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zünden 1875'te İngiltere'ye satıldı. Kanal 
açıldıktan sonra işletmesinde ortaya çıkan 
bazı aksaklıkların giderilmesi yanında ge
çiş ücretlerinin belirlenmesi ve kanalı kul
lanan ülkeler arasında doğan anlaşmazlık
ların aşılması gibi konularda İstanbul hü
kümetinin ağırlığı daima ön planda oldu. 
Savaş zamanlarında kanalın açık tutulma
sı , geçişlere izin verilmesi (29 Ekim 1888, 
istanbu l Konvansiyon u) ve diğer konular
da ortaya çıkan problemler hükümran dev
let sıfatıyla Babıali vasıtasıyla çözüldü. Os
manlı hükümranlığının arclından 1914'te İn
giliz manda dönemi başladığı için Mısır'ın 
diğer yerleri gibi kanal bölgesi de İngiliz
ler'in asker sevkiyatında önemli rol üstlen
di. 1 O Ekim 1954'te varılan Anglo-Egyptian 
Antiaşması'nı takiben İngiltere bölgeyi yir
mi ay içinde silahtan arındırdı. Amerika 
Birleşik Devletleri. Nil üzerindeki Asvan Ba
rajı'na kredi vermeyeceğini açıklayınca 26 
Temmuz 1956'da Mısır hükümeti kanalı 
millileştirdi. 24 Nisan 195Tde Mısır, istan
bul sözleşmesine uyarak kanalı savaş ge
milerinin geçişine açık tutacağım bildirdi. 
Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi'nin 1951 ve 1956 tarihli kararla
rıyla kanalın bütün devletler için açık ola
cağı kesinleşti. İsrail de hem bu kararla 
hem de Mart 1979'da Washington'da im
zalanan antlaşma ile kanaldan geçiş hak
kına sahip oldu. 

Süveyş Kanalı bölgede gelişen askeri ha
reketlerden çok etkilendi ve özellikle İsrail
Mısır savaşlarında ( 196 7, 1973) büyük ha
sar gördü. Süveyş şehri de 1967-1975 yıl
ları arasında kanal kapandığında adeta ölü 
bir şehre dönüştü; ancak kanal tekrar açıl
dığında ve '2000'1i yılların başında çevresin
deki inşaatlar tamamlandığında nüfusu 
artarak 2006'da 510.935'e ulaştı. Bölge
de petrol rafinerilerinin kurulup boru hat
larıyla Kahire'ye bağlanması buraya demir 
ve alüminyum ağır sanayi tesislerinin gir
mesine yol açtı; bu ise beraberinde çarpık 
yapılaşma getirdi. 
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Ebu Abdiilah Cemalüddın Mikdad 
b. Abdiilah b. Muhammed 

b. ei-Hüseyn es-Süyuri el-Hill! ei-Esedi 
(ö . 826/1423) 

Şii alimi. 
_] 

VIII. (XIV.) yüzyılın ikinci yarısında Hille'
ye bağlı SüyGr köyünde dünyaya gelmiş 
olmalıdır. Kaynaklarda daha çok Fazıl-ı Mik
dad, bazan da Fazıl-ı SüyGrl diye anılır. Baş-
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ta gelen hacası Şehid-i Ewel diye bilinen 
Muhammed b. Mekki b. Muhammed'dir. 
Ayrıca Ziyaeddin Abdullah ei-A'recl ve Aml
düddin Abdülmuttalib b. Abdülkerlm'den 
ders aldı. Hille ve Necef'te eğitim gördük
ten sonra Necef'te ileride bir süre kendi 
adıyla anılacak olan bir medrese yaptırdı. 
Eskiden en önemli medreselerden biri sa
yılan ve günümüzde banisi Selim Han'a nis
bet edilerek Selimiyye adıyla bilinen med
resede çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Bun
lar arasında oğlu Abdullah'la birlikte Zey
nüddin Ali b. Hasan Alale, Cemaleddin İbn 
Fehd Hüseyin b. Alaeddin. Muzaffer b. Fah
reddin ei-Kumml. Ebü'I-Abbas Ahmed b. 
Muhammed ei-Esedl gibi alimler bulun
maktadır. SüyGrl Necef'te vefat etti ve ora
da defnedildi. 

Şii ilim havzasında daha çok kelam ve 
fıkıh alanında yetişen SüyGrl o döneme 
kadar Şii alimlerinin yazdığı hacimli eser
leri okumuştur. Kendine has düşünceler 
ortaya koyan bir şahsiyet olmaktan ziya
de geleneği açıklayıcı. pekiştirici çalışmalar 
yapan bir alim olarak dikkat çeker. ima
miyye Şiası'nın inanç konularını ele aldığı 
eserinde tevhid. adalet. nübüwet, imarnet 
ve mead prensiplerine vurgu yapan SüyG
rl imarnın masum olması gerektiği yolun
da geniş açıklamalar yapmıştır (İrşadü't· 
talibin, s. 337-352). Bu arada akıl-vahiy 
meselesinde daha rasyonel bir tutum ser
gilemiş. bilgi teorisi ve tabiat felsefesinde 
Mu'tezile'nin Basra ekolüne yakın görüş
ler benimseyen İbnü'l-Mutahhar el-Hilll'
nin yolunu izlemiştir. İbnü'I-Mutahhar'ın 
el-Babü'l-l}.ô.di 'aşer'ine yazdığı en-Nafi' 
yevme'l-J:ıaşr adlı eserinin ilim çevrele
rinde büyük ilgi gördüğü bilinmektedir. 
SüyGrl'nin kelam ilminde şerhe dayanan 
yönü fıkıh için de geçerlidir. Fıkıhta ima
miyye Şiası ' nın usuli geleneğine tabi olan 
müellifın . fakihlerin toplumdaki rolüne ön
ceki usuli alimlerine göre daha fazla vur
gu yapması dışında herhangi bir özelliği 
bulunmamaktadır. imarnın gaybetinde or
taya çıkan problemierin çözümü, fetva ve 
kaza meselelerine bakışı. zekat ve humu
sun kimler tarafından toplanıp dağıtılaca
ğı. saldırıya dayalı cihadın hükmü gibi ko
nularda hacası Şehld-i Ewel'in yolunu ta
kip eder (Uyar, s. 98-1 02) . Ancak onun bir 
şarih olarak fıkıh konularını daha anlaşılır 
hale getirdiği , bu sebeple fıkıhla ilgili eser
lerinin önemli bir değer taşıdığı belirtilme
lidir. 

Eserleri. 1. Adabü'l-J:ıac (A.ga Büzürg-i 
Tahranl. 1, 17). z. el-Ed'iyetü'ş-şelaşan. 
Hz. Peygamber ve imamlardan nakledilen 
otuz duanın derlendiği bir eserdir (a.g.e., 

~87 



SÜYÜRT 

ı , 396). 3. el-Envô.rü'l-Celdliyye. Naslrüd
dln-i Tus'i'nin kelam konularını ele aldığı ve 
Muhammed Ali el-Cürcanl'nin Arapça'ya 
tercüme ettiği el-Fuşul adlı Farsça ese
rinin şerhidir. 4. el-İ'timô.d ii şer]Ji Vô.ci
bi'l-i'tikad. Tevhid, adi, nübüwet, ima
met, te~izlik, zekat, oruç, humus, hac ve 
cihad bahislerinin kısaca ele alındığı İb
nü'I-Mutahhar ei-Hilll'ye ait eserin şerhidir 
(baskı yeri yok, 1315/ 1897; nşr. Safaeddin 
el-Basri, Meşhed 1412) . S. İrşô.dü't-tô.li
bin ilô. Nehci'l-müsterşidin. Yine İbnü' I
Mutahhar ei-Hilll'nin kelam konularıyla 
ilgili eserinin şerhi olup son sayfada yer 
alan kayıttan 792 (1390) yılında tamam
landığı anlaşılmaktadır (taş baskıs ı , 1303/ 

!885, baskı yeri yok; nşr. Mehdi er-Recai, 
Kum !405) . 6. Kenzü'l-'irfô.n ii fı]fhi'l
Kur'ô.n. Kur'an-ı Kerim'den fıkıhla ilgili 
~yetler yanında imamlardan nakledilen ri
vayetler çerçevesinde gerçekleştirilen ha
cimli bir çalışmadır (taş baskı s ı , Tahran 
1304-1 305, 131 1; Necef 1963; Tahran 1343 

h ş.). 7. el-Levô.mi'u'l-ilô.hiyye fi'l-me
bô.hisi'l-kelô.miyye (Muhammed Ali Ta
bat.abal'nin önsözüyle, Tebriz ı 396) . 8. 
Nazdü'l-Kavô.'idi'l-fı]fhiyye . Şehld-i Ev
vel'in el-Kavô.'id ve'l-fevô.'id adlı kitabı 
üzerine bi.r tehzlb çalışmasıdır (nşr. Abdül
latlf el-Kuhkemerl, Kum 1403/ 1 993). 9. en
Nô.ti' yevme'l-]Jaşr. Ebu Ca'fer et-Tüsl'
nin ibadet ve dualara dair Mişbô.]Ju'l
müctehid adlı eserini İbnü'I-Mutahhar ei
Hilll'nin Minhdcü'ş-şald]J ii mu]Jtaşari'l
Mişbô.]J adıyla ihtisar edip usulü'd-dinle 
ilgili olarak ekiediği on birinci baba yapı
lan bir şerhtir. Ebü'I-Feth b. Mahdum ei
Hüseynl'nin Miftô.]Ju'l-bô.b isimli şerhiyle 
birlikte Mehdi Muhakkık tarafından yayım
lanmıştır (Tahran 1365 hş.). Süyürl'nin şer
hini William E. Miller İngilizce'ye çevirmiş
tir (London 1928). 10. et-Ten]fi]Ju'r-rô.'i ' 
li-Mu]Jtaşari'ş-Şerô.'i'. Muhakkık ei-Hilll'
nin Şerô.'i'u 'l-İslô.m adlı eserinin müelli
fin kendisi tarafından en-Nô.fi' li-Mu]Jta
şari'ş-Şerô.'i' adıyla yapılan muhtasarı üze
rine yazılmış bir şerhtir (nşr. Abdüllatlf ei
Hüseynl, Kum 1404; diğer eserleri için bk. 
Tebrlzl, IV, 282-283) . 
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(bk. ASYÜT). 
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Ebü'I-Fazl Celalüddin Abdurrahman 
b. Ebi Bekr b. Muhammed 
ei-Hudayri es-SüyOti eş-Şafii 

(ö. 911/1505) 

Tefsir, hadis, fıkıh, 
Arap dili ve edebiyatı alimi. 

_j 

_j 

1 Receb 849'da (3 Ekim 1445) Kahire'de 
doğdu. Ataları Orta Mısır'daki Asyüt'ta ya
şadığı için Süyütl, büyük dedelerinden biri 
Asyüt'a gelmeden önce Bağdat'ın Huday
riye mahallesinde bulunduğundan Huday
ri nisbeleriyle anılır. Asyüt'a ilk yerleşen 
büyük dedesi Hümamüddin bir sufl olup 
buradaki kabri halen ziyaretgahtır. Babası 

Kemaleddin Ebu Bekir Asyüt'ta doğmuş, 
Kahire'de İbn Hacer ei-Askalanl gibi alim
lerin talebesi olmuş, vaizlik yanında Mısır 
Abbasl Halifesi Müstekfl-Billah'ın hususi 
imamlığını yapmış , bir dönem Kahire ka
dılığına vekalet etmiş, şerh, ta'lik ve haşi
ye türünden eserler yazmıştır. Oğl~nun da 
ilimle uğraşmasını istediğinden lbn Ha
cer'in derslerine giderken onu da götür
müş, Süyutl henüz beş yaşlarında iken ve
fat edeceğini hissedince oğlunu medrese
deki arkadaşlarına emanet etmiştir. Süyu
tl'nin önemli iki hamisinden biri İbnü'I
Hümam, diğeri hocası Celaleddin ei-Ma
halll'dir. Annesinin Türk veya Çerkez asıllı 
bir cariye olduğu belirtilir. Eşi ve çocukları 
hakkında bilgi yoktur; sadece oğlu Ziyaed
din Muhammed'i Şümünnl'nin derslerine 
götürdüğü bilinmektedir. 

Tahsil hayatına Kur'an öğrenerek baş
layan Süyütl, Cemmaill'nin 'Umdetü'l-a]J
kô.m'ını, Nevevi'nin Minhô.cü't-tô.libin'i
ni, İbn Malik'in el-Elfiyye'sini ve Beyzavı~
nin Minhô.cü'l-vüşul'ünü ezberledi. 864'
te ( 1460) Salih b. ömer ei-Bulkinl, Yahya b. 
Muhammed ei-Münavi gibi hocalara ilk üç 

kitabı arzetti; iki yıl sonra da Şemseddin 
es-Siraml'den Arapça akutmak için icazet 
aldı. 1460'tan itibaren Şehabeddin eş-Şa
rimsahl'nin feraiz derslerine katıldıysa da 
hocasının vefatı üzerine bu dersler yarım 
kaldı. Şeyhuniyye Hankahı'nın imami Şern
seddin Muhammed b. Musa ei-Hanefi'den 
Sahih-i Müslim'in tamamına yakınını, Ka
di İya'z·ın eş-Şifa' adlı eserini ve önceden 
ezberlediği İbn Malik'in el-Elfiyye'sini oku
du. Arap dili ve edebiyatma ağırlık verdi
ği ve Arapça ile ilgili birçok kitap okudu
ğunu belirttiği bu dönemde en çok fayda
landığı hocalarından biri, Şeyhuniyye Kü
tüphanesi görevlisi Şemseddin Muham
med b. Sa'd b. Ham ei-Merzübanl ei-Ha
nefi'dir. Süyutl gençlik döneminde çoğu 
Arap diline ait bazı kitaplara ve meselele
re dair şerh , haşiye vb. eserler yazmış, fa
kat daha sonra bunları imha etmiştir (Ab
dülkadir eş-Şazell, s. 67-68) . 865 (1461) 
yılında kendisine büyük hayranlık duydu
ğu hacası Kadılkudat Salih b. Ömer ei-Bul
kinl'nin fıkıh derslerine katıldı. Aynı yıl Şer
hu'l-isti'ô.ze ve'l-besmele ile Şer]Ju'l
İfav]fale v~'l-]Jay'ale adlı eserlerini kale
me aldı ve hocası Bulkinl her iki eser için 
birer takriz yazdı. Acemi işi gördüğü bu 
iki eserini diğer çalışmalarıyla birlikte im
ha etmemesine gerekçe olarak hocasının 
hattıyla yazılan takrizleri gösterdi. Bulki
ni'den fetva verme ve ders okutma hu
susunda icazet aldı (866/ 1462) ve hoca
sının da hazır bulunduğu ilk dersini 9 Zil
kade 86Tde (26 Temmuz 1463) Şeyhu Ca
mii'nde verdi. Bulkinl'nin ölümüne kadar 
onun derslerine katılmaya devam etti. Sü
yütl'nin hocaları arasında Kadılkudat İzzed
din ei-Kinanl, Abdülazlz b. Muhammed ei
Mikatl ve Seyfeddin İbn Kutluboğa da var
dır. Fakat onun bu dönemdeki asıl önemli 
h ocalan, on dört yıl boyunca kendisinden 
her gün yeni bir şey öğrendiğini söylediği 
ve "ikinci babam" dediği (Bugyetü 'l-vu'at, 
1, 11 8) Kafiyeci ile 1463-1467 yılları ara
sında derslerini takip ettiği Şümünnl'dir. 
Kafiyeci'den tefsir, hadis, fıkıh usulü, ha
dis usulü, Arap edebiyatı gibi alanlarda 
faydalandı, çeşitli ilimleri akutmak üzere 
icazet aldı. Kafiyeci, kelamla ilgili Envô.
rü 's-sa'ô.de adlı kitabına şerh yazması ko
nusunda ısrar ettiği halde Süyütl bu ilme 
ilgi duymadığı için hocasına olumsuz cevap 
verdi (Abdülkadir eş-Şazell, s. 76) . Cem'u'l
cevô.mi' ve Şer]Ju'l-Elfiyye gibi eserleri
ne takrizler yazan Şümünnl'den (Bugye
tü'l-vu'at, ı , 377; el-Müncem, s. 87) hadis, 
Arap dili ve edebiyatı konularında fayda
landı ve hocalarından rivayet ettiği hadis
lerin fihristini çıkardı. Süyütl'nin müder
ris sıfatını kazandığı 86Tden ( 1463) bir yıl 


