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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-
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barışantlaşmasınaşahitoldu.Süleym’inadınınHz.Hüseyin’inşehidedildiği61 

(680)yılındansonrakiolaylardahiçgeçmemesiniŞiîler’itutuklatanUbeydullahb.Ziyâd’ınhapseattırdığıkişilerarasındabulunmasınabağlayanlarolmuştur.OnunonikiimamdanAliZeynelâbidînveyediyaşlarındakiMuhammedelBâkırilegörüştüğü;busıradazamanzamanMedine’yegittiği
bi lin mek te dir. 75 (694)yılındaKûfeValisiHaccâcb.Yûsuf’unHz.AlitaraftarlarınıtakipettirdiğisıradaheryerdearanankişilerdenbirideSüleymidi.HakkındaölümkararıverildiğiiçinyazdığıkitabıyanınaalarakçeşitliyerlerdegizlendiktensonraŞîrazyakınlarındakiNevbendicânşehrinegitti.BuradahenüzondörtyaşındabirgençolanEbânb.EbûAyyâşilekarşılaştı,ikiyılevindemisafirkaldı,böylecearalarındabirdostlukoluştu.Hz.AliveEhlibeytileonlarıdestekleyensahâbîlerhakkındabildikleriniEbân’aanlatıpkitabınıonateslimettiktensonraöldü(Ki tâbü 

Süleym, neş re de nin gi ri şi, I, 256-302).İlkyazılıŞiîmetniolmaözelliğitaşıyan
(İb nü’n-Nedîm, s. 275; Ebû Ab dul lah en-
Nu‘ mâ nî, s. 61),Şîa’nınesaslarınıbelirlemedetemelkaynakkabuledilenvebazılarınca“Şîa’nınebcedi”diyenitelendiri
len (Âgå Bü zürg-i Tah râ nî, II, 152-153)ve
A½lüSüleym,Øa¼îfetüSüleym,Kitâ-
bü’s-Saš¢fegibiadlarladaanılanKitâ-
büSüleym’i“münâvele”yoluylaSüleymb.Kays’tanalıprivayetedentekkişi62 

(681)yılındadoğup138 (755)yılındavefatedenEbânb.EbûAyyâş’tır.ŞiîâlimlerinegöreSüleymb.Kays’ınölümününardındanEbânb.EbûAyyâşKitâbüSüleym’iniçeriğini insanlara anlatmak amacıylaBasra’yagöçetmiş,oradakitabıHasanıBasrî’yearzetmiş,odaeserdekirivayetleriAliŞîası’ndanduyduğunusöylemiştir.EbânhaccagittiğindeyanındaİbnEbûSeleme,Ebü’tTufeylÂmirb.VâsilegibisahâbîlerinbulunduğuİmamAliZeynelâbidîn’edeKitâbüSüleym’igöstermişveiçindekibilgilerindoğruolduğunadairteyidinialarakeserinEhlibeytmezhebiniyansıttığıinancınıpekiştirmiş,dahasonraBasra’yadönmüştür.KitâbüSüleym’inmuhtevasınıyaymaimkânıbulmuş,onuİmamMuhammedelBâkır’aokutupteyitettirmiş,ardındangelenlerdeonlarıngörüşlerinibenimsemiştir.ŞiîmüelliflerinegöreEbânbirgeceSüleym’irüyasındagörmüş,odaölümününyakınolduğunukendisinebildirmiş vekitabınıHz.AliŞîası’ndanbirineemanetetmesiniistemiştir.BununüzerineEbâneserdekirivayetleribazıŞiîler’enakletmek

HayatıveEserleri,An ka ra 1989, s. 1; B.Lewis, 
RaceandSlaveryintheMiddleEast,Ox ford 
1990, s. 28-29, 89; M.HayrelHulvânî,Sü¼aym
£AbdüBeni’l-¥as¼âs,Bey rut, ts. (Dârü’ş-şar kı’l-
Arabî), tür.yer.; a.mlf.,Sü¼aym£AbdüBeni’l-
¥as¼âs:Şâ£irü’l-³azelve’½-½abve,Bey rut, ts. 
(Dârü’ş-şark);K.V.Zetterstéen,“Zwei Ge dich te 

des Su he im”, ZA, XXVI (1912), s. 319-333; Ah med Abdülvâhid,“Sü¼aym£AbdüBeni’l-¥as¼âs”, Bu-

¼û ¦ü Kül liy ye ti’l-lu ³a ti’l-£Ara biy ye, III/3, Mek ke 
1405-1406, s. 149-192 vd.; A. Ara zi, “Su ¼aym”, 

EI° (İng.), IX, 776-777. ÿSüleymanTülücü

– —SÜKEYRİC

(bk. SEKÎREC).
˜ ™

– —SÜLEYM b. KAYS

( سليم بن قيس )

Ebû Sâdýk Süleym b. Kays
el-Hilâlî el-Âmirî el-Kûfî

(ö. 76/695)

Þîa’ya dair temel itikadî dayanaklarla 
ilgili rivayetlerin atfedildiði
tâbiîn neslinden Þiî âlimi.

˜ ™

Şiîmüelliflerihicrettenikiyılönce(620) doğduğununakledersededoğumyeriveailesihakkındabilgi vermezler.Hz.Ömer’inhilâfetidöneminde16 (637)yılın-danönceMedine’yegittiğirivayetedilenSüleymvaktinidahaçokHz.Peygamber’insîretiniöğrenmeyeayırdıveİslâmtarihininŞiîler’ceyapılanyorumunudestekleyicibilgilertopladı.AyrıcaHz.AlitaraftarıolanSelmânıFârisî,EbûZerelGıfârîveMikdâdb.Esvedgibisahâbîlerdenhadisdinledi.Hz.EbûBekir’inseçimiyleilgiliSak¢feolaylarıhakkındaSelmânıFârisî,İbnAbbasveBerâb.Âzib’deneldeettiğibilgileribirarayagetirdi.Hz.Osmandönemindedesözkonususahâbîlerdenhadisöğrenmeveyazmafaaliyetinisürdürdü,Hz.Ali’ninhilâfetizamanındarivayetleritoplayıpnakletti.CemelveSıffînsavaşlarındaHz.Ali’ninyanındayeralaraksavaştı,busıradavukubulanolaylaradairbilgilerikalemealdı.YineŞiîkaynaklarınagörebusavaşlarınardından,elindeonikiimamınortayaçıkacağınadairhaberlerinyeraldığırisâlebulunanbirhıristiyanrahibininbunuHz.Ali’yearzettiğinirivayetetti,ayrıcaAli’yeaithutbelerinakletti.
40 (660)yılındaNehrevan’daHz.Ali’ninHâricîler’leyaptığısavaşakatılanSüleymb.Kays,Kûfe’yedöndüktensonrahalifeninşehidedilmesindenönceyanındabulunduvevasiyetleriniyazdı.Hz.Ali’ninölümününardındanoğullarıHasanveHüseyin’inyanındayeralarakonlardançeşitlirivayetlernakletti,Hz.Hasan’ınMuâviyeileyaptığı

Sühaym’ınşiirleriSîbeveyhi,Sa‘leb,Zeccâcî,İbnSîde,İbnYaîş,İbnManzûrveSüyûtîgibieskigramervesözlükâlimlerincederlenipşevâhid(ör nek)olarakkullanılmıştır.DivanıilkdefaEbûUbeydeMa‘merb.Müsennâtarafındanderlenmiş,dahasonraEbü’lAbbaselAhvel,NiftâveyhveİbnCinnî’nin rivayetleriyle(nüs ha/di van) zamanımızakadargelmiştir(Sez gin, II/2, 
s. 310-311; EI° [İng.], IX, 776).AhvelveİbnCinnîrivayetlerininEbûUbeyderivayetinedayandığıbelirtilir.Sühaym’ınşiirleriüzerineBatıdünyasındadaçalışmalaryapılmış,Th.Nöldekeikikasidesini,K.V.Zetterstéendeikişiiriniyayımlamıştır(bk. 
bibl.).DivanıiseAbdülazîzelMeymenîtarafındanneşredilmiş(Ka hi re 1369/1950, 
1965),O.RescherbuneşirdendivanıAlmanca’yaçevirmişveBeiträgezurara-
bischenPoesieadlıçalışmasıiçindeyayımlamıştır(İs tan bul 1956-1958, VI/2, s. 
30-50). EdebiyataraştırmacısıOrhanŞaikGökyay,İstanbulDârülfünunuEdebiyatFakültesi’ndeSühaym’ındivanıüzerinebirmezuniyettezihazırlamıştır(Kut, s. 1). M. HayrelHulvânî,Sü¼aym£AbdüBeni’l-
¥as¼âs:Şâ£irü’l-³azelve’½-½abveadıylahacimlibirincelemeveeleştirieserikalemealmış(bk. bibl.),AhmedAbdülvâhid,“Sü¼aym£AbdüBeni’l¥as¼âs”başlığıylaşairinhayatını,anekdotlarını,otantikveintihalşiirlerinielealanbirmakaleyazmıştır(bk. bibl.).

BİBLİYOGRAFYA:Sühaym,Dîvân(nşr. Ab dü lazîz el-Mey me nî), 
Ka hi re 1369/1950, ay rı ca bk. neş re de nin gi ri şi, 
s. 5-8; Cumahî,Fu¼ûlü’ş-şu£arâß,I, 92-96, 172, 
187-188; Mu ham med b. Habîb, Es mâßü’l-mu³ tâ-

lîn (nşr. Ab düs se lâm M. Hâ rûn, Nevâdirü’l-maÅ-
¹û¹ât, VI için de), Ka hi re 1374/1954, s. 272-373; İbnKuteybe,eş-Şi£rve’ş-şu£arâß(nşr. Ah med M. 
Şâ kir), Ka hi re 1966, I, 111, 408-409; Ebü’lFerecelİsfahânî,el-E³ånî,Bey rut 1414-15/1994, XXII, 
475-480; Hâlidiyyân,el-Eşbâhve’n-ne¾âßir(nşr. 
Mu ham med Yû suf), Ka hi re 1965, I, 58; II, 19-20, 
25, 42, 211, 246; EbûUbeydelBekrî,Sim¹ü’l-
leßâlîfîşer¼iEmâli’l-Æålî(nşr. Ab dü lazîz el-Mey-
me nî), Ka hi re 1354/1936, s. 720-721; İbnü’lCev
zî, el-Mun ta¾am (Atâ), V, 141-142; Sa fedî, el-Vâfî, 

XV, 121-123; Kü tü bî,Fevâtü’l-Vefeyât,II, 42-44; İbnHacer,el-İ½âbe,III, 163-164; Süyûtî,Şer¼u
şevâhidi’l-Mu³nî(nşr. A. Zâ fir Kû cân), Bey rut, 
ts. (Men şû râ tü Dâri mek te be ti’l-ha yât), I, 325-
328; AbdülkådirelBağdâdî,ƒizânetü’l-edeb,I, 
258-268; II, 101, 102-106; IV, 429; VI, 383; X, 
126; Th.Nöldeke,Delectusveterumcarminum
ara bi co rum, Berolini 1890, s. 51-52; O.Rescher,
AbrissderarabischenLitteraturgeschichte,
Stutt gart 1925, I, 118-119; Brockelmann,GAL,
I, 37; Suppl.,I, 71; R.Blachère, His to ire de la 

lit té ra tu re ara be, Pa ris 1964, II, 318-319; Ab duh Bedevî,eş-Şu£arâßü’s-sûdveÅa½âßi½ühümfi’ş-
şi£ri’l-£Arabî,Ka hi re 1392/1973, s. 72-89; Sez gin, 

GAS(Ar.), II/2, s. 309-311; Ziriklî, el-A£lâm (Fet-
hul lah), III, 79; GünayKut,OrhanŞaikGökyay:


