhiliyehemİslâmdönemindeyaşayan(mu had ram)şairlerdendir.AdınınHayye,lakabınınSühaymolduğudasöylenmiştir.Sühaymkelimesi“kara”anlamındaki“esham”ınküçültmeismidir.Hayye’ninonadahasonratakılmışbirlakapolmasıdamuhtemeldir.Sühaym’ınEbûAbdullahşeklindekikünyesinisadeceMuhammedb.Habîbzikretmiştir(Es-

mâßü’l-mu³ tâ lîn, s. 272). Bu du rum da künyesibaşkabirSühaym’ınkünyesiylekarıştırılmış olabilir. Bazı kaynaklardatemizbirnesebdengelenTemîmlimuhadramşairSühaymb.VesîlerRiyâhîile
(ö. 60/680’den ön ce),bazandaSühaymb.A‘rafveSühaymb.Mürre ilekarıştırılmıştır.Siyahrengiveçirkinliğidolayısıylakadınlartarafındanbeğenilmediğini,kalbininveahlâkınıniseakolduğunu,siyahrenginâkılveedipbirerkek içinkusursayılmamasıgerektiğinidilegetirenbeyitlerivardır(Dîvân, s. 54-55). Ken-disiylegörüşenveşiirlerinibeğenenHz.Peygamberonun,“ كفى باإسام والشيب ناهيا ” 
(İslâmdiniveağarmışsaçlarinsanıkötülükten
vegünahlardanalıkoymayakâfidir)mısraınıdarbımeselgibitekrarederdi.Hz.EbûBekir,ResûliEkrem’ebumısraınaslının
şeklindeolduğunusöylemiştir(krş. a.g.e., s. 16).AslındakullanımvesıralamabakımındandahauygungörünenResûlullah’ınnakli,mısraıntashihgörmüşşekliolabilir.Sühaymileilgilirivayetlerçelişkilidir,dolayısıylaburivayetleredayanarakşai” كفى الشيب واإسام للمرء ناهيا “

ilâ ba£zi)meßâ¦iriSîdîA¼medel-Faš¢h
(Sûfî Ebü’l-Ab bas Ah med es-Sûsî’ye dair-
dir),Va½fü’l-³a¹rîs(Mehdî en-Nâ sı rî’ nin 
Tâ fî lât’ta ki di re niş çi ler le il gi li ese ri nin 
muh ta sa rı dır),Cevfü’l-ferâ(ta rihî muh te-
va ya sa hip risâle ler ve şi ir le ri içe ren edebî 
bir der le me dir),NaŠâßidü’d-dîbâcfi’l-
mürâselâtbeyne’l-MuÅtârve’l-Æabbâc
(ar ka da şı Mu ham med b. Ab bas el-Kab bâc 
ile bir bir le ri ne yaz dık la rı edebî mek tup la rı 
içe rir),Em¦âlü’ş-Şel¼iyyînve¼ikemü-
hüm(man zum ve men sur 1051 me se li 
ih ti va eder).Sûsîayrıca,el-Ma£sûladlıeserininkaynaklarındanolupmüellifininadıbilinmeyenVefeyâtü’r-Resmûkîadlıeserineşretmiştir(1988).Sûsî’ninoğluAbdülvâfîelMuhtâr,DelîlümaÅ¹û¹âtve
müßellefâti’l-mer¼ûmel-£allâmeMu-
¼ammedel-MuÅtâres-Sûsîadıylabirçalışmayapmıştır(Ra bat 1988).

BİBLİYOGRAFYA:M.MuhtâresSûsî, el-Ma£sûl, Dâ rül bey zâ 1960, 
I, 13-25, 184 vd., 324; a.mlf.,Îlî³šadîmenve¼a-
dî ¦en (nşr. Mu ham med b. Ab dul lah er-Rû dâ nî), 
Ra bat 1386/1966, neş re de nin gi ri şi, s. ye-kh; Mu-hammedb.AbbaselKabbâc, el-Ede bü’l-£Ara bî 

fi’l-Ma³ribi’l-aš½â,Mu ham me di ye 1347/1929, II, 
60-69; Abdüsselâmb.AbdülkådirİbnSûde, De lî lü 

müßerriÅi’l-Ma³ribi’l-aš½â,Dârül bey zâ 1960, I, 
32, 39, 44, 52, 55, 56, 57, 65, 67, 74, 108, 146, 
159, 179, 198, 236, 276, 280; II, 352, 364, 396, 
413, 437, 450, 456; a.mlf.,İt¼âfü’l-mü¹âli£bi-ve-
feyâtia£lâmi’l-šarni’¦-¦âli¦£aşerve’r-râbi£(nşr. 
Mu ham med Hac cî), Bey rut 1417/1997, II, 580-
581; Abdullahb.AbbaselCirârî, Min A£lâmi’l-

fikri’l-mu£â½ırbi’l-£adveteyn:er-Rabâ¹veSelâ,
Ra bat 1391/1971, II, 197-200; a.mlf., et-Teßlîf 

venehŠatühûbi’l-Ma³ribfi’l-šarni’l-£işrînmin
1900ilâ1972,Ra bat 1406/1985, s. 239-243; EbûBekirelKådirî, Ri câ lün £aref tü hüm fi’l-ma³ rib 

ve’l-meşriš,Dâ rül bey zâ 1403/1983, s. 183-209; Ziriklî, el-A£lâm (Fethul lah), VII, 92-93; Mu ham-medb.Tâvît, el-Vâfî bi’l-ede bi’l-£Ara bî fi’l-Ma³-

ribi’l-aš½â,Dâ rül bey zâ 1404/1984, III, 977-981; 
el-MuÅtâr es-Sûsî: e×-¬âkiretü’l-müste£âde:
A£mâlü’n-nedveti’lletîna¾¾amehâİtti¼âdüküt-
tâbi’l-Ma³ribbi-te£âvünma£a’l-meclisi’l-beledî
li-MedînetiE³ådîreyyâme21/22/23Dicenber
1984,Dâ rül bey zâ 1407/1987; İdrîsb.MâhîelKaytûnî, Mu£cemü’l-ma¹bû£âti’l-Ma³ribiyye,
Selâ 1988, s. 173-174; M.İbnü’lHâcelFâtımî
es-Sü lemî,İs£âfü’l-iÅvâni’r-râ³ıbînbi-terâcimi
sülletinmin£ulemâßi’l-Ma³ribi’l-mu£â½ırîn,Dâ-
rül bey zâ 1412/1992, s. 284-318; AhmedChouqui
Bi ne bi ne, His to ire des bibliothèqu es au Ma roc, 

Ra bat 1992, s. 140-141, 214; HassanRachik,“La 

sci en ce est une chas se: aper çu sur la pen sée de 

Mokh tar So us si”, Penseurs maghrébins con tem-

po ra ins, Tu nis 1993, s. 249-267; Ab dür ra him el-Kettânî,el-Müfîdfîterâcimi’ş-şu£arâßve’l-üdebâß
ve’l-£ulemâßve’l-fušahâß,Dâ rül bey zâ 1421/2000, 
s. 334-335; M.HayrRamazanYûsuf, Mu£ce mü’l-

müßellifîne’l-mu£â½ırîn: Vefeyâtü 1315-1424
(1897-2003), Ri yad 1425/2004, II, 710-714; YûsufelMar‘aşlî, £İšdü’l-cevher fî £ulemâßi’r-
rub£i’l-evvelmine’l-šarni’l-Åâmis£aşer,Bey rut 
1427/2006, II, 1476-1477; el-£Al lâ me Mu ¼am-

medel-MuÅtâres-Sûsîremzü’l-va¹aniyyeti’l-


