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SÜSSHEIM, Karl

– —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
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SÜVEYDÎ, Abdurrahman b. Abdullah

– —SÜVEYDÎ,
Abdurrahman b. Abdullah
( عبدالرحمن بن عبداله السويدي )

Ebü’l-Hayr Zeynüddîn Abdurrahmânb. Abdillâh b. Hüseynes-Süveydî el-Baðdâdî
(ö. 1200/1786)

Iraklýâlim,tarihçiveedip.
˜ ™

10 Zil ka de 1134’te(22Ağustos1722) Bağdat’tadoğdu.Abbasb.Abdülmuttalib’insoyundangeldiğirivayetedilir.BabasıEbü’lBerekâtAbdullah,Bağdat’ınöndegelenâlimvemüderrislerindenolupdöneminBağdatValisiAhmedPaşa’nınyakındostuidi.Dinî,ilmîvesiyasîalandasaygınbiraileiçindeyetişenAbdurrahmanilkeğitiminibabasındanveSüveydîailesinindiğer fertlerindenaldı.1145’te (1732) Bağdat’ıziyaretedenŞeyhMuhammedb.Ak¢leelMekkî’denbabasıylabirliktehadistenicâzetaldıveonunelindentasavvufhırkasıgiydi.AyrıcaYâsînb.AbdülkådirelHîtî,FasîhuddinelHindîgibihocalarınderslerinedevametti.NâdirŞah’ınBağdat,MusulveBasraşehirlerinikuşattığısıradahalkınyaşadığısıkıntılaraşahitoldu.Babasının1157’de(1744)hacyolculuğunaçıkmasıüzerineBağdatKådiriy
ye (Ab dül kå dir el-Gey lâ nî)Medresesi’ndebiryılayakınbirsüreonunmüderrislikgöreviniüstlendi.Diğerbazımedreselerdedemüderrislikyaptıveçoksayıdaöğrenciyetiştirdi.1186 (1772)yılındaBağdat’taortayaçıkanvebasalgınıyüzündenBasra’yagittivebirsüreburadakadılıkyaptı.KerîmHanZend’inBasra’yıkuşatmasıüzerineBağdat’adöndü.Birçoktanıdığıvedostununvebadanöldüğünüöğreninceevineçekilerekkitapokuma,esertelifetmevedersvermeklemeşguloldu.1 Rebîülâhir1200 (1 Şu bat 1786) ta ri hin de Bağdat’tavefatettiveMa‘rûfiKerhîMezarlığı’ndababasınınyanınadefnedildi.AbdurrahmanesSüveydîşiirleriyanındatarihedaireserleriyledebilinmektedir.KişiselgözlemleriniedebîbirüslûplaaktardığıtarihalanındakieserleriXVIII.yüzyılIraktarihiiçinönemlikaynaktır.DiğereserleriçoğunluklaŞâfiîfıkhı,akaid,tasavvufşiir,Arapdiliveastronomialanlarındaşerh,hâşiyeveta‘lîkåttürüçalışmalardır.DöneminsiyasalvesosyalolaylarıyladayakındanilgilenenSüveydî,İran’dahüküm süren hânedanlar ve OsmanlıDevleti’ninIraküzerindekimücadelesineşahitolmuş,bumücadeleyieserlerindeayrıntılıbiçimdeanlatmıştır.Süveydî’ninbölgedekisaygınlığınıbilenMuhammedb.

nr.1262). 7.Mi£râcü’s-sâlikînilâma-
šåmi’l-emîn(İstanbul1301). 8.Şer¼u’½-
Øalavâti’l-Meşîşiyye(Kahire,ts.[Mat-
baatü’n-Nîl]). 9.en-Nef¼atü’l-miskiyye
fi’r-ri¼leti’l-Mekkiyye.Süveydî’ninhacyolculuğusırasındauğradığıMusul,Halep,Şamgibişehirleritasvirettiğibireserdir
(nşr. İmâdAbdüsselâmRaûf, Abûzabî
2003). 10.Ta£lîša£ale’l-Mušaddime-
ti’l-Cezeriyye(AbdullahMuhammedel-
Habeşî,II,752).İbnü’lCezerî’ninmanzumeseriiçinyazılmıştır.Süveydî’ninayrıcabirdivanıileŞer¼uØa¼î¼i’l-BuÅârîadlıbireserivardır.

BİBLİYOGRAFYA:Abdullahb.HüseyinesSüveydî, el-¥uce cü’l-
ša¹£iy ye li’ttifâšı’l-fi ra šı’l-İs lâ miy ye, Kahire
1323,s.8-11;a.mlf., en-Nef ¼a tü’l-mis kiy ye fi’r-
ri¼le ti’l-Mek kiy ye (nşr.İmâdAbdüsselâmRaûf),
Ebûzabî1424/2003,s.64-87,ayrıcabk.neşrede-
ningirişi,s.5-56;Osmanb.AlielÖmerî, er-Rav-
²ü’n-naŠr fî terce me ti üde bâßi’l-£a½r (nşr.Selîm
en-Nuaymî),Bağdad1395/1975,III,95-100;M. HalîlelMurâdî, Sil kü’d-dü rer, Beyrut1408/1988,
II,84-86;MahmûdŞükrîelÂlûsî, el-Mis kü’l-e×-
fer (nşr.Abdullahel-Cübûrî),Beyrut1427/2007,
I,203-211;Brockelmann, GAL, II,377;Suppl., 
II,508;Î²â ¼u’l-mek nûn, I,16,17,125,509;II,
286;He diy ye tü’l-£âri fîn, I,483;Ziriklî, el-A£lâm, 
IV,80;AbbaselAzzâvî, Tâ rî Åu’l-ede bi’l-£Ara-
bî fi’l-£Irâš, Bağdad1382/1962,II,36-38,128,
154,205-211,269-270,357;I.J.Krackovskij, Tâ-
rîÅu’l-ede bi’l-co³ râ fiy yi’l-£Ara bî (trc.Selâhaddin
OsmanHâşim),Kahire1963,II,761-762;VelîdelA‘zamî, Med re se tü’l-İmâm Ebî ¥a nî fe, Bağ-
dad1404/1983,s.71-72;AbdullahMuhammedelHabeşî, Câ mi£u’ş-şürû¼ ve’l-¼avâşî, Ebûzabî
1425/2004,I,418;II,752;III,1512,1763;Mu£ce-
mü’l-maÅ ¹û ¹â ti’l-mev cû de fî mek tebâti İstânbûl 
ve Ânâ ¹û lî (haz.AliRızaKarabulut),[baskıyerive
tarihiyok],II,633;BekirTopaloğlu, Ke lâm İl mi ne 
Gi riş, Ankara2014,s.318-346.

ÿYusufŞevkiYavuz

Eserleri. 1. el-¥uce cü’l-ša¹£iy ye li’tti-

fâšı’l-firašı’l-İslâmiyye. Ehli sünnetileŞîaarasındakiihtilâflarıhalletmekveyapılacakaraştırmalardansonraortayaçıkacakgerçeğeuymakamacıylaNâdirŞah’ınMâverâünnehirveİran’danbirarayagetirdiğiSünnîŞiîâlimleriarasındavu kubulantartışmayıvebunlarınkarşısındamüellifinsunduğudelilleriiçerir(Kahire
1323).GevrekzâdeHasanEfendiveZekîelKürdîtarafındanŞiîlik-SünnîlikÜze-
rineOsmanlıveİranBilginleriAra-
sındaMübâhase,ayrıcaVekåyi‘nåme adıylaOsmanlıTürkçesi’neçevrilmiş(Ka-
hire1323,1326),dahasonradaMustafaÇağrıcı’nın tercümesiyle NesilDergi-
si’ndeneşredilmiştir(İstanbul1979,sy.
10,s.33-48).BekirTopaloğlubutercüme
yi, Kelâmİlmi-Girişadlıkitabınınekleriarasında“SünnîŞiîİttifakınaDoğru”başlığıylatekraryayımlamıştır(Ankara2014,
s.318-346). 2.Enfa£u’l-vesâßilfîşer¼i’d-
Delâßil.Muhammedb.SüleymanelCezûlî’yeaitDelâßilü’l-Åayrât’ınşerhidir.
3.İt¼âfü’l-¼abîb£alâMu³ni’l-lebîb. İbnHişâmenNahvî’ninMu³ni’l-lebîb’iiçinyazılmışmuhâkemelibirhâşiyedir.4. 
Mašåmâtü’l-em¦âli’s-sâßire.YalnızMa-

šå meolarakdabilineneserdeatasözlerimakåmetarzındaveeğlencelibirçerçevedeanlatılmıştır(Kahire1324). 5.Reş-
fü’¹-¹arabfîşer¼iLâmiyyeti’l-£Arab. Şenferâ’nınmeşhurkasidesininşerhidir
(İÜKtp.,Ar.,nr.2737,4246;ayrıcabk.Ab-
dullahMuhammedel-Habeşî,III,1512). 
6.EsmâßüehliBedr(nşr.İsmâilel-Ci-
lânî,Kahire1278;yazmanüshasıiçinbk.
SüleymaniyeKtp.,BağdatlıVehbiEfendi,

Abdullah

b. Hüseyin

esSüveydî’nin

Es mâßü
eh li Bedr  adlı

eserinin

ilk ve son

sayfaları
(Süleymaniye Ktp.,
Bağdatlı
Vehbi
Efendi,
nr. 1262)


