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– —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)
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müsbileekindeneşredilmiştir(Kahire,
ts.). 11.Hibetü’l-mennânfîşer¼ike-
limâti’ş-ŞeyÅReslân(Şer ¼u ri sâ le ti’ş-
ŞeyÅ Res lân, Şer ¼u’r-Res lâ niy ye).ŞeyhReslânb.Ya‘k†belCa‘berî’nintasavvufadairrisâlesininşerhidir.12.Risâlefi’d-
derâvîş (A¼ vâ lü’d-de râ vîş fi’l-Ye men 
ve’l-bi da£ ve’l-¼avâdi¦ü’lletî ir te ke bû hâ). Yemendervişlerininbazıbid‘atlarıveuygulamalarıhakkındakibirsoruyacevapolarakyazılmışbirkaçsayfalıkbirrisâle
dir (BağdatMektebetü’l-evkåfel-âmme,
nr.4715-3;StaatsbibliothekzuBerlin,nr.
2160-2). 13.¥âşiye£alâŞer¼iLâmiy-
yeti’l-ef£âl.İbnMâliketTâî’ninmanzumeserineBahrak’ınyazdığışerhinhâşiye
si dir. 14.Sekbü’l-edeb£alâlâmiyye-
ti’l-£Arab.CâhiliyedevrişairiŞenferâ’nınmeşhurkasidesininşerhiolupbirnüshasıBritishMuseum’dakayıtlıdır(nr.1415/4). 
15. el-Æa¹ rü’l(el-øay¦ü’l)-¼âmî£alâŞer-
¼i’l-Æa¹rli’l-£İ½âmî(¥â şi ye tü Bu lû ³i’l-
me râm fî ¼al li Æa¹ ri’l-Hi şâm).İbnHişâmenNahvî’ninÆa¹rü’n-nedâvebellü’½-
½adâadlıeserinebizzatkendisitarafındanyazılanşerhiçinAbdülmelikb.Cemâleddinelİsâmî’ninyazdığıhâşiyeninhâşiyesidir(BağdatMüzesiKtp.,nr.3342;
ParisBibliothèqueNationale,nr.6577). 
16.et-Tibyânşer¼u’l-Cümân(Şer ¼u Ri-
sâ le ti’l-is ti£âre).Müellifinbabasınıntelifedipşerhetmeyebaşladıktansonra1168 

(1755)yılındaoğluAbdurrahman’ıntamamlamasınıistediğiCümânü’l-isti£ârât
(Cü mâ nü’l-mecâzât)adlıeserinşerhidir
(BağdatMektebetü’l-evkåfel-âmme,nr.
13799;BağdatKådiriyyeKtp.,nr.1052;
BağdatMüzesiKtp.,nr.7758). 17.Mün-
şeßâtü’s-Süveydî (Mec mû£a tü’l-mün-
şeßât).Süveydî’ninmektuplarını içereneserinmüellifnüshasıBağdatKådiriyyeKütüphanesi’nde kayıtlıdır (nr. 1113). 
18.Mecmû£atüÆa½âßid(Mec mû£a tü’l-
eş£âr, Cönk).Süveydî’ninşiirleriyletarihîveiçtimaîolaylarailişkinkıtalarınıkardeşiAhmedesSüveydîbirarayagetirmiştir
(BağdatKådiriyyeKtp.,nr.1160). 19. Câ-

mi£atü’l-em¦âl£azîzetü’l-mi¦âl.Kafiyelinesir/makåmetürübireserdir(Staats-
bibliothekzuBerlin,nr.8582,8583). 20. 
Zînetü’l-emlâkfîŞer¼iTeşrî¼i’l-eflâk. FahrîzâdeelMevsılîtarafındanBahâeddinMuhammedelÂmülî’ninastronomiye
da ir Teşrî¼u’l-eflâk’ineyazılanTeşrî¼u’l-
idrâkfîşer¼iTeşrî¼i’l-eflâkadlıeserinhâşiyesiolupmüellifnüshasıBağdatMektebetü’levkåfelâmme’de(nr.6281-2), diğerbirnüshasıdaKådiriyyeKütüphanesi’ndedir(nr.1290-1). 21.¥âşiye£alâŞer-
¼imesßeleti’t-tedârîs(Şer ¼u mesßele ti’t-

ramiyye.AbdullahBâFazlelHadramî’ninŞâfiîfıkhınadairMuÅta½ar’ına(el-Mušad-
di me tü’l-¥aŠ ra miy ye)İbnHacerelHeytemî’ninel-Minhâcü’l-šavîmadıylayazdığışerhinhâşiyesidirvebirnüshasıBağdatKådiriyyeKütüphanesi’ndekayıtlıdır(nr.
473). 5.¥âşiye£alâTu¼feti’l-mu¼tâc. Nevevî’ninŞâfiîfıkhıylailgiliMinhâcü’¹-
¹âlibîn’i için İbnHacerelHeytemî’ninkalemealdığışerhinsadeceibadetlerleilgilibölümününhâşiyesidir.6.İrvâßü’l-
mu¼tesî min küßûsi’ş-Şebrâmellisî. YineNevevî’ninaynıeserine ŞemseddinerRemlî’ninyazdığıNihâye tü’l-mu¼ tâc adlışerhineŞebrâmellisî’ninyazdığıhâşiyeninhâşiyesidir.7.el-Hibetü’l-ilâhiyye
fîşer¼i’ş-Şeybâniyye.el-£Aš¢detü’ş-
Şeybâniyyeadlımanzummetinüzerineyapılanbirşerhtir.8.¥adîšatü’l-cânî
fî ¼alli ša½îdeti’ş-Şeybânî. Müellifin
el-£Aš¢detü’ş-ŞeybâniyyeüzerinekalemealdığıeserinbirnüshasıKådiriyyeKütüphanesi’ndedir(nr.585). 9.Keşfü’l-
¼ucubi’l-müsbile£anÅarâßidi’t-Tu¼fe-
ti’l-mürsele.Muhammedb.FazlullahelBurhânpûrî’ninHz.Peygamber’eithafenyazdığıvarlıkmertebeleriyleilgilieseriiçinyazılanbirşerhtir(Kahire,ts.). 10.Şer-
¼u’½-½alavâti’l-Meşîşiyye.Abdüsselâmb.MeşîşelHasenî’nineseriüzerinekalemealınanbirşerholupKeşfü’l-¼ucubi’l-

Abdülvehhâb,onainançveuygulamalarıkonusundakendisineyöneltileneleştirilerecevapniteliğindebirmektupgöndermiştir.
Eserleri. 1.¥adîšatü’z-zevrâßfîsîreti’l-

vüzerâß(TârîÅu Ba³ dâd).EserdeEyüplüHasanPaşaileoğluAhmedPaşa’nın17041734yıllarıarasındakiBağdatvalilikleridönemindeIrakbölgesitarihielealınmaktadır.EserinHasanPaşadevrineaitbirincikısmını(1116-1136/1704-1723) SafâHulûsî(Bağdat1962),AhmedPaşadönemineaitikincikısmınıMuhammedBehcetelEserî(Bağdat1981)yayımlamıştır(Ze râßi£u’l-£a½abiyyâti’l-£un½uriy ye 
fî i¦â re ti’l-¼urûb ve ¼a me lâ ti Nâdir Şâh 
£ale’l-£Irâš fî ri vâ ye ti şâhi di £ıyân). Da ha sonraİmâdAbdüsselâmRaûfkitabıntamamınıtahkikederekneşretmiştir(Bağ-
dat1423/2003). 2.TârîÅu¼avâdi¦iBa³-
dâdve’l-Ba½ra(1186-1192/1772-1778). Biröncekieserinzeylimahiyetindekabuledilebilir.11921194 (1778-1780)yıllarındaBağdatvaliliğiyapanHasanPaşa’yaithafedilenbueserideİmâdAbdüsselâmRaûfbilinenteknüshasınadayanarak
(BağdatKådiriyyeKtp.,nr.1198,56varak,
müellifnüshası)notlarlabirlikteyayımlamıştır(Bağdat1978,1987). 3.el-Küteybe
fi’s-si yer (He diy ye tü’l-£ârifîn,I,556). 4. 
ed-Dürretü’s-seniyye£alâŞer¼i’l-¥aŠ-

Abdurrahman b. Abdullah esSüveydî tarafından hâşiye yazılan ve oğlu Muhammed’in hattıyla 1183 (1769) yılında istinsahı 

tamamlanan Fahrîzâde’nin Teşrî¼u’l-id râk fî şer ¼i Teş rî ¼i’l-ef lâk  adlı eserinden iki sayfa  (Tahran Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî 
Ktp., nr. 16296, vr. 33b-34a )
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yeniyöntemvekeşiflerikanıtlarıylaortayakoyarakbuiddialarınasılsızlığınıispatlamayaçalışmıştır.Katıldığıellidenfazlasempozyumvetoplantıdaçoğuİslâmbilimtarihi,Arapça’yayapılantercümelerdeilmîterimlerinoluşturulmasıveArapçaterminolojidebirliksağlanmasıgibikonularıelealantebliğlersunmuş,buçerçevedeliseöğrenimiiçinyazılanel-Mu£cemü’l-muva¼¼ad
fi’r-ri yâ ²iy yâtadlısözlükkomisyonunda
(Cezayir1972),ArapBirliğiEğitim,KültürveBilimTeşkilâtı(ALEC SO)tarafındanhazırlananbilimterimlerinedairsözlüklerinbasılmadanöncekontrolünüyapankomis
yon da (Kahire1973)yeralmıştır.Ayrıcabirkısmınınkurucusuolduğuşukurumlardagörevyapmıştır:elCem‘iyyetü’lâlemiyyeliihyâi’ttürâsi’lArabiyyi’lİslâmî(Tanta), elMeclisü’ddâimli’lCâmiati’tTûnisiyye,elMeclisü’lilmîliBeyti’lhikme(Tunus), elMecmau’tTûnisîli’lulûmve’lâdâbve’lfünûn,Müntede’lfikri’lArabî(Amman), Mecmau’llugati’lArabiyye(Dımaşk),AfricanMathematicalUnionCommissionontheHistoryofMathematicsinAfrica
(AMUCH MA / el-İt ti hâ dü’l-İfrîk¢ li’r-riyâziyyât, 
lec ne tü târîhi’r-riyâziyyât fî İfrîk¢yâ / Ma bu-
tu-Mo zam bik),Lasociété internationaled’histoiredessciencesetdelaphilosophiearabes(Paris),Centrenationaldelarecherchescientifique(Paris).InternationalTelecommunicationUnion’da(el-
İttihâdü’d-düvelî li’l-ittisâlâti’s-silkiyye
ve’l-lâsilkiyye).Arapça’yatercümekonusundadanışmanlıkyapanSüveysîgerçekleştirilen çalışmaların bazı bölümleriniArapça’yaçevirmiş,kendisine7Kasım
1997’deTunusdevletbaşkanıtarafından“elİbdâü’ssekåfî”ödülüverilmiştir.elMecmau’tTûnisîli’lulûmve’lâdâbve’lfünûn (Bey tül hik me)adlıkurumSüveysîveçalışmalarıhakkındaKasım2005’tedüzenlediğisempozyumvesilesiyleonuneserlerindenbazıseçmeleri,dergilerdeneşredilenmakaleleriniveçeşitlisempozyumlardasunduğutebliğleriniMin
A£mâliMu¼ammedes-Süveysî(Tunus
2005),adıgeçensempozyumdasunulantebliğleriet-Ta£rîbvei¼yâßü’l-£ulûmi’l-
£Arabiyye: Fa£âliyyâtü’n-nedveti’l-
mühdâtile’l-üstâ×ed-duktûrMu¼am-
medes-Süveysî(Æar¹âc 8 Nu fembr 2005) 
(Tunus2006)vevefatındansonra19Ekim
2007tarihindedüzenlenenanmatoplantısındayapılankonuşmalarıdaFî¬ikrâ
Mu¼ammedes-Süveysîadıylayayımlamıştır(Tunus2008).

Eserleri.Telif. 1.Lalanguedesmat-
hématiquesenarabe.Süveysî’nindokto

1936).DahasonraSorbonneÜniversitesiBilimlerFakültesi’ndetahsilinisürdürdü
(1937-1939);genelfizik,mekanikvearitmetikalanındayükseköğrenimdiplomasıaldı.Tunus’taSâdıkıyyeMedresesi’nde,EndüstriveTeknik,CarnotveSûseliselerindedersverdi,SâdıkıyyeMedresesi’ndeyöneticilikyaptı(1947-1952).ZeytûneÜniversitesiRektörüMuhammedTâhirİbnÂşûr’untalebiüzerineburadakiöğretimmüfredatınamatematik,fizik,kimyavetabiiilimlerindeyeralmasınaönayakol du,buüniversitedeveHaldûniyyeMedresesi’ndesözkonusuderslerikendisiokuttu.Birçoklisedematematikderslerinegirdi.Paris’teönceliselerdeArapdiliveedebiyatıdersleriniverme(1948), da ha sonrabudersleriyükseköğretimdeokutmadiplomasıaldı(1958). 1969’daCharlesPellat’nındanışmanlığındaLalanguedes
mathématiquesenarabeadlıteziyledoktorasınıtamamladı.Tunus’taBilimlerFakültesiveİktisadîBilimlerFakültesi’ndehocalıkyaptı.1985’teemekliyeayrıldı.24 Ağustos2007tarihindeTunus’tavefat
et ti.XX.yüzyıldaTunus’tayetişmişenön degelenİslâmbilimtarihçisiolarakkabuledilenSüveysîgeneldebilimtarihi,özeldeİslâmdünyasındamatematiktarihivedahadaranlamdaBatıİslâmdünyasınınmatematikalanındakikatkısıkonularındauzmandı.19451947yıllarındaMe cel-

letü’l-mebâ¼i¦i’t-Tûnisiyye’deyazdığımakalelerdebirtaraftantoplumusonilmîkeşiflerdenhaberdaretmeye,diğertaraftanİslâmbilimmirasınındeğeriniTunusluöğrencilerevegenelanlamdagençkuşaklaraanlatarakkendilerinegüvenduymalarınısağlamıştır.Dahasonrakiyazılarındaşarkiyatçıların,İslâmbilimvedüşüncesinindahaöncekitoplumlardandevralındığıvemüslümanlarınkaydadeğerbirkatkıdabulunmadığıyolundakigörüşlerinieleştirmiş;İslâmâlimlerinineskikültürlerdenintikaledenilimlereyaptıklarıkatkılarıvedahaöncebilinmeyen

te dâ rîs, Şer ¼u mesßele ti’ş-şa£î ra).Çağmînî’ninel-MülaÅÅa½fi’l-heyßeadlıeseriiçinKadızâdeiRûmî’ninkalemealdığışerhtetemasedilentedârîskonusunu
(yeryüzeyindekibüyükdağlarınveçukur-
larındünyanınküreselliğiyleilgisi)açıklamayayönelikbirhâşiyedir(BağdatMekte-
betü’l-evkåfel-âmme,nr.6281-3;Bağdat
KådiriyyeKtp.,nr.1290-2).

BİBLİYOGRAFYA:Abdurrahmanb.AbdullahesSüveydî, TârîÅu 
¼a vâ di ¦i Ba³ dâd ve’l-Ba½ ra (nşr.İmâdAbdüs-
selâmRaûf),Bağdad1987,s.37-46,68-71,74-
75;ayrıcabk.neşredeningirişi,s.1-32;a.mlf., 
¥a dî ša tü’z-zev râß fî sî re ti’l-vü ze râß (nşr.İmâd
AbdüsselâmRaûf),Bağdad1981,tür.yer.;Abdullahb.HüseyinesSüveydî, en-Nef ¼a tü’l-mis kiy-
ye fi’r-ri¼ le ti’l-Mek kiy ye (nşr.İmâdAbdüsselâm
Raûf),Ebûzabî1424/2003,s.77,78,88,92;AbdülvehhâbFerâhânî, Te tim me-i Tâ rîÅ-i Nâdir 
Şâh, TahranMeclis-iŞûrâ-yi İslâmîKtp., nr.
9259,s.21-22;Murâdî, Sil kü’d-dü rer, II,330;Ahlwardt, Ver ze ich nis, VIII,432,478;XIX,550;Brockelmann, GAL, II,374,418;Suppl., I,54,
681;II,501,508,595;MahmûdŞükrîelÂlûsî, el-
Mis kü’l-e× fer (nşr.Abdullahel-Cübûrî),Bağdad
1348/1930,s.65-68;Î²â ¼u’l-meknûn, I,400,
458,622;II,152,323,359,717;He diy ye tü’l-
£ârifîn, I,556;Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel lifîn, II,
96;AbbaselAzzâvî, Tâ rî Åu’l-ede bi’l-£Arabî fi’l-
£Irâš, Bağdad1382/1962,II,42,130,154-155,
210,216-218,284-285,288,292-293; İmâdAbdüsselâmRaûf, el-Â¦ârü’l-Åa¹ ¹iy ye fi’l-Mek-
te be ti’l-Æå di riy ye fî Câ mi£i’ş-ŞeyÅ £Ab dilšå-
dir el-Gey lâ nî bi-Ba³ dâd, Bağdad1974-80,II,
282-283,429-430;III,342;IV,38-39,86-87,
127,221-223;MîhâîlAvvâd, MaÅ ¹û ¹â tü’l-Mec-
ma£i’l-£il miy yi’l-£Irâ š¢, Bağdad1401/1981,II,
28-31,83-85;Ziriklî, el-A£lâm (Fethullah),III,314;AbdullahMuhammedelHabeşî, Câ mi£u’ş-
şü rû¼ ve’l-¼avâ şî, Ebûzabî1425/2004,I,564;
II,962,1379;III,1498,1512,1804,1924;KâzımedDüceylî,“esSü vey diyyûn”, Lu ³a tü’l-£Arab, 
VI,Bağdad1912,s.217-223;a.mlf.,“eşŞeyÅ 
£Ab dur ra¼mân esSü vey dî”, a.e., VII(1913),s.
278-280.

ÿHay ri Kap lan

– —SÜVEYSÎ
( السويسي )

Muhammed b. Emîn Sâlihes-Süveysî et-Tû ni sî
(1915-2007)

Tunuslumatematikçi,
Ýslâmbilimtarihçisi.

˜ ™

21Şubat1915’tebaşşehirTunus’un65 km.güneydoğusundakiNâbilvilâyetinebağlıküçükbiryerleşimyeriolanDârüşa‘bânelFihrî’dedoğdu.İlköğreniminiburadakimedresede,ortaveliseöğreniminiTunus’taSâdıkıyyeMedresesiile CarnotLisesi’ndetamamladı;bulisedenmatematikvefelsefediplomasıaldı(1935). CarnotEnstitüsü’nedevamedereközelmatematikbölümünüdebitirdi(1935- Süveysî


