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SÜSSHEIM, Karl

ye ri ne ge tir di. Da ha son ra Je na, Mü nih, 

Er lan gen ve Ber lin üni ver si te le rin de ta rih yanındatabiiilimler,tıpvefelsefetahsiligördü.ÜniversitedekiöğrenimisırasındaEduardSachauveMartinHartmanngibişarkiyatçılardanTürkçe,Arapça,Farsçaöğrendi.MaxLenz’indanışmanlığındahazırladığı çalışmasıyla (aş.bk.) Ber lin Üniversitesi’nde1902’dedoktorasınıverdi.AynıyılTürkçe’sinigeliştirmekamacıyla İstanbul’agiderekbazıaralıklarla
1908yılınakadarkaldı.BuradaŞemseddinSâmi,AhmedMidhatEfendiveİsmailSaib(Sen cer)gibiönemlikişilerletanıştı.DebreliHüseyinEfendi’denArapçaderslerialdı.İttihatveTerakkîCemiyetiüyeleriyleilişkikurmayaçalıştı.1908’deMuhammedb.Muhammedİbnü’nNizâmelHüseynîelYezdî’ninel-£Urâ²a fi’l-¼i-

kâyeti’s-SelcûšıyyeadlıFarsçaeseriniyayımlamakiçinKahire’yegitti,buradaArapça’sınıgeliştirdi.Kahire’deJönTürkhareketinin kurucularından AbdullahCevdet’legörüştü.19091910’daBritishMuseum’daaraştırmalaryaptı.1911’debirkaçaydahaİstanbul’dakaldıktansonraAlmanya’yadönerekMünihLudwigMaximiliansÜniversitesi’ndeDoğudilleriveİslâmtarihiderslerivermeyebaşladı.Aynıüniversitede1919’daprofesörlüğeyükseldi.ÖğrencileriarasındaOttoPretzl,FranzBabinger,GershomScholem,H.JoachimKissling,KarlHeinrichMenges,F.RudolfKraus,HansStriedlveBertoldSpulergibiünlüşarkiyatçılarsayılabilir.
27Haziran1933 ta ri hin de üni ver si te de ki görevindenayrılmakzorundakaldı.Nazi

akaidedairolduğunusöylediğiCâ mi‘u’l-

ah vâladlıeserineulaşılamamıştır.
Ter cü me. 1.Tâcü’l-mefârıkfîîzâhi’l-

Meşârık.RadıyyüddinesSâgånî’ninMe-

şârišu’l-envâri’n-nebeviyyeadlıeserinin izahlı tercümesidir (BeyazıtDevlet
Ktp.,VeliyyüddinEfendi,nr.3907). 2.Îzâ-
hu’l-Eşbâh.ZeynüddinİbnNüceym’inel-

Eşbâhve’n-ne¾âßir’ininbeşcilthalindekiaçıklamalıçevirisidir(BeyazıtDevletKtp.,
VeliyyüddinEfendi,nr.3963-3967). Ese rin başındanbirkısmıbasılmıştır(İstanbul
1326). 3.Îzâhu’l-Hidâye. Burhâned din elMerg¢nânî’ninel-Hidâye’sinin izahlıtercümesidir.Müelliftarafındansekizciltolaraktasarlananeser,yirmialtıdefterdenmeydanageldiğiiçinkütüphanekaydındayirmialtıciltolarakgösterilmişveherüçyadadörtdefterbiraradaciltlenmiştir
(BeyazıtDevletKtp.,VeliyyüddinEfendi,
nr.3955-3962,devamındasayfanumarası
konulmadankitabıntoplufihristiveril-
miştir).Bueserindesadece“Kitâbü’tTahâre”kısmıbasılmıştır(İstanbul1330).

BİBLİYOGRAFYA:
İstanbulMüftülüğüŞer‘iyyeSicilleriArşivi,Si

cill-i Ahvâl Dos ya sı, nr.3428;BA,DH.SAİD,nr.
72/107-108(resmîbiyografisi);BA,MF.MKT,
nr.265/20(1312),273/8(1313),383/10(1315),
457/44(1315),693/13(1321),762/67(1321),
984/70(1324),1163/53(1328),1193/54(1332);BA,ŞDML.NF3072/44(1328);BA,Y.MTV,nr.
124/43(1313),171/90(1315);BA,İ.TAL,nr.82/55
(1313),428/8(1325);BA,BEO,nr.1921/144059
(1320), 3040/227928 (1325), 3121/234056
(1325), 4480/335951 (1335); Süleyman Sırrı, 
İcâ zet nâ me (ÖğrencisiDelvinevîGündoğuzâde
MustafaRemzi’yeverilmiştir),SüleymaniyeKtp.,
OsmanHuldi,nr.7;a.mlf., İcâ zet nâ me (Öğren-
cisiMuhammedRâsihb.AbdullahEskişehrî’ye
verilmiştir),SüleymaniyeKtp.,YazmaBağışlar,
nr.2715;Ebül‘ulâMardin, Hu zur Ders le ri (nşr.
İsmetSungurbey),İstanbul1966,II-III,873-874;AliÇankaya, Ye ni Mül ki ye Ta ri hi ve Mül ki ye li ler, 
Ankara1968-69,IV,1436;SadıkAlbayrak, Son 
De vir Os man lı Ule ma sı, İstanbul1996,IV,314-
315;AliAdemYörük, Mek teb-i Hu kuk’un Ku ru-
lu şu ve Fa ali yet le ri (1878-1900) (yükseklisans
tezi,2008),MÜTürkiyatAraştırmalarıEnstitüsü,
s.89,90,104;Bir İn san Bir De vir: İb nü le min 
Mah mud Kemâl’in Hutût-ı Meşâhîr Def te ri (haz.
İsmailKara–ŞemsettinŞeker),İstanbul2010,
s.166-167;“Ted fin”, Cum hu ri yet, 29Ağustos
1931,s.4. ÿMu sa Alak

– —SÜSSHEIM, Karl
(1878-1947)

YahudiasýllýAlmanþarkiyatçýsý.˜ ™

21Ocak1878tarihindeAlmanya’nınNürnbergşehrindedoğdu.BabasıticaretleuğraşanSigmundSüssheim,annesiClaraMorgenstein’dir.İlkveortaöğrenimininardındanMünih’teaskerlikgörevini

alınmışolupİslâmhukukununevlenmeveboşanmaylailgilihükümlerininİbnÂbidîn’inReddü’l-Mu¼târ’ıesasalınarakaçıklandığıbirçalışmadır.8.Vesîletü’l-
felâh.İlmihalkonularınınelealındığıeserinherbölümüayrıayrıve1’denbaşlayansayfanumaralarıylabasılmıştır(İstanbul
1328[Ve sî le tü’l-felâh,Akåid],1328[Kitâ-
bü’t-Tahâre],1328[Kitâbü’s-Salât],1329
[Kitâbü’z-Zekât],1329[Kitâbü’s-Savm],
1329[Kitâbü’l-Hac]). 9.Medhal-iFıkıh. DârülfünunUlûmiÂliyeiDîniyyeŞubesiöğrencileriiçinyazılmıştır(İstanbul1329). 
10.Makåsıd-iMünciyefîsiyerifahri’n-
nübüvve.Hz.Peygamber’inhayatınadairbeşciltlikbireserdir(BeyazıtDevletKtp.,
VeliyyüddinEfendi,nr.4052-4056). 11. 
Keşf-iBâl.MüellifadınınzikredilmediğiTürkçeİlmihâl-iSa³¢radlıkitabınkarışıkmetotlayapılmışbirşerhidir(Beyazıt
DevletKtp.,VeliyyüddinEfendi,nr.4041). 
12.Kitâbü’l-İbâdât.YineDârülfünuntalebeleriiçindersnotuolarakyazılmıştır
(BeyazıtDevletKtp.,VeliyyüddinEfendi,
nr.3968).Osmanlılar’ınsondönemindeçoksayıdaSüleymanSırrıveyaSırrıadlımüellifbulunduğundanbunlarınbirbirinekarıştırıldığıgörülmektedir.MeselâMantık(İstan-
bul1310),Nahv-iArabî(İstanbul1320), 
Fezleke-iSarf-ıArabî(İstanbul1323) adlıeserlerdebaşkaSüleymanSırrı’laraaittir.Müellifintercümeihâlvarakasında

Süleyman Sırrı’nın Îzâ hu’lHi dâ ye  adlı eserinin ferâğ kay dı

nın bulunduğu sayfa  (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, 
nr. 3962, s. 5308)

Karl Süssheim’in günlüğünün son sayfası
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– —SÜVEYDÎ, Abdullah b. Hüseyin
( عبداله بن حسين السويدي )

Ebü’l-Berekât Cemâlüddîn Abdullåhb. Hüseynb. Mer‘î es-Süveydî el-Baðdâdî
(ö. 1174/1761)

BaðdatlýSünnîâlimveþair.
˜ ™

1104 (1693)yılındaBağdat’tadoğdu.SüveydînisbesiylebilinenilkIraklıâlimdir.SoyuotuzuncukuşaktaAbbâsîHalifesiEbûCa‘ferelMansûrAbdullahb.MuhammedelAbbâsî’yeulaştığındanAbbâsînisbesiyledeanılır.AltıyaşındaikenbabasıŞeyhHüseyinvefatedinceamcasıAhmedb.SüveydesSûfî’ninhimayesindeyetişti,dahasonradaonanisbetleanıldı.AmcasınınvediğerbazıhocalarınyanındabaşladığıilköğreniminiBağdatveMusul’dadinîveaklîilimleredairdersalaraktamamladı.HocalarıarasındaHüseyinb.NûhelHanefî,Sultânb.NâsırelHâbûrîelCübûrî,YâsinEfendi,Muhammedb.AbdurrahmanerRahbî,Fethullahİbnü’sSabbâğelMevsılî,NazmîzâdeHüseyinEfendigibiâlimleryeralır.SüveydîodönemdeBağdatvalisiolanAhmedPaşaileyakındost
luk kur du. 1732yılındameydanagelenOsmanlıİransavaşındaOsmanlıordusunucoşturankasideleryazdı.1157’de(1744) hacibadetiniyerinegetirdi.BuyolculuksırasındaMusul,HalepveŞam’dadersverdi;Medine’deRavzaiMutahhara’daKü-

tüb-iSitte’yiokuttu,derslerineyöreninâlimleridekatılıyordu.Kendisidebirçokâlimdenfaydalandı.BunlardanAbdülganîenNablusî,AlierRûmî,Muhammedb.Ak¢leelMekkî,İbnü’tTayyibeşŞark¢,Abdülkerîmb.AhmedeşŞerâbâtî,Muhammedb.İbrâhimetTrablusî,Muhammedb.HüseyinezZemmâr,İsmâilelAclûnî,Alib.MustafaedDebbâğ,Mustafab.KemâleddinelBekrîgibiisimleranılabilir.Bağdat’taİmâmıÂzam,MercâniyyeveAbdülkådiriGeylânîmedreselerindemüderrislikyaptı.BuaradaEsad,MuhammedSaîd,Abdurrahman,İbrâhimveAhmedadlıoğullarınıdayetiştirdi.İcâzetaldığıhocalardanönemlibirkısmınadakendisiicâzetverdi.1156’da(1743)Necef’teNâdirŞah’ınhuzurundaOsmanlılar’ıveEhlisünnet’itemsilenŞiîâlimleriyleyaptığımünazaradaortayakoyduğudelillerleNâdirŞah’ıetkiledi,onunŞîamezhebindenayrılıpEhlisünnetmezhebinegirmesindekatkısıoldu.Ünübirçokülkedeyayıldı.13Şevval1174’te(18Mayıs1761) Bağdat’tavefatetti,meşhursûfîMa‘rûfiKerhî’ninkabriyanındadefnedildi.

Almanyası’ylailgilihâtıra,düşüncevegözlemleriniiçermektedir.BarbaraFlemmingveJanSchmidttarafındanözetlenerekİngilizce’yetercümeedilmiştir(The Di ary 
of Karl Süss he im [1878-1947]: Ori en ta list 
Bet we en Mu nich and Is tan bul,Stuttgart
2002).Süssheim’in,bunlarındışındaTheEncy-
clopaediaofIslam ve İslâmAnsiklope-
disiileçeşitlidergilerdebiyografi,tarihvekültürleilgilimaddelerivemakaleleriyayımlanmıştır(yayımlarınınbirlistesi
içinbk.Schmidt–Flemming,s.309-314). AraştırmacınınbaştaAbdullahCevdetolmaküzeredostlarıylayazışmalarınıihtivaedenevrakıvefatındansonrahanımıKa
ro li na (Ina)tarafındanBerlinStaatsbibliothek’esatılmıştır.Süssheim’in19331942 yıllarındaİttihatveTerakkîCemiyeti’ninkurucularındanİbrahimTemo’yagönderdiğiyetmişinüzerindekiTürkçemektupdabugünArnavutlukDevletArşivi’ndemuhafazaedilmektedir.YükselÖzgenveMustafaBalcıtarafındanyayımahazırlananbumektuplarTürkTarihKurumu’ndabaskıaşamasındadır.

BİBLİYOGRAFYA:KarlSüssheim, Pro le go me na zu ei ner Ausga be 
der im Bri tisc hen Mu se um zu Lon don ver wahr-
ten “Chro nik des Selds chu qisc hen Re ic hes”: 
Ei ne Lit te rar his to risc he Stu die, Leipzig1911;J. Schmidt,“Karl Süss he im, die mi litärisc he Pos t

ü ber wac hung und das Schick sal der Tür ken in 

De utsc hland während des I. Welt kri egs”, XXIII. 
De uts cher Ori en ta lis ten tag, vom 16. bis 20. 
Sep tem ber 1985 in Würz burg: Aus gewählte 
Vorträge (ed.E.vonSchuler),Stuttgart1989,s.
234-244;a.mlf.,“The Im por tan ce of the Süss he im 

Pa pers for Mo dern Tur kish His tory”, Pro ce edings 
of the 2 nd In ter na ti onal Mee ting on Mo dern Otto-
man Stu di es and the Tur kish Re pub lic (ed.E.
vanDonzel),Leiden1989,s.107-118;a.mlf.–B.Flemming, The Di ary of Karl Süss he im (1878-
1947): Ori en ta list bet we en Mu nich and Is tan-
bul, Stuttgart2002,tür.yer.;B.Flemming,“Zum 

100. Ge burt stag 21. Ju ni 1878/1978: Karl Süss

he im”, Isl., LVI/1(1979),s.1-8;W. Behn, Con ci se 
Bi og rap hi cal Com pa ni on to In dex Is la mi cus: 
An In ter na ti onal Who’s Who in Is la mic Stu di es 
from its Be gin nings Down to the Twen ti eth Cen-
tury: Bio-bib li og rap hi cal Supp le ment to In dex 
Is la mi cus, 1665-1980, Leiden2004,III,473;M. F.Nafiz,“Türk Te ba bet Ta ri hi ile Uğ ra şan Müs
teş rik ler: Prof. Dr. Phil. Karl Süss he im”, Türk Tıp 
Ta ri hi Ar ki vi, I/4,İstanbul1935,s.160-163;M. ŞükrüHanioğlu,“Karl Süss he imİb ra him Te mo 
Mek tup laş ma sı ve Jön Türk Ha re ke ti”, Dü nü ve 
Bu gü nüy le Top lum ve Eko no mi, sy.2,İstanbul
1991,s.137-163;KlausKreiser,“Karl Süss heim 

(1878-1947)”, TSAB, XXV/1(2001),s.61-66;Ze ki Arıkan,“Mü nihİs tan bul Ara sın da Bir Do ğu bi lim
ci: Karl Süss he im”, Top lum sal Ta rih, sy.195,
İstanbul2010,s.94-95;YükselÖzgen–MustafaBalcı,“Sı ra dı şı Bir Şar ki yat çı: Prof. Dr. Karl 
Süss he im (1878-1947)”, TY, XXX/275(2010),s.
77-81.

ÿOs man Ga zi Öz gü den li

Almanyası’ndayahudilerüzerindekibaskılarınhergünartmasıüzerineMaarifVekiliHasanÂliYücel’inBaşbakanRefikSaydam’ayaptığıteklifsonucuailesiylebirlikte Türkiye’ye gelmesi kabul edildi.OnunTürkiye’yegelmesindeFeridunNafizUzlukveMesutKomangibiTürkdostlarınındayardımıoldu.19Haziran
1941’dehanımıveikikızıylabirlikteAlmanya’yıterkederekRomanyaüzerindenİstanbul’ageldiveİstanbulÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndedersleregirmeyebaşladı.AynızamandaİslâmAnsiklope-
disi’nintelifveredaksiyonçalışmalarınakatıldı.SüssheimyalnıztarihledeğilaynızamandaTürkhalkedebiyatı,TürkdiliveTürkmüziğiyledeyakındanilgilendi.“Bilgiyehizmetparailedeğildir,fahrîdir”diyenSüssheimyakalandığıkanserdenkurtulamayarak13Ocak1947’deİstanbulAlmanHastanesi’ndeöldü.NaaşıOrtaköyMûsevîMezarlığı’nadefnedildi.

Eserleri. 1.PreussischeAnnexions-
bestrebungeninFranken,1791-1797:
EinBeitragzurBiographieHarden-
bergs(Berlin1902).Süssheim’indoktorateziolupyenidengözdengeçirilerekPreu-

ssens Politik in Ansbach-Bayreuth
1791-1806adıylatekraryayımlanmıştır
(Berlin1902). 2.Muhammedb.Muhammedİbnü’nNizâmelHüseynîelYezdî,
el-£Urâ²a fi’l-¼ikâyeti’s-Selcûšıyye
(nşr.KarlSüssheim,Kahire1326/1908). OldukçaağırbirFarsça ilekalemealınaneserinOsmanlıcagirişvenotlarlabirlikteneşriolupDasGeschenkaus
derSaldschukengeschichteadıylaAlmancayenidenneşredilmiştir (Leiden
1909). 3.ProlegomenazueinerAus-
gabederimBritischenMuseumzu
London verwahrten “Chronik des
SeldschuqischenReiches”:Einelit-
terarhistorischeStudie(Leipzig1911).Süssheim’inMünihÜniversitesi’nedoçentlik tezi olaraksunduğuçalışmadayegânenüshasıBritishMuseum’dabulu
nan AÅbârü’d-devleti’s-Selcûšıyyeadlıesertahkikedilerekmüellifi,kaynaklarıveSelçuklutarihiaçısındandeğerlendirilmiş
tir. 4.EskiViyanaTıpTalimiveOnun
AdliSultanMahmudZamanındaİs-
tanbul’aYayılması(İstanbul1937). 5. 
Tagebücher.Müellifin30Ağustos1908–
3Temmuz1940tarihleriarasındaTürkçe
(1908-1924)veArapça(1936-1940) ola rak tutulangünlüklerineaitnotlardır(Staats-
bibliothekzuBerlin,Hs.or.1135).OnikidefterdenoluşanvebellibirbaşlığıbulunmamaklabirliktekütüphanekataloglarınabuşekildekaydedilengünlükleryazarınOsmanlıDevleti’ninsondönemleriveNazi


