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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
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İslâmAnsiklopedisi’ndeçeşitlimaddeleryazmıştır.
Makale:“£Âlimünriyâ²iyyünEndelüsiyyünTûnisî:elÆale½âdî”(¥av liyyâtü’l-Câ-

mi£ati’t-Tûni siy ye,sy.9[Tunus1972],s.
33-49;Fransızcametni:“Un mathéma ti ci en 

tu ni soan da lou alQa lasâdî”, Ac tas del II 
Col lo qu io His pa no-Tu ne ci no de Es tu dios 
His to ri cos [Madrid 1973], s. 147-169); “Enparcourantlespréfacesdesouvragesscientifiquesenlanguearabe”(Ca

hi ers de Tu ni sie,XXII/85-86[Tunis1974],
s.147-162);“Lecalendrierhégirien,sesorigines,sesmodifications,sesmodelesproposésoupratiqués”(Ca hi ers de Tu-
ni sie,XXII/87-88[1974],s.7-34);“edDînve’l£ilmve’tteknûlûciyâfîfecri’lİslâmvefi’l£a½ri’l¼â¾ır”(el-Hidâye,II/4[Tunus
1975],s.68-75);“¥isâbü’lvefš”(¥av liy-
yâ tü’l-Câmi£ati’t-Tûni siy ye,sy.16,Tunus
1978,s.27-43);“RisâletüZevâti’lesmâßliEbi’l¥asanelÆale½âdî”(Dev rü’l-£ulûmi’½-
½a ¼î ¼a fî ten mi ye ti’l-büldâni’n-nâmi ye, 
Di râ sâ tü mül tešå £Alî el-Æa le ½â dî, Becâ 
[Tu nus], 28-30 Mây 1976,Tunus1978,s.
161-190);“PrésentationetanalysedutraitéSommedesprincipesetdesconc-
lusionsparlesavantastronomeMarocainalHasanalMarrâkushî”(Ca hi ers de 
Tu ni sie,XXX[1982],s.273-286),Arapçametni:“Tašdîmveta¼lîllikitâbiCâmi£i’lmebâdîve’l³åyâtliEbî£Alîel¥asanb.£AlîelMerrâküşî”(Me cel le tü Ma£he di’l-
maÅ ¹û ¹â ti’l-£Ara biy ye, XXVI/1 [Küveyt
1982],s.63-71);“Elfiyyetüİbni’lCezzâr”
(¥av liy yâ tü’l-Câmi£ati’t-Tûni siy ye, sy.
22 [Tunus 1983], s. 17-33); “Mebâdi’l¥asanb.£AlîelMerrâküşîel£ilmiyyeve’lmušåranebeynenetâßicihîvenetâßici’lBettânî”(Eb¼â¦ü’l-müßte me ri’s-se ne viy-
yi’t-tâsi£ li-tâ rî Åi’l-£ulûm £in de’l-£Arab,nşr.
MuhammedİzzetÖmer–HâlidMâğût,
Haleb1985,s.49-72);“Ârâßüba£²i’lmüsteşriš¢n ¼avle’ttürâ¦i’l£ilmiyyi’l£Arabîve’rred£aleyhâ”(Me nâ hi cü’l-müs teş riš¢n 
fi’d-dirâsâti’l-İs lâ miy ye ve’r-red £aley him, 
Tunus1985,I,19-68);“el£Ulûmü’l£Arabiyyebi’lEndelüsvenašlühâilâÛrûbbâvedevruhâfîtetavvüri’l£ulûm”(e¦-¡ešåfe-
tü’l-£Ara biy ye-el-Es bâ niy ye £ab re’t-târîÅ: 
Dirâsât ve eb ¼â¦,Dımaşk1991,s.512-
533);“TheMathematicalWorksoftheMaghrebianSchoolanditsInfluenceontheOccident”(Stu di es in His tory of Me di-
cine and Sci en ces,NewDelhi1994,XIII,57-
68);“LecommentairedesAşkålatTaßs¢sdeSamaršand¢parQåd¢zådeetlapreuveduVpostulatd’Euclide”(1. Ulus larara-
sı Türk-İs lam Bi lim ve Tek no lo ji Ta ri hi
Kongre si / 14-18 Ey lül 1981, Bil di ri ler,İs-

fâtihim fi’l-iÅti½â½âti’l-mütenevvi£a
(Tunus2005).ModerndönemdeTunusbaştaolmaküzereBatıİslâmdünyasındamatematiğedairilkArapçakitaplar1947
1952yıllarındaSüveysîtarafındanyazılmıştır.BunlardanU½ûlü’l-cebr(1947)liselerileCâmiu’zZeytûneveşubelerindekimüfredatıihtivaeder;ƒulâ½atü’l-¼isâb
(I-II,1948-1949)Câmiu’zZeytûne’deliseöğretimiveBu³yetü’¹-¹ullâbfîfıšhi’l-
¼isâb(1952)kızöğretmenokuluiçinhazırlanmıştır.

Neşir. 1.İbnü’lBennâelMerrâküşî,Tel-

Åî½ua£mâli’l-¼isâb.Eserintenkitlimetni,açıklamasıveFransızcaçevirisiolupmüellifintamamlayıcıdoktoratezidir(Tunus
1969). 2.İbnSînâ,er-Risâle tü’l-elvâ¼iy-

ye.HastalıklarvebunlarıntedavisindekullanılanbitkiselbasitilâçlarlailgilioluptekyazmanüshasınıntenkitlimetniylebirlikteİbnSînâ’nınel-Æånûn’u, İbnü’lHaşşâ’ınMüfîdü’l-£ulûm’uveDâvûdiAntâkî’ninet-Te×kire’sinedayanarakhazırlanantıpterimlerinivebunlarınFransızca,İngilizce,Latincekarşılıklarınıiçerenbirsözlüktür(Tunus1972,1982). 3.Sıbtu’lMardînî,el-Lüm£atü’l-Mârdîniyye
fîşer¼i’l-Yâsemîniyye.Cebirvematematiğedaireserinedisyonkritiklebirliktetakdimveaçıklamalarlaneşridir(Küveyt
1983). 4.İbnGåzîelMiknâsî,Bu³yetü’¹-
¹ullâbfîşer¼iMünyeti’l-¼ussâb.Cebirvematematikleilgilieserintenkitlimet
ni dir (Halep1403/1983). 5.İbnü’lBennâelMerrâküşî,el-Eşkâlü’l-misâ¼iyye(Me-
cel le tü Ma£he di’l-maÅ¹û¹âti’l-£Arabiyye, 
XXVIII/2[Küveyt1984],s.491-520;Ne mâ-
×ic mi ne’t-türâ¦i’l-£il miy yi’l-£Ara bî,Beyrut
2001,s.7-35). 6.Muhammedb.EşrefesSemerkandî,Eşkâlü’t-teßsîs (Kadızâde-i
Rûmî’ninŞer ¼u Eşkâli’t-teßsîs ’iilebirlikte;
Tunus1405/1984). 7.İbnü’lCezzârelKayrevânî,Zâdü’l-müsâfirveš†tü’l-¼â¾ır. Tıbbadairolaneserinilküçmakalesinintenkitlineşriveterimlerininsözlüğüdür
(Tunus1986,Râzîel-Câzîilebirlikte).Süveysîdahasonraüçarkadaşıileberaber
(Cum‘aŞeyha,Râzîel-Câzî,Fârukel-Aselî) eserintammetninineşretmiştir(I-II,Tu-
nus1999). 8.Kalesâdî,Keşfü’l-esrâr£an
£ilmi’l-³ubâr(neşirveFransızca’yatercü-
me,Tunus1988).BunlarındışındaSüveysî,SeyyidHüseyinNasr’ınIslamicSciences adlıeseriniArapça’yatercümeederekteknikterimleriaçıklamış(el-£Ulûm fi’l-İslâm, 
Tunus1979),UNESCOtarafındanhazırlatılanTârîÅuİfrîšıyâel-£âm’ınbazıbölümleriniArapça’yaçevirmiş(I-II-IV,Paris
1980-1990),EncyclopaediaofIslam’ınikincineşrindeveTürkiyeDiyanetVakfı

rateziolupmatematikliteratüründeyer
alan 1942terimideiçermektedir(Tunus
1968). Eser da ha son ra Lu³atü’r-riyâ-
²iyyâtfi’l-£ArabiyyeadıylaArapçaolarakdabasılmıştır(Tunus1989). 2.Ede-
bü’l-£ulemâßfînihâyeti’l-šarni’r-râbi£
ve bidâyeti’l-šarni’l-Åâmis el-hicrî. KitabınI.cildiBîrûnîileÖmerHayyâm’ıneserlerinintanıtımı,bunlarınaraştırmayöntemleriveArapdilindekiyerleriyleilgiliolupherikimüellifingörüşlerineışıktutanbazıseçmemetinlerideiçerir(Tunus
1977,1982).II.ciltEbûBekirerRâzî,İbnü’lHeysemveİbnSînâ’nıneserlerihakkındadır(Tunus1979,1985).Tıp,tabiat,kimyavefizikgibibilimleredairçeşitliuzmanlıkalanlarınadairbiraraştırmaolaneser,aynızamandaâlimlerinepistemolojikonusundakarşılaştıklarıproblemlerhakkındamâlûmatıdaihtivaeder.3.İn-
tišålü’l-£ulûmi’l-£Arabiyyeve’l-¼aŠâre-
ti’l-İslâmiyyeile’l-øarb(Tunus1985). 4. 
el-MedÅalilâu½ûli’l-£ilm£inde’l-£Arab
(Tunus1997). 5.Enmâ¹ü’l-£umrâni’l-be-
şerîbi-İfrîšıyyeveCezîreti’l-Ma³rib
¼atte’l-£ahdi’l-¥af½î(Tunus2001). 6.Fe-
uillesd’automneouensouvenierdes
congresetcolloquesdupatrimoine
scientifiquemaghrébo-arabe(Beyrouth
2001). 7.Nemâ×icmine’t-türâ½i’l-£ilmiy-
yi’l-£Arabî.Süveysî’ninilimlertarihiyleilgilionaltımakalevetebliğindenoluşur
(Beyrut2001). 8.el-Lu³atü’l-£Arabiyye
fîmüvâkebeti’t-tefkîri’l-£ilmîevMin
va¼yiMecelleti’l-Mebâ¼i¦i’t-Tûnisiyye
1944-1948(Beyrut2001).Müellifinçeşitlizamanlardaverdiğikonferansları,sunduğutebliğlerive19441948yıllarıarasında
Mecelletü’l-mebâ¼i¦i’t-Tûnisiyye’deyayımlanmışmakaleleriniihtivaeder.9. 
Repères (Tunis2004).Bueserdeİbnü’lBennâelMerrâküşî,Muhammedb.MûsâelHârizmî,İbnü’lHâimveBîrûnîyanındaAraplar’ınveAfrikalıbilginlerinbilimekatkıları,VIIIXIII.yüzyıllardaArapâlimlerininortayakoyduğualanölçübirimleri,Araplar’ınsanatveteknikleri,SicilyakültüründeArapİslâmvarlığı,büyükTürkyüzyılında(XVI-XVII.yüzyıl)medeniyetinbazıtezahürleri,ilkhicrîasırlardaArapİslâmbilimindetıpahlâkı,hümanizmvediğerbazıkonularlailgiliyazılaryeralmaktadır.
10.Müzevvišåtevfüseyfisâß¦ešåfiyye-
tün£Arabiyyemine’l-emsi’l-³åbirile’l-
yevmi’l-£âbir(Tunus2005). 11.et-Ta£lîm
fi’l-cenâ¼i’l-³arbîmindâri’l-İslâmve
Åâ½½atenbi-İfrîšıyyemine’l-šarni’l-
evvelile’l-šarni’¦-¦âminel-hicriyyeyn
(Tunus2005). 12.el-Fehresâtü’l-£Ara-
biyyeevaÅbârü’l-£ulemâßvemüßelle-
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s.651-660;MahdiAbdeljaouad,“Le Ma nus crit 

mathéma ti que de Jer ba: Une pra ti que des symbo

les algébri qu es maghrébins en ple ine ma tu rité”, 

Ac tes du sep ti eme col lo que Maghrébin sur 
l’his to ire des mathéma ti qu es ara bes, Marra-
kech2005,s.1,3,4,5,8,10,11,21,27,31,
37,61,63(http://math.unipa.it/~grim/MahdiAbdj
Quad11.pdf;22.09.2013);a.mlf.,“Mathéma ti qu es 

et cul tu re: l’exemp le du Maghrébin Ibn alYa sa

min (m.1204)”,s.2,3,18,http://www.albanna.
ma/dossiers/documents/culture.pdf(22.09.2013); 
“Mih ricânü’lanšåßi’¦¦ešafî ya¼tefî bi’lbâ¼i¦ 
Mu ¼am med esSü vey sî”,http://www.middle-
east-online.com/?id=152231 (22.09.2013); elArabîezZevâbî,“etTefkîrü’l£ilmî li’dduktûr 
Mu ¼am med esSü vey sî”,http://ftp.alarab.co.uk/
pdf/2007/04/04-19/p08.pdf(22.09.2013);EbûBekirHâlidSa‘dullah,“Mu ¼am med esSü vey sî 
(1915-2007): Râßidü teßlîfi’lkü tü bi’rriyâ²iy ye 
bi’llu³ati’l£Ara biy ye”,https://sites.google.com/
site/sadallahtribune/-3-3(22.09.2013);FouedAlla
ni, “Pr. Mo ha med So uis si”,http://www.comlive.
net/C-est-quoi-une-insulte-a-l-islam,101572,
1580.htm(22.09.2013); [Süveysî’ninotobiyogra-
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