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IV. (X.) yüzyýl coðrafyacýlarý, Medine’nin
güneyindeki bazý yerleri Müzenî topraklarý
olarak andýklarý gibi Irak’ý Hicaz’a baðlayan
hac yollarýnda da kabileye ait yerleþim mer-
kezlerinden bahsederler. X. (XVI.) yüzyýl
sonlarý veya XI. (XVII.) yüzyýl baþlarýnda Mü-
zeyneliler’den önemli bir grup Sînâ yarýma-
dasýna göç etmiþtir. Günümüzde Suudi
Arabistan’ýn çeþitli bölgelerinde, Sînâ ya-
rýmadasý ve Kahire baþta olmak üzere Mý-
sýr’ýn muhtelif yerlerinde, Filistin, Suriye,
Ürdün, Uman, Batý Ýran, Küveyt, Fas ve
Libya’da Müzeyne mensuplarý yaþamakta-
dýr. Müzeyneli Muhammed b. Abdullah ve
Merzûk b. Mübeþþir, Suudi Arabistan’da
þiirleriyle tanýnmýþtýr.

Muhammed Süleyman et-Tayyib Müzey-
neli 104 sahâbînin biyografisini vermiþtir
(Mevsû£atü’l-šabâßil, I, 644-698). Ýbn Ab-
dülber, Nu‘mân b. Mukarrin ve kardeþle-
rini Resûl-i Ekrem’den rivayette bulunan-
lar arasýnda sayar (el-Ýnbâh, s. 58). Mual-
laka þairi Züheyr b. Ebû Sülmâ ile Æa½îde-
tü’l-bürde’siyle tanýnan oðlu muhadram
þair Kâ‘b b. Züheyr ve muhadram þair Ma‘n
b. Evs Müzeyne kabilesine mensuptur.
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Celâleddin es-Süyûtî’nin
(ö. 911/1505)

lugat ilimlerine dair eseri.
˜ ™

Tam adý el-Müzhir fî £ulûmi’l-lu³a
olup Arap sözlük bilimi ve metodolojisiyle
Arap lengüistiði ve fýkhü’l-luga konusun-
da kapsamlý ve derli toplu ilk eserdir. Ay-
rýca lugavî malzemenin rivayeti ve eleþti-
risi hususunda hadis âlimlerinin usulünü
ve terminolojisini teorik ve pratik düzlem-
de uygulayan ilk teliftir. Süyûtî’den önce
bazý âlimlerin bu sahadaki çalýþmalarý sý-
nýrlý ve daðýnýktýr. Ýbn Cinnî el-ƒa½âßi½’in-
de münferit rivayetler, lugatçýlarla râvile-
rin galatlarý, lugat râvilerinde sýdk, adalet
ve sikalýk þartlarýna dair bazý esaslar, Ke-
mâleddin el-Enbârî de Lüma£u’l-edille fî
u½ûli’n-na¼v’inde lugatta mütevâtir ve
âhâd rivayetlerle bunlarýn þartlarý, mürsel
ve meçhul rivayetler, çeliþen rivayetler ara-
sýnda tercih ve lugat rivayetinde icâze me-
seleleri hakkýnda bazý bilgiler vermiþtir. el-
Müzhir’de ise lugat rivayeti ve eleþtirisi
konusunda zengin örneklerle birlikte ge-
liþmiþ bir metodoloji ilk defa ortaya konul-
muþtur. Süyûtî önsözünde bir giriþ mahi-
yetinde olmak üzere Ýbn Fâris’in e½-Øâ¼i-
bî fî fýšhi’l-lu³a’sýnýn mukaddimesini ay-
nen aktarmýþtýr. Burada dilin tanýmý ve do-
ðuþuyla ilgili görüþlerin irdelendiði kate-
gorilerin kapsamý anlatýlmýþtýr.

Elli bölümden (nevi) oluþan eserde sekiz
bölüm isnad (I, 7-183), on üç bölüm lafýz (I,
184-321), on üç bölüm mâna (I, 321-485),
beþ bölüm yapýlarý veya anlamlarý incelik
taþýyan kelimeler (letâif, mülah, I, 486-638),
bir bölüm çeþitli isim ve fiil kalýplarý, isim-
lerin müfred- tesniye -cemi‘, müzekker-
müennes þekilleri bakýmýndan özellik ta-
þýyan muhtelif kalýplarý, benzer durumla-
rýn fiillerdeki kullanýlýþý (eþbâh ve nezâir, II,
3-301), sekiz bölüm sözlük bilimiyle meþ-
gul olacak kiþinin göz önünde bulundura-
caðý ilkelerle bilmesi gereken hususlar (II,
302-468), bir bölüm Araplar’da þiirin baþ-
langýcý, meþhur þairler (II, 469-494), bir bö-
lüm de Araplar’ýn galatlarýyla ilgili mese-
lelere (II, 494-505) ayrýlmýþtýr. Eser erkek,
kadýn, çocuk, köle ve câriye olmak üzere
fasih konuþan Araplar’ýn anlamlý cümlele-
rinden oluþan bir kýsýmla sona ermekte-
dir.

Büyük çapta derleme ürünü olan el-
Müzhir’de kadîm sözlükler, fýkhü’l-luga,
emâlî ve nevâdir türü eserler, çoðu tek ko-

ra binek temin edilmesi üzerine onlar da
Tebük Seferi’ne katýldý. Bu esnada Hâlid
b. Velîd’in kumandasýnda Dûmetülcendel’e
düzenlenen sefere, aralarýnda Bilâl b. Hâ-
ris ve Abdullah b. Amr b. Hilâl’in de bu-
lunduðu kýrk Müzeyneli’nin iþtirak ettiði
kaydedilmektedir.

Bazý Müzeyneliler Ýslâm fetihleri sýrasýn-
da çeþitli bölgelerde fetihlere katýldý. Ýçle-
rinden kumandan olarak görev yapanlar
da oldu. Hâlid b. Velîd, Irak’tan Suriye’ye
hareket ederken bölgede býraktýðý birlik-
lerin baþýna Müzeyneli Saîd b. Mukarrin’i
tayin etti. Müzeyneliler Medâin’in fethine,
Kadisiye ve Nihâvend savaþlarýna da iþtirak
etti. Müzeyneli olan ordu kumandaný Nu‘-
mân b. Mukarrin, Nihâvend savaþýnda þe-
hid düþtü.

Hz. Osman’ýn hanýmý Nâile bint Ferâfi-
sa’nýn Muâviye’ye yazdýðý mektuptan Hz.
Osman’ýn muhalifleri arasýnda Müzeyne-
liler’in de bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Ni-
tekim Hz. Osman’ýn evini muhasara eden-
lerin içinde Müzeyneliler de vardý. Halifenin
Müzeyne kabilesinin zekâtlarýný toplamak
üzere görevlendirdiði Kâ‘b b. Mâlik’e top-
ladýðý mallarý baðýþlamasý Müzeyneliler’i
rahatsýz etmiþ olmalýdýr.

Çeþitli bölgelerin fethine katýldýklarý için
pek çok ülkeye, hatta Endülüs’e yerleþen
birçok Müzeyneli’nin olduðu belirtilmek-
tedir. Ýlk kuruluþ yýllarýnda Kûfe ve Basra’-
ya yerleþenler arasýnda da Müzeyne men-
suplarý bulunmaktaydý. Basra’daki Müzey-
ne mahallesi adýný muhtemelen buraya yer-
leþen Müzeyneli bir gruptan almýþtýr. Mü-
zeyne’den Bey‘atürrýdvân’a iþtirak eden
Âiz b. Amr’ýn, tâbiînden muhaddis ve fa-
kih Bekir b. Abdullah’ýn Basra’nýn ilim ve
kültür hayatýnda önemli yeri vardýr. Cemel
Vak‘asý’nda bazý Müzeyneliler Hz. Ali’ye des-
tek verdi. 65 (685) yýlýnda Müzeyneliler’in
bir kýsmý Tevvâbîn arasýnda yer aldý. Kûfeli
Müzeyneliler’in Muhtâr es-Sekafî ve Þebîb
b. Yezîd eþ-Þeybânî olaylarýna da katýldýk-
larý anlaþýlmaktadýr. 400 Müzeyneli’nin Ab-
dullah b. Sa‘d b. Ebû Serh kumandasýnda-
ki orduda Ýfrîkýye’nin fethine iþtirak ettiði,
Bilâl b. Hâris’in Ýfrîkýye savaþlarýnda Mü-
zeyne’nin sancaktarlýðýný yaptýðý kaydedil-
mektedir. Müzeyneliler’den bir grubun
Endülüs’e geçerek Kurtuba’nýn (Cordoba)
güneydoðusundaki Beyyâne’ye (Baena)
yerleþtiði bilinmektedir. Müzeyneliler, Mu-
hammed b. Abdullah el-Mehdî ile (en-
Nefsüzzekiyye) birlikte Abbâsî Halifesi
Ebû Ca‘fer el-Mansûr’a karþý hareket et-
miþlerdir.
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Muizzin mukabili olarak kullanýlan
Allah’ýn isimlerinden biri
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yetmiþ üçüncü sûresi.
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Mekke döneminde nâzil olmuþtur. 10,
11 ve 20. âyetlerin Medine’de indirildiði
rivayet edilmekte, bu husus muhtevalarýn-
dan da anlaþýlmaktadýr. Adýný ilk âyetinde-
ki “müzzemmil” (örtüsüne bürünen kimse)
kelimesinden alýr. Yirmi âyet olup fâsýlasý
0 ، , ، א harfleridir. Nüzûl sebebi vahyin ilk
geliþi münasebetiyle Hz. Peygamber’in
içinde bulunduðu ruh hali olmalýdýr. Ayný
dönemde nâzil olan Müddessir sûresiyle
bu sûrenin nüzûl sebebi olarak kaydedilen
olaylar arasýnda benzerlik bulunmaktadýr.
Bir rivayete göre Hz. Peygamber’in, Ku-
reyþ’in ileri gelenlerinden incitici sözler
duyup evinde elbisesine bürünmesi, genel
kabul gören bir diðer rivayete göre ise Hi-
ra maðarasýnda kendisine gelen ilk vahiy-
den dolayý duyduðu korku ve heyecan se-
bebiyle evine gidip örtüye bürünmesi üze-
rine nâzil olmuþtur. Bu iki sûrede kendisi-
ne peygamberlik görevinin verildiði ve bu-
nun için hazýrlanmasýnýn gerektiði teblið
edilmektedir (ayrýca bk. MÜDDESSÝR SÛ-
RESÝ).

Sûrenin muhtevasýný üç bölüm halinde
ele almak mümkündür. Birinci bölüm, son
peygamberin nübüvvet görevine hazýrlan-
masýný saðlayacak ilkeleri ortaya koymak-
tadýr. Ýfasý zor bir mesaj gönderileceði ifa-
de edilerek kendisinden önce þahsýný eðit-
mesi için gece ibadetine devam etmesi,
Kur’an’ý düþüne düþüne okumasý isten-
mekte, ayrýca rabbinin adýný anarak O’na
gönülden baðlanmasý emredilmektedir.
Çünkü bütün dünyanýn gerçek sahibi Al-
lah’týr; þu halde peygamber O’nun hima-
yesine girmeli, dine davet sýrasýnda karþý-
laþacaðý tepkileri sabýrla karþýlamalý ve kö-
tü söz sahiplerinin meclisini nezaketle ter-
ketmelidir (âyet 1-10).

Ýkinci bölümde, son ilâhî dinin peygam-
berine gelen ilk vahiyleri yalan sayan ser-
vet ve nüfuz sahibi þýmarýk kimseler ko-
nu edilerek onlarýn kýyametin kopmasýn-
dan itibaren karþýlaþacaklarý azaba kýsaca
deðinilmekte, bu arada Firavun ve taraf-

tarlarýnýn elîm âkýbetleri anlatýlmakta ve
bu söylenenlerin rablerine yol bulmak is-
teyenler için birer öðüt olduðu belirtilmek-
tedir (âyet 11-19).

Sûrenin üçüncü bölümü bir âyetten oluþ-
makta ve bunun önceki âyetlerden on yýl
sonra nâzil olduðu rivayet edilmektedir
(Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VII, 146). Sûrenin ilk
âyetlerinde ibadetin ve Kur’an okuyuþunun
gece boyu, hiç olmazsa gecenin yarýsý sü-
resince devam etmesi istenmiþ, özellikle
Medine hayatýnda bunun ifasýnda güçlük-
ler ortaya çýkýnca bu âyette elden geldiðin-
ce Kur’an okuyup ibadet edilmesi, namaz
ve zekât farîzalarýnýn yerine getirilmesi,
ödünç verme hayrýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve
Allah’tan af dilenmesi gerektiði belirtil-
miþtir.

Bazý tefsir kaynaklarýnda yer alan, “Al-
lah Müzzemmil sûresini okuyan kimseden
dünya ve âhiret zorluklarýný giderir” meâ-
lindeki hadisin (meselâ bk. Zemahþerî, IV,
179; Beyzâvî, IV, 341) mevzû olduðu kabul
edilmiþtir (Muhammed et-Trablusî, II, 724).
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nuya dair sözlük risâleleri, fýkýh usulü ki-
taplarýnýn delillerin doðuþu nazariyeleri ve
mânayla ilgili kýsýmlarý, tarih, tabakat, þiir
ve ahbâr, ayrýca nahiv eserlerinden nakil-
ler yapýlmýþtýr (geniþ bilgi için bk. Mustafa
Muhammed eþ-Þek‘a, s. 167-209). Süyû-
tî bu tür eserlerden konuyla ilgili bilgileri
toplamýþ, titiz bir ayýklamaya tâbi tuta-
rak dikkatle eserine yerleþtirmiþtir. Onun
gerekli bilgileri seçip yerleþtirmede gös-
terdiði üstün baþarý bu konudaki engin
tecrübesini göstermektedir. Ayrýca bölüm-
lerin baþ ve son kýsýmlarýnda ilâve, görüþ
ve eleþtirilerine de rastlanmaktadýr (a.g.e.,
s. 208). Eserin orijinal yanlarýndan biri de
çoðu zamanýmýza ulaþmamýþ, yalnýz Süyû-
tî’nin yaptýðý alýntýlarla tanýnan 173 kay-
naktan nakillere yer verilmiþ olmasýdýr. Na-
killer genellikle aynen alýnmakla birlikte
özetlemeler de yapýlmýþ, fakat bunlarýn bir
kýsmýnda maksat anlaþýlmaz hale gelmiþ-
tir (el-Müzhir, neþredenlerin giriþi, s. b).

Nasr el-Hûrînî’nin tashihiyle yayýmlanan
eserin (Bulak 1282) daha sonra çok sayýda
baskýsý ve ilmî neþri gerçekleþtirilmiþtir
(Kahire 1883, 1325; nþr. E. Gilson, Beyrut,
ts.; nþr. Muhammed Hasan Zenâtî, Kahi-
re 1325/1907; nþr. M. Ahmed Câdelmevlâ
Bek – Ali Muhammed el-Bicâvî – Muham-
med Ebü’l-Fazl Ýbrâhim, Kahire 1364, 1382/
1962, 1387/1967; I-II, Beyrut 1408/1987).
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Müzzemmil sûresinin ilk âyetleri


