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ı, 396) 3. el-Envfırü'l-Celdliyye. Naslrüd
dln-i Tasi'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'timdd ii şer]J.i Vdci
bi'l-i'ti]fö.d. Tevhid, adi, nübüwet, ima
rnet temizlik, zekat, oruç. humus, hac ve 
cihad bahislerinin kısaca ele alındığı İb
nü'J-Mutahhar el-Hilll'ye ait eserin şerhidir 
(baskı yeri yok, 1315/ 1897; nşr. Safaeddin 
el-Basri, Meşhed 1412). S. İrşfıdü'Hdli
bin ila Nehci'l-müsterşidin. Yine İbnü'J
Mutahhar el-Hill1'nin kelam konularıyla 
ilgili eserinin şerhi olup son sayfada yer 
alan kayıttan 792 (1390) yılında tamam
landığı anlaşılmaktadır (taş baskısı, 1303/ 

!885, baskı yeri yok; nşr. Mehd! er-Recal. 
Kum !405). 6. Kenzü'l-'irffın ii fı]fhi'l
Kur'dn. Kur'an-ı Kerim'den fıkıhla ilgili 
~yetler yanında imamlardan nakledilen ri
vayetler çerçevesinde gerçekleştirilen ha
cimli bir çalışmadır (taş baskısı, Tahran 
1304-1305, 1311; Necef 1963; Tahran 1343 

hş.). 7. el-Levdmi'u'l-ildhiyye fi'l-me
bdhisi'l-keldmiyye (Muhammed Al i Ta
bat.abal' nin önsözüyle, Tebriz 1396). 8. 
Nazdü'l-f>.avd'idi'l-fı]fhiyye . Şehld-i Ev
vel'in el-Kavd'id ve'l-fevd'id adlı kitabı 
üzerine bi.r tehzlb çalışmasıdır (nşr. Abdül
latlf el-Kuhkemer!, Kum 1403/1993) . 9. en
Nfıti' yevme'J-l;.aşr. Ebu Ca'fer et-TCısl'
nin ibadet ve dualara dair Mişbd]J.u'l

müctehid adlı eserini İbnü'I-Mutahhar ei
Hilll'nin Minhdcü'ş-şaldJ:ı ii mu]Jtaşari'l
Mişbd]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 Miftdl;.u '1-bdb isimli şerhiyle 
birlikte Mehdi Muhakkık tarafından yayım
lanmıştır (Tahran ı 365 hş.). SüyCırl'nin şer

hini William E. Miller İngilizce'ye çevirmiş
tir (London 1928). 10. et-Ten]fi]J.u'r-rfı'i' 

Ji-Mu]Jtaşari'ş-Şerd'i'. Muhakkık el-Hill1'
nin Şerd'i'u'l-İsldm adlı eserinin müelli
fin kendisi tarafından en-Ndti' li-Mu]J.ta
şari'ş-Şerd'i' adıyla yapılan muhtasarı üze
rine yazılmış bir şerhtir (nşr. Abdüllatlf el
Hüseyn!, Kum 1404; diğer eserleri için bk. 
Tebr!zl. IV, 282-283). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Süyüri, irşadü 't-talibin ila Nehci 'l-müsterşidin 
(nşr. Mehdi er-Recai) . Kum 1405/ 1984, s. 337-
352; Hür ei-Amili, Emelü 'l-amil (nşr. Ahmed el
Hüseynl). Necef-Bağdad 1385/1965, II, 325; Mec
lisi. Bil;ıarü 'l-envar, Beyrut 1403/1983, 1, 41; Ab
dullah Efendi ei-İsfahani, Riyazü'l-'ulema' ve f:ıi
yazü'l-fuZalti' (nşr. Ahmed el-Hüseyni), Kum 1401, 
v, 216-217; İbn Usfür ei-Bahrani, Lü'lü'etü'l
baf:ıreyn (nşr. M. Sad ı kAl-i BahrüluiQm), Beyrut 
1406/1986, s. 172-173; Hansari, Ravzatü 'l-cen
nat, VII, 171-176; Tebrizi, Reyl;ıanetü'l-edeb, IV, 
282-283; A'yanü'ş-Şi'a, X, 134; Aga Büzürg-i 

188 

Tahrani, e?-Zen-<a ila teşanifi 'ş-Şi'a, Beyrut 1403/ 
1983, 1, 17, 396; ll, 297, 423; lll, 7, 352; IV, 463; 
Ca'fer Bakır AI-i MahbQbe, Mazi'n-Necef ve f:ıazı
ruha, Beyrut 1406/ 1986, 1, 125-126; Salihiyye. el
Mu'cemü'ş-şamil, V, 128-129; Mazlum Uyar, Şii 
Ulemanın Otoritesinin T('!melleri, İstanbul2004 , · 
s . . 98-1 02; Mu'cemü (abaf!:ati'l.mütekell(min, 
Kum 1425/1383, ııı ; 246-248; Mu'cemü'l-n;:atı
tütati'l-mevcade fi mektebati İstanbul ve Ana
tü/i (haz. Ali Rıza Karabulut). [baskı yeri ve tarihi 

yok]. III, 
1596

· liiJ İLYAS ÜzÜM 

L 

L 

SÜYÜT 

(bk. ASYÜT). 

SÜYÜTİ 
(~.r--J') 

Ebü'l-Fazl Celalüddtn Abdurrahman 
b. Ebi Bekr b. Muhammed 
el-Hudayrt es-SüyOtt 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 AsyCıt'ta ya
şadığı için SüyCıtl, büyük dedelerinden biri 
AsyCıt'a gelmeden önce Bağdat'ın Huday
riye mahallesinde bulunduğundan Huday
rı nisbeleriyle anılır. Asyut'a ilk yerleşen 
büyük dedesi Hümamüddin bir sufı olup 
buradaki kabri halen ziyaretgahtır. Babası 
Kemaleddin Ebu Bekir Asyut'ta doğmuş , 

Kahire'de İbn Hacer ei-Askalanl gibi alim
lerin talebesi olmuş, vaizlik yanında Mısır 
Abbasl Halifesi Müstekfı-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'l
Hümam, diğeri hocası Celaleddin el-Ma
hall1'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 SüyCıtl, Cemmaili'nin 'Umdetü'l-al;.
kdm'ını, Nevevi'nin Minhdcü'Hdlibin'i
ni, İbn Malik'in el-Elfiyye'sini ve Beyzav1'
nin Minhfıcü'l-vüşul'ünü ezberledi. 864'
te ( 1460) Salih b. ömer el-Bulkin!, Yahya b. 
Muhammed el-Münavi gibi hocalara ilk üç 

kitabı arzetti; iki yıl sonra da Şemseddin 
es-S1ram1'den Arapça okutmak 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 imaını Şern

seddin Muhammed b. Musa ei-Hanefı'den 
Sahih-i Müslirn'in tamamına yakınını, Ka
di İya.z'ın eş-Şiffı' adlı eserini ve önceden 
ezberlediği İbn Malik'in eJ-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 el-Merzübanl ei-Ha
nefı'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 hayr~nlık duydu
ğu hocası Kadılkudat Salih b. ümer el-Bul
kinl'nin fıkıh derslerine katıldı. Aynı yıl Şer
hu'l-isti'dze ve'l-besmele ile Şer]J.u'l
Hav]fale v~'l-]J.ay'ale adlı eserlerini kale
~e 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
yCıti'nin hocaları arasında Kadılkudat İzzed
din el-Kinanl, Abdülaiiz b. Muhammed ei
Mikatl ve Seyfeddin İbn Kutluboğa da var
dır. Fakat onun bu dönemdeki asıl önemli 
hocaları, on dört yıl boyunca kendisinden 
her gün yeni bir şey öğrendiğini söylediği 
ve "ikinci babam" dediği (Bugyetü'l-vu'at, 
ı, 118) 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 okutmak üzere 
icazet aldı . Kafiyeci, kelamla ilgili Envd
rü's-sa'fıde adlı kitabına şerh yazması ko
nusunda ısrar ettiği halde SüyCıtl bu ilme 
ilgi duymadığı için hocasına olumsuz cevap 
verdi (Abdülkadireş-Şazell, s. 76). Cem'u'l
cevdmi' ve Şer]J.u'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 fıhristini çıkardı. SüyCıtl'nin müder
ris sıfatını kazandığı 86T den ( 146 3) bir yıl 



sonra giriştiği hadis tahammül faaliyeti 
çok uzun sürmedi. Muteber hocaların ve
fatından önce onlardan dirayete dair bil
gi edinmeyi hadis sema etmekten daha 
önemli saydı , ancak bu hocalardan hadis 
sema etmekten de vazgeçmedi. Tamamı
nı veya bir kısmını hocalarından dinlediği 
kitapların listesi sayfalarca uzamakta (et
Tef:ıaddüş, s. 39-42. 249-251), hadis hoca
ları hakkında yazdığı eserlerin en önemlisi 
olan el-Müncem fi'l-mu'cem'de üç ta
baka halinde zikrettiği hocalarının sayısı 
195'i bulmaktadır. 

Süyüti 869'daki (I 465) hac yolculuğu dı
şında Mısır'dan hiç ayrılmadı. Davfıdi'ye da
yanarak 873'te (I 469) ikinci defa hacca git
tiği söylenirse de (Sartain. s. 40) başka kay
naklarda böyle bir bilgi yoktur. Hac yolcu
luğu ve Mekke'deki ikameti sırasında ge
çen olayları, karşılaştığı hocaları ve çeşitli 
edebi konuları en-Nal].letü'z-zekiyye fi'r
rif:ıleti'l-Mekkiyye ve en-Neff:ıatü'l-mis
kiyye ve't-tuf:ıfetü'l-Mekkiyye adlı eser
lerinde anlattı. 870 yılı Receb ayından (Şu
bat-Mart 1466) başlayarak Dimyat ve İs
kenderiye çevresinde yaklaşık üç aylık bir 
gezi yaptı, el-İgtibdt fi'r-rif:ıle ile'l-İsken
deriyye ve Dimyfit yfihud Katfü'z-zehr 
ii rif:ıleti şehr'de bu seyahatlerindeki göz
lemlerini yazdı. Gittiği yerlerde o güne ka
dar telif ettiği Şer]].u'l-Elfiyye gibi eserle
rini, ali isnadlı rivayetlerinden oluşan 'Uşfi
riyyat'ını ve Nurü'l-J:ıad~a gibi manzu
melerini, ayrıca Buhari'nin el-Cfimi'u'ş
şa]].if:ı'i ile Kadi İyaz'ın eş-Şitfi' adlı ese
rini nakletti, akranlarına ve yaşça kendi
sinden büyük alimiere icazet verdi. İbn 
Hacer'in vefatıyla yirmi yıl kadar kesintiye 
uğradığını söylediği hadis imla meclisle
rini (et-Tef:ıaddüş, s. 88) 872 (1467-68) yı
lında yeniden başlattı, fakat veba salgı
nı yüzünden derslerine zaman zaman ara 
verdi. 877'de (1472) ŞeyhOniyye Medre
sesi'nde hadis hocalığına tayin edildi. 

875'te ( 14 70) Berkuk Türbesi şeyhliği 
yapan SüyOti, 1486-1500 yıllarında döne
min en büyük hankahı olan Baybarsiyye 
Hankahı şeyhliğine getirildi. Bu görevinin 
son yılları devlet idarecileriyle ilişkileri açı
sından sıkıntılı geçti. Bu konudaki görüş
lerini ifade etmek için Md ravfihü'l-esfi
tin ii 'ademi'l-meci' ile's-selfitin ve er
Risfiletü's-sultfiniyye gibi eserlerini kale
me aldı (Abdülkadir eş-Şazeli, s. ı 59-ı64). 

Özellikle büyük dedesi Hümamüddin'in et
kisiyle tasavvufa meyletti. Başında bulun
duğu hankahın imkanlarının sOfılikle ilgi
si olmayan kişilerce kötüye kullanılmasını 
engellemek için birtakım girişimlerde bu
lundu. 903 (1497-98) yılında hankah men-

suplarının devletten aldıkları tahsisatın ye
rinde harcanmadığı gerekçesiyle kesilme
sini talep etmesi büyük tepkiyle karşılan
dı, dövülmesine, hatta ölümle tehdit edil
mesine yol açtı. Süyüti, üç yıl daha sürdür
düğü bu görevinden kendisini öldürmek 
isteyen Tomanbay'ın 906'da ( 150 ı) tahta 
geçmesi üzerine ayrıldı ve birkaç ay sak
Ianmak zorunda kaldı (Hammude, s. I ı3) 
Daha önce SüyOti bütün yargı teşkilatını 
yönetme yetkisiyle donatılmış bir maka
ma tayin edilmişti; 902 (1496-97) yılında 
onun talebiyle Halife Mütevekkil-Aiellah, 
Mısır yanında diğer bütün İslam ülkelerin
deki yargı teşkilatından sorumlu bir ma
kam ihdas edip kendisini bu göreve getir
mişti (tayin kararının metni için bk. Ab
dülkadir eş-Şazell, s. ı 73- ı 7 4). Dört mez
hebin kadılkudatlarına hükmetme yetki
si veren bu tayin, yargı çevrelerinde şid
detli tepkilere sebep oldu ve halife, sulta
nın yetkilerine tecavüz ettiği iddiaları üze
rine bu kararından döndüğünü ilan etti. 
Bazı araştırmacılar SüyOti'nin o dönemde 
Şafii kadılkudatı olan, kendisinden yaşça 
büyük ve toplumda saygın bir yeri bulu
nan Zekeriyya el-Ensari ile rekabete gir
mekyerine böyle bir yol seçtiğini, EyyObi
ler zamanında İbn Bintü'l-Eaz tarafından 
yürütülen buna benzer bir görev bulun
duğunu ileri sürerek halifeyi ikna ettiğini 
belirtir (Hammude, s. ııo-ııı). Hayatının 
belirli bir safhasından sonra öğretim fa
aliyetlerini asgariye indirdiği, ayrıca Bay
barsiyye Hankahı şeyhliğine tayin edildiği 
ve telif çalışmalarına ağırlık verdiği için çok 
fazla talebesi olmayan Süyüti'den Muham
med b. Ali ed-Davı1di, Abdülkadir b. Mu
hammed eş-Şazeli, İbn İyas, Şemseddin 
İbn Tolun, Zeynüddin İbnü'ş-Şemma', Ha
san b. Ali el-Kaymeri, Ebü'l-Hasan el-Me
nOfi, kıraat alimi Siraceddin en-Neşşar, 
Şemseddin eş-Şami ve Alkarn i gibi şahsi

yetler ders almıştır. 

Süyüti, hayatının son beş yılını inzivada 
geçirdiği Nil üzerindeki Ravza adasında 
19 Cemaziyelewel 911 'de (18 Ekim 1505) 

vefat etti ve babasının Babülkarafe dışın
da bulunan kabrinin yanına defnedildi. An
nesi tarafından üzerine küçük bir türbe 
yaptırılan ve zamanla ziyaretgah durumu
na gelen kabrinin etrafı 945 (1538) yılın

da düzenlendi. Asyüt'ta SüyOti'ye nisbet 
edilen kabir muhtemelen kendisinin bir zi
yaretgah olduğunu söylediği (et-Tef:ıaddüş, 
s. 5) dedesi Hümamüddin'e aittir. Süyüti'
nin mirasıyla ve sağlığında vakfettiği ki
taplarıyla annesi ilgilenmiş, bu kitaplar Os
manlılar'ın Mısır'ı fethi sırasında Ezher Ca
mii'ne götürülmüştür. Kendi eserleri dışın
daki bazı kitapları ise aralarında Hanefi 
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fakihi İbnü'ş-Şıhne'nin de bulunduğu kişi
ler tarafından satın alınmıştır (Abdülkadir 
eş-Şazeli, s. 26 ı -262) 

SüyOti'nin çağdaşlarıyla girdiği tartış
malar meşhurdur. Öğrencilik döneminden 
başlayıp 906'da ( 1500) inzivaya çekilme
sine kadar devam eden bu tartışmalara 
genellikle bir eleştiriye cevap vermesi, bir 
görüş veya fetvayı reddetmesi dolayısıyla 
girmiştir. Çeşitli ilimiere dair meseleler ve
ya intihal suçlamaları yüzünden cereyan 
eden bu tartışmaların asıl sebebi Süyüti'
nin çağdaşlarını ilmi açıdan hafife alması 
(Sehavi. IV. 69) ve onları cehaletle suçla
masıdır. Kendini IX. (XVI.) yüzyılda fıkıh, 
hadis ve dil ilimlerinde mutlak müctehid 
seviyesine ulaşan tek kişi ve müceddid ola
rak kabul eden Süyüti herkesin ilirnde ken
disine ihtiyaç duyduğunu belirtmiş ( el-fjaur, 
II, 248; Tarzü 'l-'imfime, II, 687, 696, 782; ed
Deueranü'l-felekr, ı. 409, 4ı9; el-Küllficiyye, 
II. 958-960, 969), başkalarının hatalarını 

eleştirmekten geri durmamıştır. Bir müc
tehidin mantık ve kelam bilmesinin şart 
olmadığını ( Talq"frü 'l-istinad, s. 49-50). bü
tün alimierin hata ettiği sırada tek başı
na doğru görüşü bulabileceğini iddia et
miş (er-Red, s. 169), bu tür iddiaları yüzün
den başına gelenleri Hz. Peygamber'in 
peygamberliğini ilan ettiği zaman çektiği 
sıkıntılara benzetmiştir (Tarzü'l-'imame, II , 
691). Fıkıhta mutlak müctehid sayıldığını 
söylemesine rağmen mutlak müctehidin 
müstakil müctehidle aynı manaya gelme
diğine dikkat çekerek fıkhi konularda Şa
fii mezhebine mensup bulunmakla birlik
te Şafii'nin mukallidi değil ictihadında onun 
yöntemini benimseyen mutlak bir mücte
hid olduğunu söylemiştir. Bu sebeple fet
valarında Şafii'nin meşhur görüşünü be
nimsemediği yerlerde ya onun veya asha
bının diğer bir kavlini esas almış , nadiren 
mezhebin dışına çıkmıştır (et-Tef:ıaddüş, s. 

90, 205; er-Red, s. 1 12-116). 

Onun en meşhur muhalifleri, çağdaş
ları hakkındaki övgü ve yergilerinde çoğu 
zaman aşırıya kaçan hadis alimi Şemsed
din es-Sehavi, Hanefi fakihi İbnü'l-Kereki, 
Muhammed b. Abdülmün'im el-Cevcer"i, 
Şemseddin el-Bani ve Buhari şarihi Ah
med b. Muhammed el-Kastallani'dir. Sü
yOti'nin özellikle Sehavi ile anlaşmazlıkla
rında İbn Hacer'le ilişkileri merkezi konum
dadır. İbn Hacer'in ardından hadis ilminde 
en önemli isim olduğunu iddia eden Süyü
ti, dönemin ileri gelen hadis hafızlarını kü
çümseyen Sehavi'nin bu tavırlarınason ver
diğini söylemekte (Tarzü 'l-'imame, II. 766-

767), Sehavi ise İbn Hacer'in vefatından 
yirmi yıl sonra hadis imla meclislerini yeni-
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den başiattığını söyleyen Süyuti'nin bu id
diasını asılsız saymakta, aynı zamanda onu 
kendisinin ve İbn Hacer'in eserlerinden in
tihal yapmakla suçlamaktadır (eçi-l)av'ü'l
lami', IV, 68; Süy0t1', Şaf)ibü seyf, ı, 562) 
Sehavl, İbn Hacer'in ölümünün ardından 
870 (1465-66) yılına kadar elli dokuz hafta 
hadis imla ettiğine göre (AyderGs1', s. ı 9-
20) bu konuda haklı sayılabilir. Ancak Sü
yGt1'nin Şdl;ibü seyf 'ala şdl;ibi l;ayfta 
ve eJ-Kdvi'de delilleriyle verdiği cevaplar, 
hakkında yapılan intihal suçlamasının isa
betli olmadığını göstermektedir. Sehav1'
ye göre SüyGtl hocaların derslerini yete
rince takip etmediği ve bilgisini kitaplar
dan elde ettiği için muhakkik sayılmama
lıdır. Ayrıca İbn Hacer'in başında bulundu
ğu MahmGdiyye Kütüphanesi'ndeki kitap
ları çok iyi bildiğinden, başkalarının muh
tevasından haberdar olmadığı bazı eser
leri kendisine nisbet etmiştir. Nitekim onun 
Lübabü'n-nü]fül, 'Aynü'l-işabe, en-Nü
ketü'l-bedi'at, el-Medrec ile'l-müdrec, 
Te~kiretü'l-mü'tesi, Tul;fetü'n-nabih, 
Md revahü'l-va'un, el-Esas ii mena]fıbi 
Beni']-'Abbas, Cüz' ii esma'i'l-müdel
lisin, Keşfü 'n-ni]fö.b 'ani'l-el]fö.b, Neş
rü'l-'abirgibi kitapları aslında İbn Hacer'
den yapılmış intihallerdir (eçi-l)av'ü'l-lami', 
IV, 68) . Bu suçlamaları kabul etmeyen Sü
yGt1, Sehavi'yi avam tabakasından ve cahil 
şeyhlerden çokça hadis aldığı için kınamış. 
ona ait zannedilen hadis kitaplarının çoğu
nun hacası İbn Hacer'in terekesinden elde 
edilen müsveddelerden yazıldığını söyle
miştir (el-Kavf, ll . 948-949) 

Sehavl, Süyuti'nin Mahmudiyye Kütüp
hanesi'ni çok iyi bildiğini ve çok çabuk eser 
telif ettiğini söyler. Süyutl de MahmGdiy
ye Kütüphanesi'nden istifade ettiğini (et
Tef)addüş, s. 165) ve İbn Hacer'in yaptığı 
bu kütüphanedeki 4000 kitaba ait alfabe
tik fihristi (DİA, XIX. 5 l 5) gördüğünü söy
lemekte ( el-Kavi, ıı . 950). hatta vakfiyesi
ne aykırı olduğu halde buradan dışarıya ki
tap çıkardığı bilinmektedir. Süyutl bunu 
meşru göstermek için Be~lü '1-mechud ii 
{J.izaneti Mal;mud adıyla bir risale telif 
etmiştir (nşr. Fuad Seyyid, MMMA, IV/ I 
ı 1958[, s. 125-136). Kendisi çok kolay ki
tap yazmasının sebebini açıklarken eser
lerin muhtevasını iyi tanıdığını, hangi bilgi
yi nereden elde edeceğini bildiğini söyle
miş; nitekim lfüsnü'l-mul;açlara, el-Ca
mi'u'ş-şagir, Bugyetü'l-vu'at, el-İt]fö.n 
ve diğer birçok eserinde kaynakları zikret
miş, hatta et-Ta'rif bi-adabi 't-te'lit, el
Fdri]f beyne'l-muşannif ve's-sari]f gibi 
risaleler yazmıştır. İntihal hususunda ke
sin bir hükme varabiirnek için bir yandan 
o dönemin telif tarzının dikkate alınma-
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sı (bu konuda bir açıklama için bk. Şev
kanı. 1, 333), bir yandan da Süyutl'nin 
eserleriyle başka müelliflere ait eserlerin 
karşılaştırılması gerekir. Nitekim bu tür 
çalışmalar Süyutl'nin olduğu zannedilen 
bazı kitapların başka müelliflere aidiyeti
ni gösterdiği gibi (Adnan Derviş, Xlll/5 ı 
ı 1993], s. 90 vd.; Abdülilah N eb han, XV/ 
57 ı 1994], s. 89-90) ona nisbet edilen bazı 
kitapların da başkaları tarafından telif edil
miş olması muhtemeldir ( Derı1b1', XXVlll 
64 ı2003 [, s. 47-49) . Mesela Şazell, hacası 
SüyGti'nin kitaplarından yapacağı derleme
leri ona nisbet ederek yaygınlaştırma ko
nusunda kendisinden izin aldığını söyle
mektedir ki (Behcetü 'l-'abidin, s. 280) Şa
zell'nin neşretmiş olması muhtemel bu tür 
kitapların SüyGtl'ye ait zannedilmesi müm
kündür. Sehavi'nin SüyGtl hakkındaki eleş
tirilerini bazan acımasızca dile getirdiği eçl
J)av'ü'J-Jdmi'ine karşılık Süyutl el-Kavi 
ii Taril]i's-Se{J.dvi'yi telif etmiş, Sehavi de 
buna cevap olarak el-İ'lan bi't-tevbib li
men zemme ehJe't-tdril]'iyazmıştır (Şer
f)u Ma~amat, neşredenin girişi, l , 63). Sü
yuti'nin Kastallani ile tartışmasının konu
su ise Kastallan1'nin onun el-Mu'cizat, el
Ijaşa'iş, Tayyü'l-lisan ve Mesalikü'l
l;uneta' ii valideyi'l-Muştafa adlı kitap
larından intihal yapmış olmasıdır. Uzun 
süren tartışmalar sonunda Kastallani bu 
eleştirileri kabul ederek kendisinden özür 
dilemiştir. SüyGti bu konunun ayrıntıları
nı el-Fdri]f beyne'l-muşannif ve's-sari]f 
ve Şdl;ibü seyf adlı eserlerinde anlatmak
tadır. 

SüyGt1'nin bu tartışmalar vesilesiyle ka
leme aldığı bazı eserlerin yazılış tarihleri 
tesbit edilebilmekte, bu tür bilgiler, kendi
sinin kırk yaşından sonra uzlete çekildi ği 
görüşünün (Abdülkadir eş-Şazell, s. 158; 
ibnü'l-imad, X, 76) gerçeği yansıtmadığı
nı, Baybarsiyye Hankahı şeyhliğine geti
rildiği 891 (1486) yılından sonra fetva ver
meye ve ders okutınaya devam ettiğini 
göstermektedir (el-İstinşar, ı, 226). Buna 
göre ders akutmaktan ve fetva vermek
ten tamamen vazgeçmesinin gerekçeleri
ni açıkladığı el-Ma]fö.metü'l-lü'lü'iyye'yi 
kırk yaşında yazmış olması mümkün gö
rülse de bu kesin değildir. Zira kendisinin 
yahut başkalarının fetvalarıyla ilgili bazı 
eserlerini 894, 897 (1492). 898, 900 yıl
larında kaleme aldığı bilinmektedir (Şer

!) u Ma~amat, neşredenin g iri ş i , I, 84-85 ). 
Ayrıca halkın meseleleriyle ilgilenmemeyi 
gerektirecek bir inziva anlayışı , onun yıl
larca sürdürdüğü müceddidlik iddiasına da 
uymamaktadır. Vakit kaybı olarak gördüğü 
tartışmalardan vazgeçerek (Tarzü'l-'ima
me, ll , 708) tam anlamıyla uzlete çekilip 

kendini telife adaması 906 ( 1500) yılından 
sonradır (Hammı1de , s. 106, 116). 

Hadis ilmindeki Yeri. Süyut!, İbn Hacer 
el-Askalani'den hemen sonraki dönemde 
hadis ilmini temsil eden birkaç önemli şah

siyetten biridir. Hayatının bazı devirlerin
de hadis hocalığı yapmış. daha çok hadis 
alanında eser vermiştir. Hadis ilminde 
mutlak müctehid sayılmanın hafızlık ma
kamına erişmekle mümkün olduğunu söy
leyen Süyut! kendisinin 200.000 hadis ez
berlediğini ( a.g.e., s. 146; ayrıca b k. ib
nü'l-imad, X, 76) ve bu ilirnde müctehid
liğe ulaştığını ifade etmiştir (et-Tef:ıaddüş, 

s. 205) . Yaşadığı dönemde kendisinden 
başka hadis hafızının bulunmadığını ileri 
sürmekteyse de (Tarzü'l-'imame, ll , 688) 
diğer bazı eserlerinde Sehavl, Bikal, Fah
reddin Osman b. Muhammed ed-Diyeml 
ve İbrahim b. Ali el-Karkaşendl gibi alim
leri hafız diye anmaktadır (el-Ma~ametü 's

Sündüsiyye, l, 614; Tarzü 'l-'imame, ll. 766) . 
Hadis ilminin hem rivayet hem dirayet sa
hasında eser veren Süyutl, özellikle cami' 
türüne giren kitaplarıyla o devirde çok be
nimsenen telif tarzlarından ansiklopedik 
eser yazma geleneğini hadis ilminde de 
başlatmıştır. el-Cami'u'ş-şagir, Ziyada
tü'l-cami'i'ş-şagir ve el-Cami'u'l-ke
bir'i hazırlarken 345 müellife ait 642 kay
naktan faydalanmış (Lahham, s. 333-379) , 
fetvalarında müşkil gördüğü her mesele
de alimierin görüşlerini araştırmak için ça
ba sarfetmiştir ( el-Ma~ametü 'l-Lü' lü'iyye, 
ll, 1005). 877'de (1 472) Şeyhuniyye Med
resesi'nde hadis akutmaya başlamadan 
önce üç yıla yakın bir süre İbn Tolun Ca
mii'nde imla meclisleri kurarak halka açık 
hadis öğretimi geleneğini sürdürmüştür. 
Hadis kitaplarındaki her hadisin naklinin 
caiz olmadığını, bazı hadislerin ehline da
nışılmadan aktarılmaması gerektiğini söy
leyen Süyut! (Tarzü'l-'imame, ll , 719-720), 
vaaz, fetva ve konuşmalarda mevzG hadis 
kullanmanın sakıncalarına dikkat çekmiş
tir (a.g.e., ll, 765; el-istinşar, 1, 226, 228; el
Fettaş, ll, 868). Ancak fezail hakkında za
yıf hadisiere yer verilebileceği görüşünü 
benimseyen Süyut1'nin zayıf, hatta mev
zG hadisleri durumlarına işaret etmeksi
zin kullandığı da olmuştur. Onun hadisçi
liğinin önemli bir yönünü tasawufa ilgisi 
teşkil eder. Tasawuf ehline has bazı hal
leri benimsediği anlaşılan SüyGtl, mesela 
Hz. Peygamber'i uyanıkken görme konu
sundaki birçok rivayeti zikrettikten sonra 
bunların değerini hadis ilminin kriterleri
ne göre tartışmak yerine böyle bir halin 
ancak yaşayanlar tarafından anlaşılabile
ceğini söylemekle yetinmiştir (el-lfavi, ll , 



483). Birçok tarikattan icazet alıp hırka gi
yen, Deslıkıyye'nin dört kolundan biri olan 
Süyutiyye'nin nisbet edildiği SüyQtl tasav
vufta Ehl-i sünnet'in yolundan ayrılmamış
tır. Tasawufu yanlış anladıkları gerekçe
siyle bilhassa vahdet-i vüclıd, huiQI ve it
tihad anlayışını benimseyenleri, ibaha eh
lini ve kendi düşüncelerinin Allah'tan mül
hem olduğuna inandıkları için şeriatın ve 
sünnetin emirlerine riayet etmeyenleri şid
detle eleştirmiştir (TenzThü'l-i'til).ad, ı , 304 
vd.). SüyQtl hadis usulünün bazı meselele
rini fıkıh ve dil ilimlerinden örneklerle açık
lamış , bazılarını önceki alimlerden farklı 
biçimde ele almıştır. Mesela İbnü's-Sa
lah ' ın Mu~addime'de ve Nevevi'nin et
Ta~rib'de altmış beş başlık altında ince
lediği hadis usulü konularını Tedribü'r
rdvi'de doksan üçe çıkarmıştır. Ayrıca bir
takım yenilikler getirdiğini belirttiği dil bi
limine dair eserlerinde ve özellikle el-Müz
hir'de usul-i hadisin tasnif yöntemini kul
landığını, bunun kendisine ait bir icat oldu
ğunu söylemiştir (Derubl, XXVII/64 [2003 1. 
s. 56) 

Hadis ilmine dair belli başlı konulardaki 
görüşlerini sıralayacağını söyleyen (et-Te

/:ıaddüş, s. 234), ancak bilinmeyen bir se
beple bu listeyi yarım bırakan SüyQtl'nin 
hadisle ilgili bazı görüşleri şöyledir : 1. Mü
teahhirln döneminde önceden hakkında 
hüküm bulunmayan bir hadisin sahih li
zatihl olduğuna değil sahih li-gayrihi ol
duğuna hükmedilebilir. z. Raviler hakkın
da cerh ve ta' dil yapma imkanı kalmadı
ğından hadislerin sıhhati konusunda artık 
kitaplara güvenmek gerekir (Şert:ıu Elfly
yeti'l-'lral).i, s. ı47). 3. Cevamiu'l-kelim ol
mamak kaydıyla hadislerin mana ile riva
yeti caizdir. 4. Mütevatir için gerekli asga
ri ravi sayısı ondur. s. Hadiste yalancılığı 
sabit olan kişi tövbe etse de rivayetleri ka
bul edilmez (et-Te/:ıaddüş, s. 234; Lahham. 
s. 400). 6. Bir hadisin mevzQ olduğu met
nine bakılarak da anlaşılabilir ( TedrTbü 'r
ravr, ı . 274). 7. Buharive Müslim'in ortak
laşa rivayet ettikleri hadislerin sıhhati ke
sindir ve kesin bilgi ifade eder. s. kazet
siz mükatebe sadece icazetten ve müna
velenin birçok çeşidinden üstündür. 9. Ha
dislerin i'mali ilgasından evladır (Tarzü 'l
'imame, ll . 749-750). 

Eserleri. SüyQtl'nin esas kıymetinin asıl
ları kaybolmuş birçok kitaptan alıntı, ihti
sar ve cem ' yaparak bu metinleri günü
müze aktarmasından kaynaklandığı dü
şüncesinde (mesela bk. Abdülilah Nebhan, 
XV/57 [19941. s. 89-90; Conrad, Xl, 520-52 ı ) 

haklılık payı bulunmakla birlikte özellikle 
olgunluk döneminde kendine has bir üs-

lupla şahsi görüşlerini de ifade etmiştir. 
Henüz otuz yaşına gelmeden eserleri Hin
distan'tan Afrika'ya, Hicaz'dan Anadolu '
ya ulaşacak kadar meşhur olmuştur (et

Te/:ıaddüş, s. 155- 159; Tarzü'l-'imame, ll, 
687; ed-Deveran, 1, 397) . İslam dünyasının 
çeşitli bölgelerinden mektupla gönderilen 
sorulara cevap yazması, katıldığı tartışma

lara dair eserlerinin insanlar arasında me
rak uyandırması , hacası Kafiyeci'nin onu 
her zaman kollaması ve Anadolu'ya giden 
talebelerinden eserlerini yanlarında götür
melerini istemesi ($a/:ıibüseyf, ı . 560). çe
şitli ülkelerden gelenlerin onun yanında 
uzun süre kalıp eserlerini istinsah etme
leri SüyQti'nin eserlerinin yayılmasını sağ
lamıştır. Bu husus onun için aynı zaman
da önemli bir geçim kaynağı olmuş, kitap
larından elde ettiği gelirle hem kendisi 
hem de kitaplarını istinsah eden öğren
cileri geçimlerini sağlamıştır. Öte yandan 
sultanlardan yardım almayı kabul etme
miş , devlet tarafından kendisine gönde
rilen paraları dağıtmıştır. Süyutl'nin yaz
dığı her konuda mümkün olduğunca çok 
görüşe yer vermesi, eserlerinin mukaddi
melerinde o konuda yazılmış önceki eser
leri, kendi kitabını onlardan ayıran yönleri, 
kaynaklarını ve yöntemini belirtmesi onun 
eserlerinin belirgin özelliklerindendir. Sü
yQti'ye göre çok eser yazmak ve bu sayede 
görüşlerinden insanların istifade etmesi
ni sağlamak bir müctehidin ve müceddi
din vasıflarındandır (et-Te/:ıaddüş, s. 225-
226; er-Red, s. 149; Tarzü'l-'imame, ll , 687). 
Kendisinin farklı tarihlerde oluşturduğu 
fihristiere ve kitaplarındaki kayıtlara göre 
eserlerinin sayısı 295 ile 555; Şazell, Da
vudl ve İbn İyas gibi talebelerinin sayımı
na göre 529 ile 600; İbnü'l-İmad, Bağdat
lı İsmail Paşa ve Brockelmann'a göre 500 
ile 639 arasında değişmektedir. Çağdaş 
araştırmacılardan Şerkavi İkbal bu sayıyı 
725 (Mektebetü'l-Celal, s. 384-385). Hazin
dar ve Şeytani ise 981 (DelTiü matıtutat, s. 
282) olarak göstermektedir. Bu hususta
ki en kapsamlı listeyi yapan İ yaz Halid et
Tabba' 1194 sayısına ulaşmakta, bunlar
dan 331 'inin matbu, 431 'inin yazma, 432'
sinin kayıp olduğunu söylemektedir (el
İmamü 'l-Ha~. s. 312-313) Sayılardaki fark
lılıklar bazı eserlerin birkaç adla anılması , 

bazılarının Süyutl tarafından imha edil
mesi (Abdülkadir eş-Şazell, s. 121 ). bir kıs

mının diğer bir eserinin parçası olması gi
bi sebeplerden kaynaklanmaktadır. SüyQ
ti kendi eserlerini yedi grup halinde şöyle 
sıralamıştır: 1. Daha önce benzeri yazılma
mış olanlar (on sekiz adet); z. Benzeri ya
zılmış veya yazılabilecek olanlar (elli adet); 
3. Yirmi ile yüz sayfa arasındaki kitaplar 
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(altmış adet); 4. Fetvalar dışında on sayfa 
civarındaki eserler (ı 02 adet); S. On sayfa 
civarındaki fetvalar (seksen adet); 6. Öğ
rencilik yıllarında yazdığı fakat önemse
mediği eserler (kırk adet); 7. Yarım kal
mış eserler (seksen üç adet; bk. et-Te/:ıad
düş, s. 105-136) 

Tefsir ve Kur'an İliınieri (aş.bk.): Hadis. 
1. Cemcu'l-cevami«o. Bütün hadislerin 
200.000 civarında olduğunu düşünen Sü
yQtl bu eserinde 1 OO.OOO'e yakın hadis der
lemiş, ancak vefatı üzerine eser yarım kal
mıştır. Hadislerin derlendiği kaynakların 
bir kısmının günümüze ulaşmaması ese
rin kıymetini arttırmaktadır (Kahire 1970; 
n şr. Halid Abdülfettah Ş i b l. Beyrut 2000) 
Abbas Ahmed Sakr ve Ahmed Abdülce
vad, el-Cdmi'u'ş-şagir, Ziyô.detü'l-Cô.
mi'i 'ş-şagir ve el-Cô.mi'u'l-kebir'deki ha
disleri mükerrerlerini çıkarmak suretiyle 
birleştirmişler ve Cô.mi'u '1-eJ:ıddiş adıyla 
neşretmişlerdir (HX. baskı yeri yok. 1984; 
Beyrut 1994). Brockelmann'a göre Süyütl'
nin Cdmi'u'l-mesdnid adlı eseri Cem'u 'l
cevdmi' ile aynı kitaptır ve Kahire'de 1321 '
de basılmıştır ( TarTI] u '1-edebi 'l-'ArabT, 
VI, 622) Z. el-Camicu'ş-şağir*. Süyutl 
Cem'u'l-cevdmi'den özetiediği bu eserin
de 10.010 veciz kavli hadisi alfabetik ola
rak sıralamış . hadislerin sıhhat durumu
nu ve kaynaklarını kısaltmalarla göster
miştir. Eser Kahire'de (mesela 1284, 1286), 
Marsilya'da ( 1851 , Fransızca tercümesiyle 
birlikte). Beyrut'ta (nşr. Heysem Nizarn 
Temlm, el-Fet/:ıu 'l-kebTr' l e birlikte; 1970, 
198 1, 2000, Cem'u ' l-cevami' içinde, 2004). 
Riyad'da ( 1988, et-Teysir'le birlikte) ve Mek
ke'de ( 1998, Feyzü 'l-l).adTr' le birlikte) ya
yımlanmıştır. Kitap üzerine ihtisar, şerh, 
haşiye , nazım , tercüme vb. türlerde bir
çokçalışmayapıımıştır. 3. et-TevşiJ:ı 'ale'l
Cô.mi'i'ş-şaf:ıif:ı . ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu.(ıô.ri'nin şerhi

dir (nşr. Rıdvan Cami ' Rıdva n, Riyad ı 998; 
n şr. Ala İbrahim Ezherl, Beyrut 2000). Ali 
b. Süleyman ed-Dimnatl eseri RılJ:ıu't

TevşiJ:ı 'ale'l- Cdmi'i'ş-şaJ:ıiJ:ı adıyla ihti
sar etmiş (Kahire ı 298). Faize Ahmed Sa
lim Baferec (1. kısım) ve Hayat Sıddik Ab
dülvahid (ll. kısım) et-TevşiJ:ı üzerine dok
tora tezi hazırlamıştır ( 141 8, Camiatü üm
mi'l-kura) . 4. ed-Dibô.c 'ald ŞaJ:ıiJ:ıi Müs
lim b. el-Ifaccdc. Ali b. Süleyman ed-Dim
natl'nin muhtasarı Veşyü 'd-Dibdc 'ald 
ŞaJ:ıiJ:ıi M üslim b. el-Ifaccdc' ı ile birlik
te yayımlandığı gibi (Kah i re 1299) Ebu İs
hak ei-Huveyni el-Eseri (Huber 1996). Mu
hammed Adnan Derviş , Heysem Temlm 
(Beyrut , t s , Muhammed Zekeriyya el
Kandehlevf'nin ta'likleriyle birl ikte) ve Ah
med Fethi Hicazi (Beyrut 2006) tarafından 
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da neşredilmiştir. s. Mir]fiitü'ş-şu'ud ila 
Süneni Ebi Ddvud (Kahire 1298) . Dim
nati eseri Derecd tü Mir]fiiti'ş-şu'ud adıy
la ihtisaretmiştir (Kahire 1298). 6. Kütü'l
mugte~i 'ald Cdmi'i't-Tirmi~i. Özellikle 
Ebu Bekir İbnü'l-Arabi'nin 'Arizatü '1-al:ı
veıi'sine dayalı muhtasar bir şerh olup 
(Kanpur 1299) Dimnat'i tarafından Net'u 
Küti 'l-mugte~i adıyla ihtisar edilmiştir 
(Kahire 1299) . 7. Zehrü'r-rübd 'ale'l
Müctebd (Kahire 1894, 1930, 1964, Süne
nü'n-Nesa'i ile birlikte; nşr. Mustafa Aş ur, 
Kahire, ts.; nşr. Abdülfettah Ebu Gudde, 
Beyrut 1988, Sünenü 'n-Nesa'l ile birlikte; 
1-11 , Kahire 1312, 1348, 1932; 1-VIll, 1964; 

KanpOr 1848, 1882; Delhi 1272-1281, Mu
hammed b. Abdülhadl es-Sindl'nin haşi
yesiyle birlikte) . 8. Mişbdl;u'z-zücdce 
'ald Süneni İbn Mdce (Delhi 1847, 1282; 

Kahire 1299, Sünenü İbn Mace ile birlik
te) 9. Keşfü'l-mugatta ii şerl;i'l-Muvat
ta (Süleymaniye Ktp., Çorlu! u Ali Paşa, nr. 
129). 10. Tenvirü'l-J:ıavdlik 'ald Muvat
ta'i Mdlik. Keşfü'l-mugattd'ın muhtasa
rı olup Kahire'de ( 1885, 1343, 1934, 1937, 

1951 , el-Muvatta' ile birlikte) ve Beyrut'ta 
( 1973, 1988; nşr. Muhammed Abdülazlz 
Halid!, 2002. 2007) yayımlanmıştır. 1 t. 
İs'atü '1-mübetta' bi-ricdli'l-Muvatta'. 
Eserde el-Muvatta'da ismi geçen yakla
şık 376 ravi alfabetik sıraya göre tanıtıl
mıştır (Delhi 1865, 1323/ 1905; Hayciara
bad 1902; Kahire 1913 , 1924, 1934, 1937, 

1951, el-Muvatta' ile birlikte; nşr. Said Mu
hammed Lahham, Beyrut 1408, el-Muvat
ta' ile birlikte; Beyrut, ts. ; Mağrib 1992, 

el-Muvatta' ile birlikte; nşr. Halid Beşir el
Karyutl, Riyad-Amman 2004). 12. el-Le'd
li'l-maşnu'a fi'l-a]Jbdri (ef:ıtidfşi)'l-mev
zu'a. İbnü'l-Cevzi'nin mevzG hadisler hak
kında yazdığı, ancak bazı sahih ve zayıf ha
disleri de mevzG şeklinde gösterdiği el
Mevzu'dt'ını tashih etmek amacıyla iki 
aşamada yazılmıştır. Müellifin 870'te ( 1465-

66) başlayıp 875'te ( 14 70-71 ) tamamladığı 

ve el-Mevzu'atü'ş-şugra adını verdiği ilk 
çalışmasındaki eleştiriler oldukça kısa olup 
90S'te ( 1500) yazdığı bu ikinci çalışması 
geniş kapsamlıdır. Müellifin Zeylü'l-Le'd
li'l-maşnu'a adlı eseri (Leknev 1303) bu
nun devamı olmayıp İbnü'l-Cevzi'nin ese
rinde yer vermediği mevzG hadisleri ihti
va etmektedir (bk. el-MEVZÜAT) . Eseri Mu
hammed Abdülmün'im Rabih yayımlamış 
(Beyrut 2007), Riyaz Abdullah Abdülhadi 
ed-Dürerü'l-mecmu'a bi-tertibi el;ddi
şi'l-Le'dli'l-maşnu'a (Beyrut 1988). EbG 
Ya'la Muhammed Eymen eş-Şebravi es
Sürurü'l-mevzu'a ii tertibi'l-Le'ali'l
maşnu'a (Beyrut 1997) ismiyle birer fihrist 
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hazırlamıştır. Mevlüt Karayılan eser üzerin
de yüksek lisans çalışması yapmıştır ( 1994, 

AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 13. en
Nüketü'l-bedi'dt 'ale'l-Mevzu'at. Yine 
İbnü'I-Cevzi'nin el-Mevzı1'dt'ına dair olan 
eserdeki hadisler konularına göre ayrıldık
tan sonra alfabetik sıralanmakta ve kay
nakları rumuzlarla gösterilmektedir (nşr. 
Amir Ahmed Haydar, Beyrut 1991) . SüyG
ti'nin et-Te'a]f]fubat 'ale'l-Mevzu'at ad
lı eseri (Leknev 1303; Lahor 1303; nşr. Ab
dullah Şa'ban, Mansüre 2004) bunun muh
tasarı olup 343 hadisi ele almaktadır. 14. 
el-Kavlü'l-J:ıasen fi'ı-ıebbi 'ani's-Sü
nen. SüyGti'nin mevzCı olduğunu kabul 
etmediği yaklaşık 120 hadisten meydana 
gelen eser, İbn Hacer'in İbnü'l-Cevzi'ye iti
raz mahiyetinde yazdığı el-Kavlü'l-mü
sedded'i ile kendisinin bu eser üzerine ka
leme aldığı eı-Zeylü'l-mümehhed 'ale'l
Kavli'l-müsedded ve başkalarına ait bazı 
zeyillerdeki hadisiere birkaç rivayet daha 
eklenmek suretiyle oluşturulmuştur. 15. 
el-Ezhdrü'l-mütenaşire fi'l-a]Jbdri'l
mütevdtire (Kahire 1884) . Muhammed b. 
Ca'fer el-Kettani buna 200'den fazla ha
dis ilave ederek Na?mü'l-mütendşir adlı 
eserini kaleme almıştır. SüyGti'nin el-Fe
va'idü '1-mütekdşire fi'l-a]Jbdri'l-müte
vatire adlı bir eseri daha vardır (Süleyma
niye Ktp., Lala İsmail, nr. 678). Burada en 
az on sahabi tarafından rivayet edilen mü
tevatir hadislerin ulaşabildiği bütün tarik
lerini deriemiş (Keşfü'?-?unün, ll, 1301). da
ha sonra bu eseri Katfü'l-ezhdri'l-mü
tendşire adıyla ihtisar etmiştir (nşr. Halil 
Muhyiddin el-Meys, Beyrut 1985). 16. ed
Dürerü'l-münteşire fi'l-el;ddişi'l-müş

tehire. Müellifin 88S'te ( 1480) kaleme al
dığı ve alfabetik sıraladığı eser, Bedred
din ez-Zerkeşi'nin et-Teıkire fi'l-el;ddi
şi'l-müştehire ( el-Le'ali'l-menşüre fi'l-ef:ıti
dfşi'l-meşhüre, nşr. Mustafa Abdülkadir Ata, 
Beyrut ı 986) adlı eserinin özeti ve bazı ila
veler le zenginleştirilmiş şeklidir (Kahire 
1307, el-Fetfiva'l-f:ıadfşiyye ile birlikte; nşr. 

Muhammed Kamil el-AsyGtl, Kahire 1927, 

el-Fetava'l-f:ıadlşiyye li'bn lfacer'le birlik
te; nşr. Ahmed Sa'd Ali, Kahire 1937, el-Fe
tava'l-f:ıadfşiyye ile birlikte; Kahire 1960; 

nşr. Muhammed b. Lutfl es-Sabbağ, Riyad 
1983; n şr. Muhammed Abdülkadir Ata , 
Beyrut 1988; nşr. Mahmud el-ArnaGt- Mu
hammed Bedreddin Kahveci, Küveyt 1989) . 

17. Mendhilü'ş-şata' ii ta]Jrici el;ddişi'ş
Şita'. Kadi İyaz'ın eserindeki hadislerin kay
naklarını tesbit etmek amacıyla yapılan ilk 
çalışma olup müellif hadislerin sadece han
gi kitaplarda geçtiğine işaret etmiş (Kahi
re , ts ., taşbaskı; Hindistan 1858, taşbas-

kı). eserin Semir el-Kadi tarafından yapı
lan neşrinde (Beyrut 1988) hadislerin kay
nakları tam olarak gösterilmiştir. 18. Mif
tdJ:ıu'l-cenne fi'l-i'tişdm (if:ıticac) bi's
sünne (Kahire 1928, 1990, 1993; n şr. Ku
say Muhibbüddin ei-Hatlb, Kahire 1394; 

nşr. Seyyid Cemll!, Kahire, ts .; nşr. Bedr b. 
Abdu llah Bedr, Küveyt 1402; Beyrut 1993; 

nşr. Abdurrahman FahGrl, Halep 1979; nşr. 

Mustafa Aşur, Kahire 1987). Eseri Yüksel 
Kılıçaslan (Akidede Sünnetin Yeri, İstanbul 
1987). Enbiya Yıldırım (Sünnetin İslam'da
ki Yeri, İstanbu l 1992, 1996) ve Emin Aşık
kutlu (Sünnetin Dindeki Yeri, İstanbul 
2003) Türkçe'ye çevirmiştir. 19. e/-ljaşfi'i
şü'l-kübra*. Müellifin Ünmuzecü'l-lebib 
ii ]Jaşd'işi'l-J:ıabib adıyla ihtisar ettiği ese
ri (nşr. ZuhGr Ahmed Azhar, Lahor, t s.) 
Muhammed AbdürraGf ei-Münavi üç de
fa şerhetmiş (Brockelmann, VI, 615). Ah
med b. Kasım el-Suni manzum hale ge
tirmiştir. Ünmuzec, Osmanlı alimi Hanif 
İbrahim Efendi tarafından Menhecü'l
edib ii şerJ:ıi Ünmuzeci'J-lebib adıyla 
şerhedilmiştir. Mevlevi Emir Hasan'ın neş

rettiği eseri (Haydarabad 190 ı) Muham
med Halil Herras tahkik etmiştir (I-III, Ka
hi re 1386-87/1967; Beyrut 1985, 2003) . 20. 
TaJ:ı~irü'l-]Javdş min ekaıibi'l-]fuşşdş. 
Vaizlerin ve kıssacıların konuşmalarında 
mevzG hadis kullanmalarını engellemek 
için kaleme alınan eserde Zeynüddin el
lraki'nin el-Bd'iş 'ale'l-]Jaldş min J:ıavd
dişi'l-]fuşşdş'ı ve daha başka eserler özet
lenmekte ve ilaveler yapılmaktadır ( Kahi
re 1932; nş r. Muhammed b. Lutfl es-Sab
bağ , Beyrut 1984; nşr. Muhammed Hasan 
İsmail , Beyrut 2002). SüyGti'nin Tal;~irü'l
eylfii? min ekd~ibi'l-vu"d? adlı bir eseri 
daha vardır (nşr. Ali Toksarı , Kayseri 1993). 

21. et-Tenbih (et-Tenbi'e) bi-men yeb'a
şühulliihü 'ald re'si külli mi'e. Müellif 
899'da ( 1494) yazdığı bu eserinde mutlak 
müctehid ve IX. yüzyılın müceddidi oldu
ğunu ileri sürmektedir. Eser, SüyGti'nin 
Tul;fetü'l-mühtedin bi-esma'i'l-mü
ceddidin adlı manzumesiyle birlikte Ab
dülhamid ŞanGha (Mekke 1990) ve Ab
dürrahim el-Kürdi (Türfışiyyat, Ocak 2004, 

s. 89-120) tarafından neşredilmiştir. 22. et
Tıbbü'n-nebevi (el-Menhecü's-sevl ve'l
menhelü'r-revl fi't-tıbbi'n-nebevl). Eseri Ha
san Muhammed MakbCıli el-Ehdel yayım
lamış (San'a-Beyrut 1986). İngilizce tercü
mesini ( as-Suy uti: Medicine of the Prophet) 
Ahmad Thomson neşretmiştir (London 
1994). 23. ŞerJ:ıu'ş-şudur bi-şerJ:ıi l;dli'l
müteveftd (el-mevtfi) fi'l-]fubı1r (Kittibü'l
Berzal].) (Kahire 1859, 1891, 1911; nşr. Ah-



med Seleme, Lahor ı893; Beyrut ı984; nşr. 
Yusuf Ali Bed!vl, Dımaşk ı 992). SüyOti, 
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi'nin et
Te?,kire ii af:ıvali'l-mevta ve'l-a}]ire ad
lı eserini esas alarak yazdığı kitabını ( Keş
fü';;:-?unun, Il, ı042), el-Fevzü'l-'a?im ii 
likö.'i'l-kerim (nşr. Mes'ad Abdülhamid es
Sa'denl- Muhammed Faris, Beyrut 1994, 

2005) ve Büşra'l-ke'ib bi-likö.'i'l-f:ıabib 
(Kahire ı 859, ı 9 ı ı, Şertıu'ş-şudurla bir
likte; nşr. İltizam Ahmed es-Semni, Kahi
re 1860, ı 969; nşr. Mecdi İbrahim, Kah i re 
ı 986; nşr. Meşhur Hasan, Zerka ı 988) adıy

la ihtisar etmiş, eser ayrıca Molla Halil Si
irdi tarafından kısaltılmıştır. Ali Böcül eser 
üzerinde bir yüksek lisans tezi hazırlamış

tır (aş.bk.). 24. el-Budiirü's-safire* 'an (fi) 
umuri'l-a}]ire (nşr. Ahmed Seleme, Lahor 
ı893; Medine, ts. [el-Mektebetü'l-ehliyye]; 
Lahor ı 337; nşr. Mustafa AşGr, Kahire 
ı 990; Riyad, ts., nşr. Eb O Muhammed el
Mısrl, Beyrut ı 991; nşr. Ebu Abdullah Mu
hammed Şafii, Beyrut 1996) SüyQti'nin 
ed-Dürerü'l-J:ıisan fi'l-ba'ş ve na'imi'l
cinan adlı bir eseri daha vardır (Kahire 
ı276, taşbaskı, 1287, 1298, 1299, 1302, 

ı304, 1307, ı3ıo, ı326). 25. E?,kdrü'l-E?,
kar. Nevevi'nin el-E?,kdr'ının muhtasarı 
olup müellif tarafından Tu]J.fetü'l-ebrar 
adıyla şerhedilmiştir (Süleymaniye Ktp., 
ŞehidAli Paşa, nr. 272). 26. el-Hey'etü's
seniyye fi'l-hey'eti's-sünniyye (nşr. An
ton M. Heinen, Beyrut 1982, 'İlmü'l-hey'e

ti'l-İslamf: lslamic Cosmology adıyla ve in
gilizce tercümesiyle birlikte; nşr. Seyyid 
Yusuf Ahmed, Beyrut 2006). İbrahim Ka
ramani tarafından genişletilen eseri Naz
mizade Murtaza Hey'et-i Seniyye Ter
cümesi adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (Sü
leymaniye Ktp ., Bağdatlı Vehbi, nr. 850). 

27. Ta}]ricü ef:ıddişi Şer]J.i'l-'Akii'id ( nşr. 
Subhi es-Samerrai, Riyad, ts.; nşr. Mu
hammed Adnan Derviş, baskı yeri yok, ts. 
[Şerf:ıu'l-'Aka'idi'n-Nese{iyye ile birlikte ll 
28. 'Ukildü'z-zeberced 'ala Müsnedi'l
İmam AJ:ımed ('Uküdü 'z-zeberced fi i'ra
bi'l-f:ıadfş, nşr. Ahmed Abdülfettah Tem
mam- Semir Hüseyin Halebl, Beyrut 1987; 

nşr. Selman el-Kuzat, Beyrut ı 994) . 29. et
Ta'?im ve'l-minne ii enne valideyi'l
Muştatd fi'l-cenne (Meclisü daireti'l-Ma
arifi'n-nizamiyye, Haydarabad 1866, 1915; 

nşr. Mustafa Aş Gr, Riyad 1988, el.Peva'idü'l
kamine ile birlikte; Beyrut 1989, er-Resa'i
lü'l-'aşr içinde). Müellifın aynı konudaki di
ğer bazı eserleri şunlardır: Mesdlikü'l-J:ıu 

nefa ii vdlideyi'l-Muştafa (Haydarabad 
1334, 1915; Kahire 1934; nşr. Muhammed 
Muhyiddin Abdülhamid, Kahire 1959; Bey-

rut 1989, er-Resa'ilü'l-'aşr içinde; nşr. Said 
Muhammed el-Lahham, Beyrut 1996); ed
Derecü'l-münife fi'l-abd'i'ş-şerife (Hay
darabad 1898, 1915; Beyrut 1989, er-Resa'i
lü'l-'aşr içinde); Neşrü'l-'alemeyni'l-mü
nifeyn ii i}]ya'i'l-ebeveyni'ş-şerifeyn 
(Haydarabad 1915; Beyrut 1985, er-Resa'i
lü't-tis' içinde; Beyrut 1989, er-Resa'ilü'l
'aşr içinde). 30. et-Teniis fi'l-i'ti?,dr 'an 
terki'l-fütya ve't-tedris (el-Makametü'l
Lü'lü'iyye). Müellif eserinde fetva ve ted
ris faaliyetlerinden ayrılmasının sebepleri
ni açıklamaktadır (nşr. Mustafa eş-Şek'a, 
Kah i re ı 981; nşr. Semlr Mahmud ed-DerG
bl, Beyrut 1989). 31. el-Keldm 'ald J:ıadişi 
"iJ:ıia?i'llahe ya]J.fa?ke". SüyQti'nin 872'
de (ı467-68) Ki\fiyeci'nin huzurunda ver
diği ilk dersin metnidir (nşr. E. M. Sartain, 
Cambridge 1975, et-Tetıaddüş içinde, s. 92 

vd.). 32. C üz' ii (Faşlu 1 fazli) mevti'l-ev
ldd (nşr. Halid Abdülkerim Cum'a -Abdül
kadir Ahmed, Küveyt 1987). SüyQti'nin ay
rıca Fazlü'l-celed 'inde fakdi'l-veled (nşr. 
Muhammed Seyyid Ebu Ammih, Tanta 
1990) ve el-İJ:ıtifal bi'l-etfal (nşr. Muham
med Muhyiddin Abdülhamld, Kahire 1959) 

gibi eserleri vardır. 33. Sihdmü'l-işabe 

fi'd-da'avati'l-mücabe (Kahire ı889; nşr. 
Abdullah Muhammed Derviş, Dımaşk 

1983; nşr. Adil Ebü'l-Meiltl, Kahire 1988; 

nşr. Muhammed ŞekGr Hac, Beyrut-Am
man 199 ı) Mehmed Zihni Efendi tarafın
dan Sihamü'l-isabe ii kenzi'd-daava
ti'l-müstecabe adıyla Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir (İstanbul 1313) 34. Ta]]ricü 
ef:ıddişi ŞerJ:ıi'l-Mevdkıf (nşr. Subhi es
Samerral, Beyrut ı 986; nşr. Yusuf Abdur
rahman el-Mar'aşll, Beyrut 1986). 35. 'Ay
nü'l-işabe iima istedrekethü 'A'işe 
'ale'ş-şaJ:ıabe . Zerkeşi'nin aynı konudaki 
el-İcabe adlı eserinin bazı ilavelerle tel
hisictir (nşr. Abdullah Muhammed ed-Der
viş, Dımaşk 1983) 36. el-E]J.ddişü'l-müni

fe ii fazli's-saltanati'ş-şerife . Mes'ad Ab
dülhamid Sa'deni tarafından neşredilen 
eseri (baskı yeri ve tarihi yok) Sursalı Meh
med Tahir Türkçe'ye çevirmiştir (TSMK, 
Mehmed Reşad, nr. 915). 37. Md ravahü'l
esdtin ii 'ademi'l-meci' ile's-selatin (nşr. 
Taha BO Serih, Beyrut 1992). Müellif eseri 
er-Risaletü's-sultaniyye adıyla ihtisar et
miştir (Atıf Efendi Ktp , nr. 2121; Süleyma
niye Ktp., Ayasofya, nr. 2682, Esad Efen
di, nr. 3623, Hekimoğlu nr. 943). 38. el
Erec fi'l-ferec. İbn Ebü'd-Dünya'nın el
Ferec ba'de'ş-şidde'sinin muhtasarıdır 
(el-Erec fi ed'iyeti'l-ferec adıyla, Kahire 1317/ 

1899; nşr. Muhammed Emin el-Hane!, Ka
hire, ts.; Kahire ı 900; Dımaşk 1931; nşr. 
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Mustafa Abdülkadir Ata, Beyrut 1988). 39. 

İ'ldmü '1-erib bi-}]uduşi bid'ati'l-mef:ıd
rib (nşr. Ebü'l-Ferec ibnü's-Sıddik, Kahire, 
ts.; nşr. imad Taha Ferre, Tanta 1990 [bu 
neşrin mukaddimesinde risalenin daha ön
ce M. Zahid Kevseri tarafından yayımlandı
ğı belirtilmektedir]). 40. Zehrü'l-}]amd'il 
'ale'ş-Şemd'il . Tirmizi'nin Şemd'ilü'n
nebi'sinin muhtasarıdır (nşr. Mustafa AşGr, 
Kahire 1988). 41. Md ravahü'l-va'Cın ii 
a]]bdri'Hd'Cın. İbn Hacer el-Askalanl'nin 
Beg;lü'l-ma'Cın ii fazli't-ta'Cın adlı eserin
deki hadislerin senedieri çıkarılmak sure
tiyle yapılmış bir muhtasardır (Beyrut 1997; 

Şam 1997). SüyOti'nin hadis ilmine dair 
diğer eserleri arasında eş-Şdti'l-'iyy 'ald 
Müsnedi'ş-Şafi'i, Ri\fil'nin Fetf:ıu '1- 'aziz 
ii ŞerJ:ıi'l-Veciz'indeki hadisleri tahrlc et
tiği Neşrü '1- 'ab ir ii ta]]rici ef:ıddişi'ş
ŞerJ:ıi 'l-kebir, EbQ Hanife'nin el-Müs
ned'inin İbn Kutluboğa tarafından fıkıh 
bablarına göre düzenlenip şerhedilmesiy
le ortaya çıkan el-Emali'yi esas alarakyaz
dığı et-Ta'likatü'l-münife 'ala Müsnedi 
Ebi Hanife adlı şerh sayılabilir. 

Hadis Usulü. 1. Tedribü'r-rdvi ii şerf:ıi 
Takribi'n-Nevevi. Nevevi tarafından İb
nü's-Salah'ın Mukaddime'si üzerine yazı
lan eserin şerhidir (Kahire 1889, 1307; nşr. 

Abdülvehhab Abdüllatlf, Kah i re 1966; Me
din e 1392, 1396; Beyrut 1399, 1409; Riyad 
ı400; nşr. izzet Ali Atıyye, Kahire 1400-

1405; nşr. Ahmed ömer Haşim, Beyrut 
1409; nşr. Ebu Kuteybe Nazar Muham
med el-Faryabi, Riyad 1994, 2005; Beyrut 
1994, 2005; nşr. Muhammed Eymen b. Ab
dullah Şebravl, Kahire 2004; nşr. Bed!' es
Seyyid el-Lahham, Dımaşk 2005). 2. Şer

J:ıu Elfiyyeti'l-'Irdki (nşr. Abdullah Mu
hammed ed-Derviş, Dımaşk 1998). 3. Na?
mü'd-dürer ii 'ilmi'l-eşer (El{iyyetü 's-Sü
yutf fi muştalaf:ıi'l-f:ıadfş). Eser İbnü's-Sa
lah'ın Mukaddime'sinin manzum hale ge
tirilmiş şeklidir (Kahire 1332; nşr. Ahmed 
b. Yusuf Kadiri, Dımaşk 2000; nşr. Ebu 
Muaz Tarık b. ivedullah b. Muhammed, 
Kahire 2004). Daha sonra bu manzume 
müellif tarafından el-Baf:ırü'lle?,i ze]]ar 
ii şerJ:ıi Elfiyyeti'l-eşer adıyla şerhedil

miştir (nşr. Ebu Enes Enis b. Ahmed b. 
Tahir, Medine ı 999). Muhammed b. Ali b. 
Actem b. MOsa el-Vellüvi, SüyOti'nin Elfiy
ye'sini İs'afü ?,evi'l-vatar bi-şerJ:ıi Na?
mi'd-dürer ismiyle şerhetmiştir. 4. Esbd
bü vürudi'l-f:ıadiş (el-Lüma' fi esbabi'l
f:ıadfş). Eserde fıkıh bablarına göre sıra
lanan doksan sekiz hadisin farklı rivayet
leriyle birlikte vürOd sebepleri anlatılmak

tadır (nşr. Yahya b. İsmail Ahmed, Beyrut 
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ı 984, 2008; Kah i re ı 409/1988; nşr. Gıyas 
Abdüllatlf Dahduh, Beyrut 2004). Necati 
Tetik ve Abdülmecid Okçu eseri Hadisler 
ve Sebepleri adıyla Türkçe'ye çevirmiş

tir (Erzurum 1996). S. ed-Dürrü'n-ne§ir 
ii tel]Jişi(muf;taşarı) Nihayeti İbni'l-Eşir. 
İbnü'I-Eslr'in kitabındaki hadis metinlerinin 

çıkarılıp garib kelimeler hakkındaki açıkla
maların muhafaza edildiği bir muhtasar

dır (Kahire ı893; nşr. Abdülaz!z İsmail et
Tahtav!, Kahire 1311, en-Niha.ye ile birlik
te; Kahi re 1318, 1320, 1322, en-Niha.ye ile 

birlikte). Süyı1ti, bu eserde bulunmayan 
bazı kelimeleri ekleyip alfabetik olarak dü
zenlemek suretiyle et-Te?,yil ve't-te?,nib 
'ala Nihô.yeti'l-garib'i oluşturmuştur (nşr. 
Abdullah el-CebbQr!, Riyad 1982, ı 983) 6. 
el-Medrec ile'l-müdrec. Eserde, İbn Ha

cer'in Ta'rif (ta.lj:rib)ü'l-menhec bi-tertib 
(ta.lj:rib)i'l-müdrec adlı kitabında yer alan 

ve sadece metninde idrac bulunan yet
miş kadar rivayet senedieri çıkarılarak bir 

araya getirilmiştir (nşr. Subh! es-Sam erra!, 
Küveyt 1980). 7. Lübbü '1-Lübô.b ii ta]Jri
ri'l-Ensab. İzzeddin İbnü'I-Esir'in Sem'a
ni'nin el-Ensab'ını özetiediği el-Lübô.b ii 
teh?,ibi'l-Ensab'ın telhisidir (nşr. Petrus 
Johannes Veth, Le iden 1840, 185 ı; Beyrut, 

ts .; nşr. Muhammed Ahmed Abdülaz!z
Eşref Ahmed Abdülaz!z, Beyrut ı 991 ). 8. 
et-Ta'rif bi-adabi't-te,lif (nşr. İbrahim es

Sam erra!. Bağdat ı 969- ı 970; nşr. MerzQk 

Ali İbrahim, Kahire 1979) . 9. et-Ten]filJ. ii 
mes,eleti't-taş]J.i]J.. Hadislerin sıhhatini 

tesbit yöntemleri ve bunun imkanlarına 
dair yazılan eser SüyQti'nin en son kitabı 

olarak bilinmektedir (Beyazıt Devlet Ktp. , 
Bayezid, nr. 7913; Süleymaniye Ktp., Na

fiz Paşa, nr. 442, Süleymaniye, nr. 708). 

Fıkıh. 1. el-Eşbah ve'n-nepYir* ii ]fa
va,id ve iüru'i fı]fhi'ş-Şati'iyye. Süyı1-
ti'nin İslam hukukundaki külll kaideleri ve 

benzer meselelerin tabi olduğu hükümle

ri ele alan bu eseri aynı konuda daha önce 
yazılmış eserlerden farklı tertip edilmiş 

olmasıyla dikkat çeker (nşr. Halid Abdül
fettah Şibl, Beyrut 1994; nşr. Abdülker!m 

Fudayll, Beyrut 2003; nşr. Muhammed Mu

hammed ,Tamir- Hafız Aş Or Hafız, Kah i re 
2004; nşr .. Muhammed Hasan İsmail, Bey

rut 2005, 2007). z. el-/javi li'l-fetavi*. 
Süyı1ti'nin fetvalarını bir araya getirdiği 

eseridir. Pıkıhla ilgili fetvalar fıkıh kitapla
rının sistematiğine göre sıralanmış, bun

ların dışında sayısı yetmiş dokuzu bulan 

bazı fetvalar risaleler halinde verilmiştir. 
Bu risaleler SüyQti'nin kendi fihristierinde 
ve başka kaynaklarda müstakil kitap ola

rakzikredilir (Kahire 1351-1352, 1353; nşr. 
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Muhammed Muhyiddin Abdülham!d, Ka
hire 1959; Beyrut. ts.; nşr. Abdüllatlf Ha

san Abdurrahman, Beyrut 2000; nşr. Şeyh 

Halid TartOsl, Beyrut 2005) el-J:Iavi için
de yer alan veya ayrıca basılan risaleler

den bazıları şunlardır: l:füsnü'l-ma]fşıd ii 
'ameli'l-mevlid (Kahire 1327, 1934; nşr. 

Mustafa Abdülkadir Ata, Beyrut 1985); 

Fet]J.u'l-megiili]f ii enti tali]f (nşr. Sa!d 
Muhammed el-Lahham, Beyrut ı 996); 
Rei'u menari'd-din ve hedmü bina,i'l
müfsidin (Hedmü'l-cani 'ale'l-Bani) (nşr. 
Said Muhammed el-Lahham. Beyrut ı996); 
Tu]J.ietü'l-cülesa> bi-rü,yetillah li'n-ni
sa> (Kahire 1934; Beyrut 1984, İsbalü'l-kisa 

ile birlikte; SüyGtl. aynı konuda Muham

med b. Abdülmün'im el-Cevcerl'ye reddi
ye olarak ei-La{?ü'l-cevheri rı reddi l].uba
ti'l-Cevceri adıyla bir eser daha kaleme al

mıştır !Süleymaniye Ktp., Lala İsmail, nr. 
678; Süleymaniye, nr. ıo30I) ; Ta'rifü'l-fi'e 
bi-ecvibeti'l-es,ileti'l-mi'e (Kah i re ı 934; 

nşr. Said Muhammed el-Lahham, Beyrut 
1996); el-Cevabü'l-muşib 'an (es,ileti) 
i'tirazi'l-l;;atib (nşr. Sa!d Muhammed el
Lahham, Beyrut 1996); el-Keşi 'an müca
vezeti ha?,ihi'l-ümme el-eli (hi cr! ı 000. 

11591] yılda kıyametin kopacağı iddiala

rına cevap olarak 898'de [1493] yazılmış
tır; Kahire 1934; nşr. Cilsim b. Muhammed 

Yas!n, baskı yeri yok, 1988; nşr. Sa!d Mu
hammed el-Lahham, Beyrut 1996); el
' Urtü'l-verdi ii a]Jbô.ri'l-Mehdi (Kahire 

1934, 1401; nşr. EbQ Ya'la el-Beyzav!, Bey
rut 2006; Müttaki el-H indi eseri Tell].işü'l

beyan adıyla özetlemiştir); İnba(h)'ü'l
ezkiya li-]J.ayati'l-enbiya, (nşr. Mevlev! 

Muhammed Hüseyin - Mevlev! Gulam Hü

seyin, Lahor ı890, taşbaskı; Haydarabad 

1915; Kah i re ı 934; nşr. Ebu Sehl Necah 
İvaz Sıyam, MansGre 1993, Ahmed b. Hü

seyin el-Beyhaki'n in lfayatü'l-enbiya> rı 
lj:ubQrihim'i içinde; nşr. Sa!d Muhammed 

ei-Lahham, Beyrut 1997); el-İ'lô.m bi
]J.ükmi 'isa 'aleyhisselam (Nüzülü 'İsa 
b. Meryem al].ire'z-zaman; Hz. lsa hakkın
daki bir soru üzerine 888'de [ı483] telif 

edilmiştir ; Kahire 1934; nşr. Mustafa Ab

dülkadir Ata, Beyrut 1985; nşr. Sa!d Mu
hammed el-Lahham, Beyrut 1996); el-Ba
ri' ii i]fta,i'ş-şari, (Kah i re ı 934; nşr. Su b

h! Leb!b, Isi., sy. 35[Mart 1960]; nşr. Sa!d 
Muhammed ei-Lahham, Beyrut ı996); el
MebaJ:ıişü'z-zekiyye ti'l-mes,eleti'd
Divrikiyye (vakıflar la ilgili olarak Divriği'

den gönderilen [Keşfü'?-?Unün, ll, 1077] 
bir soruya verdiği cevaptır; Kahire ı934). 
3. er-Red 'alô. men a{ılede ile'i-arz ve 
cehile enne'l-ictihade ii külli 'aşrin farz 

(nşr. Hall! el-Meys, Beyrut ı 983; nşr. Fuad 
Abdülmün'im Ahmed, İskenderiye 1984). 

Süyı1t1 bu eserinde ve Ta]frirü'l-istinad ii 
teysiri'l-ictihad adlı kitabında (nşr. Fuad 
Abdülmün'im Ahmed, İskenderiye 1983) 

ictihadın her dönemde farz olduğunu söy
lemiştir. 4. el-Kavlü'l-müşrı]f ii taJ:ırimi 'l

iştigiil bi'l-mantı]f. Müellifin Aristo man
tığının kullanılmasına karşı çıkmak üzere 
telif ettiği dört eserin ilki olup 867 ( 1463) 

veya 868'de yazılmıştır (nşr. Muhammed 
Muhyiddin Abdülhamld, Kah i re ı 959; nşr. 
Said Muhammed el-Lahham, Beyrut ı 996). 

S. Şavnü'l-mantı]f ve'l-kelô.m 'an ienne
yi'l-mantı]f ve'l-kelam. İbn Teymiyye'nin 

er-Red 'ale'l-mantı]fıyyin adlı eserinden 
ihtisar edilerek oluşturulan Cehdü'l-]fa
riJ:ıa ii taJ:ıriri(tecrfdi)'n-NaşiJ:ıa'ya ilave

ler yapılmak suretiyle meydana getirilen 
eserde bir müctehidin mantık bilmesinin 
gerekli olmadığı fikri savunulmuştur (nşr. 

Ali Sami en-Neşşar, Kahire 194 7, 1970; nşr. 
Ali Sami en-Neşşar - Suad Abdürrazık, 
Beyrut 1970; Kahire 1970; nşr. Ahmed Fe

rld ei-Mezldl. Beyrut 2007) Vail b. Hallak 
mukaddime ve dipnotlar ekleyerek Ceh
dü'l-]fari]J.a'yı ingilizce'ye çevirmiş (lbn Tay
miyya against the Greek Logicians, Oxford 
1993). Muftl All de eser hakkında bir in

celeme yapmıştır ("Jalal al-Din al-Suyuti 
against Logic and Ka1am: Analysis and 
Signifıcance of Sawn al-Mantiq wa 'l-Ka
liim an Fannay al-Mantiq wa '1-Kalam", HI, 
XXVlll/2) (2005). 6. ŞerJ:ıu't-Tenbih (Bey

rut 1996, et-Tenbfh'le birlikte). Ebu İshak 
eş-Şirazi'nin Şafii fıkhına dair eserinin şer
hi olup müellif et-Te]J.addü§'ü yazdığı ta

rihte henüz hac bahsine kadar getirebil
diği bu şerhi (bk. s. 109) daha sonra ta

mamlamıştır. 7. (Müntelj:a) el-Yenbu' ii
ma zade 'ale'r-Ravza mine'l-iüru' (nşr. 
Adil Ahmed AbdülmevcOd -Ali Muham
med Muawaz, Beyrut 1992, er-Ravza ile 
birlikte). 8. İrşadü'l-mühtedin ila nuşre
ti'l-müctehidin. Mutlak ictihadın şartla
rına dairdir (Keşfü'?-?Unün, 1, 67; Süleyma
niye Ktp., Lala İsmail, nr. 678; Süleyma

niye, nr. ı0309). 9. el-Mu'taşar ii ta]friri 
'ibareti'l-Mu]Jtaşar. Halil b. İshak ei-Cün

di'nin eserindeki bazı müşkil ibareler açık
lanmaktadır (Keşfü'?-?Unün, Il, ı731; Sü
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3553; He

kimoğlu, nr. 943; Lala İsmail , nr. 678; Fatih, 

nr. 5294) . 

Usill-i Fıkıh, Usillü'd-din, Tasawuf. 1. 
el-Kevkebü's-sô.tı' ii na~mi Cem'i'l-ce
vami' (Kahire 1923, ı 998). Sübkl'ye ait ese

rin manzum şekli olup SüyQtl kitabı Şer

J:ıu'l-Kevkebi's-satı' adıyla şerhetmiştir 



(nşr. Mahmud Abdurrahman Abdülmün
'im- Müntasır Muhammed Abdüşşafi ', Ka
hi re 2007). z. Te'yidü'l-J:ıaifilfati'l-'aliy
ye ve teşyidü't-tari]fati'ş-Şa~eliyye (nşr. 
Ebü'l-Fazl İbnü's-Sıddlk, Kahire 1 934; nşr. 
Muhammed Hüseyni Mustafa, Halep 2002; 
nşr. Asım Kiya!T, Beyrut 2006). 3. Tenzi
hü'l-i'ti]fiid 'ani'l-f:ıulUJ ve'l-ittif:ı{ıd. Sü
yuti'nin tasawuf anlayışını içeren bir risa
ledir (Kah i re 1 934; nşr. Muhammed Muh
yiddin Abdülhamld, Kah i re 1 959; nşr. Said 
Muhammed el-Lahham, Beyrut 1996). 4. 

İsbalü 'I-kisa' 'ale 'n-nisa' ( Beyrut ı 984). 
Müellif, De i' u '1-esa' olarak da bilinen ese
ri (Keşfü '?-?Unun, ll. ı 559) Ret' u '1-esa ' 
'ani'n-nisa' adıyla ihtisar etmiştir. Süyu
ti'nin usulü'd-din sahasında ayrıca (e l-ik
tişad fi) Şerf:ıi'l-Kevkebi'l-Ve]f]fiid fi'l
i'ti]fiid (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2350), 
Teşyidü'l-erkdn min "leyse fi'l-imkan 
ebde'u mimma kan" (Beyazıt Devlet 
Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1403; Süley
maniye Ktp., Şe h id Ali Paşa, nr 2707). el
Ber]fu'l-vamiz ii şerJ:ıi Ya'iyyeti İbni'l
Farız (Süleymaniye K tp., Laleli . nr. ı 872; 
Süleymaniye, nr. 708; Şehid Ali Paşa, nr. 
ı 320) adlı çalışmaları bulunmaktadır. 

Lugat, Sarf, Nahiv. 1. el-Müzhir* ii 
'ulUmi'l-luga. SüyCıti'nin lugat ilimlerine 
dair en kapsamlı eseridir (nşr. Muhammed 
Said er-Rafil, Kah i re ı 325; nşr. Fuad Ali 
Mansur, Beyrut 1 998). 2. Cemcu'/-ceva
mic*. Müellifin en çok emek verdiği çalış
malarından biri olduğunu söylediği kitap 
usulcülerin metodolojisi esas alınarak telif 
edilmiştir (Kahire ı 327, Muhammed Bed
rüddin en-Na'sanl'nin şerhiyle birlikte; nşr. 
Ahmed b. Emin eş-ŞinkitT, Kah i re 1328, 
ed-Dürerü'l-levami' ile birlikte; [Mecma'u'l
bu/:ıüşi'I-İslamiyye], Kah i re 197 4; Beyrut 
ı 973) . ı. cildi Abdüsselam Muhammed Ha
run ve Abdülal Salim Mekrem, diğer ciltle
ri Abdülal Salim Mekrem tarafından tah
kik edilerek yayımlanmıştır (1-VI. Küveyt 
ı 400/1 980). Süyutl bu eserini Hem'u'l
hevami' adıyla şerhetmiştir (nşr. Muham
med Bedreddin en-Na'sanT, Kah i re ı 909-
191 O; nşr. Seyyid Muhammed Bedreddin 
el-HalebT, Kahire 1327; nşr. Abdüsselam 
Muhammed Harun- Abdülal Salim Mek
rem, Küveyt 1975-1979; Beyrut 1992; Ka
hire 200 ı; nşr. Abdülhamld HindavT, Ka
hire, ts.; nşr. Ahmed Şemseddin, Beyrut 
2006). 3. ei-Eşbah ve'n-ne?iYir* fi'n 
naf:ıv. Müellif bu kitabının bir benzerinin 
yazılmadığını söylemiştir (nşr. Hasan b. 
Ahmed ei-Hanefl, Haydarabad 1898 12. 
bs., 19401; nşr. Fayiz TarhlnT, Beyrut 1404, 

1 984; Kah i re 2003; n şr. Gureyd eş-Şeyh, 
Beyrut 2007) Abdülilah Nebhan, el-Fehd
risü'l-mufaşşalli'l-eşbah ve'n-ne?a'ir 
fi'n-naf:ıv li's-Süyuti adıyla bir eser yaz
mıştır (Kah i re 1998) 4. el-İ]ftiraf:ı ii uşCı
li'n-naJ:ıv ve cedelih. Müellifin en çok 
önemsediği eserlerinden olup bir mukad
dime ile yedi fasıldan oluşmaktadır (Hay
clarabad 1892; Delhi 1895; Halep 1940; nş r. 

Ahmed Subhi Furat, istanbul 1 975; nşr. Ah
med Selim ei-HımsT - Muhammed Ah
med Kasım, Beyrut ı 988; nşr. Mahmud 
Fucal, Suudi Arabistan 1989; nş r. Abdü l
haklm Atıyye, Dımaşk, ts.; nşr. Muhammed 
Süleyman Ya'küt, İ skenderiye 2006; nş r. 

Muhammed Hasan İsmail, Beyrut 2007). 
s. Şerf:ıu Elfiyyeti İbn Malik (ei-Behce
tü '1-merçl.ıyye). SüyCıti'nin es-Seyfü 'ş-şa
]fil 'aJQ ŞerJ:ıi İbn 'AW adlı h8şiyesiyle Ba
haeddin ibn Akil şerhini birleştirmek sure
tiyle meydana getirdiği bir eserdir (Lek
nev 1247; Tahran 1248, 1268, 1282, 1284; 
Kerbela 1854; Kahire 1282, 1874, 1892, 
1314, 1901, el-Ezharü'z-Zeyniyye ile bir
likte; Tebriz 1286; nşr. Abdülkadir Ahmed, 
Dımaşk, ts.; nşr. Salih Süleyman ei-Umeyr, 
Riyad, ts.; nşr. Mustafa Hüseyn1 DeştT, Kum 
2005; Kahire 2000; istanbul 2005). 6. el
Feride fi'n-naf:ıv. 88S'te (ı 480) kaleme 
alınan Elfiyye üzerine müellifi el-Meta
li'u's-sa'ide adıyla bir şerhyazmış (n şr. Sü
leyman Hammude, İskenderiye 1401), ibn 
ZekrT el-Fas! de eseri el-Mühimmatü'l
müiide ismiyle şerhetmiştir (Fas ı 319; 
Kah i re ı 913; nşr. Abdülkerlm Midras, Bağ
dat 1977; nşr. Nebhan Yasin Hüseyin, Bağ

dat ı 977). 7. Şerf:ıu şevahidi Mugni'l
lebib. ibn Hişam'a ait eserin şevahid şerh
lerindendir (Tahran 1271; nşr. Muhammed 
Mahmud ibnü't-Telamid, Kahire 1904; Bey
rut 1966, Kahire 1904 baskısı esas alınarak; 
nşr. Ahmed Zafir Kucan, Beyrut, ts., Dı
maşk ı 967). SüyutT'nin aynı eser üzerin
de iki şerhi daha vardır: Tuf:ıietü'l-J:ıabib 
bi-nüf:ıati Mugni'l-lebib (nşr. Hasan 
Melh - SehT Na'ce, irbid 2005). el-Fet
I:ıu'l-]farib ii J:ıavaşi Mugni'l-lebib (Be
yazıt Devlet Ktp , Veliyyüddin Efendi, nr. 
2960; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4536, 
Darnacl İbrahim Paşa, nr. 1054, Relsü lküt
tab Mustafa Efendi, nr. 1037, Yazma Bağış
lar, nr. 1221). 8. Şerf:ıu'l-Kaşideti'l-Kafiye. 
Adı bilinmeyen bir müellifin 657 (1259) yı
lında yazdığı bir manzumenin (Tabba'a gö
re İbn Malik'in ei-Kaflye'sinin, bk. el-ima
mü'l-lfa{L?, s. 365) şerhidir (nşr. Nasır Hü
seyin Ali, Dımaşk 1989). 9. eş-Şem'atü'l
mw:;li'e ii 'ilmi'l-'Arabiyye. SüyCıti'nin ilk 
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eserlerinden iki varaklık bir muhtasar olup 
Muhammed ed-DimyatT tarafından el
Mişkdtü'l-fetJ:ıiyye adıyla şerhedilmiştir 

(Keşfü'?-?Unün, n. 1065). Hişam Said Mah
mud'un el-Mişkdtü'l-fetf:ıiyye ile birlikte 
neşrettiğ i (Bağdat 1983) esere dair Mu
hammed Abdürrauf el-MünavT el-Muf:ı{ı
cjaratü'l-vefiyye ismiyle bir çalışma yap
mıştır. 10. el-A.l]bdrü'l-merviyye ii se
bebi vaz'i'l-'Arabiyye (nşr. MevlevT Mu
hammed Hüseyin- MevlevT Gu lam Hüse
yin, La hor 1891 ; İstanbul 1302 , et- Tu/:ıfe

tü '1-behiyye içinde; Beyrut 1981 , İstanbul 
1302'den ofset; nşr. Abdullah ei-CüburT, 
Beyrut 1982, Resa'il fl'l-fıkh ve'l-luga için
de). 11. el-Müna fi'l-küna. Mecdüddin 
ibnü'l-Eslr'in el-Muraşşa'ının künyelerle 
ilgili bölümünün muhtasarıdır (nşr. C. F. 
Seybold, ZDMG, XLIX 118951. s. 231-243). 
12. Divanü'l-J:ıayevan. Müellifin Demiri'nin 
lfayatü '1-J:ıayevan'ından 901'de (ı 495-
96) yaptığı bir ihtisarın ilk cildi olup II. cildi 
Zeylü'l-J:ıayevan adını taşımaktadır (Sü
leymaniye Ktp., Fatih, nr. 4170; Nuruos
maniye Ktp., nr. 80). Eserin I. cildini Abra
ham Ecchellensis Latince'ye çevirmiştir 
(nşr. Samuel Bochart. Paris 1647). Süyutl 
bu alanda şu eserlerinden de bahsetmek
tedir: el-İlma' fi'l-itbd' (İbn Faris'in Arap
ça'daki pekiştirme kelimelerini derlediği 
ei-İtba' ve 'l-müzavece adlı sözlüğünün ek
sikleri tamamlanmış ve ihtisar edilmiş şek

lidir); en-Nüket 'ale'l-Elfiyye ve'l-Kafi
ye ve'ş-Şafiye ve ŞüzCırü'~-~eheb ve'n
Nüzhe (müellif 867'de [14631 başladığı 
bu eserini 895'te 114901 tamamlamıştır 
IBrockelmann. VI, 666]; Kütahya Vahld Pa
şa il Halk Ktp., nr. 880); el-Ker 'a]{ı 'Ab
dilber (bir ayetin i 'rab ı hakkındaki bu eser 
Hanefi fakihi Seriyyüddin İbnü'ş-Şıhne'

ye reddiyedir !Süleymaniye Ktp., Lala is
mail Paşa, nr. 678; Hacı Selim Ağa Ktp., 
nr. 1611); Tuf:ıietü'n-nücebdii~avlihim 
ha~a büsran atyebü minhü ratben (ei
Eşbah ve'n-ne?a'ir fl'n-na/:ıv içinde) . 

Meani, Beyan, Bed!' . 1. 'U]fudü'l-cü
man fi'l-me'ani ve'l-beyan (Bulak 1876; 
Kahire 1939) Müellifin 872'de ( 1467-68) 
yazdığı eser Hatlb el-KazvTnl'nin Tel]Ji
şü'l-miftdf:ı'ının manzum şekli olup onu 
ayrıca lfallü'l-'U]füd adıyla şerhetmiştir 
(Bulak 1876; nşr. Ahmed eş-Ş!razT, Dehli 
1898; Kahire 1884, Şer/:ıu'd-Demenhüri ile 
birlikte; Kahire 1321 , 1939). 2. Na?m (Tan
?im)ü'l-bedi' ii medf:ıi'ş-şefi'. İbn Hicce'
nin Hz. Peygamber' e methiye olarak kale
me aldığı el-Bedi'iyye'sine nazlredir. 133 
beyitten meydana gelen ve 147 bedTI sa-
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nat ihtiva eden eser, müellifin Şer ./:ı u Na?
mi'l-bedi' (el-Cem' ve't-te{rf/f;. beyne'l-en
ua'i 'l-bedtiyye) adlı şerhiyle birlikte basıl
mıştır (Kahire 1880; nşr. Adil Ahmed Ab
dülmevcud- Ali M. Muavvaz, Hal ep 1995). 
3. Cene'l-cinas (nşr. Hamza ed-Demirdaş 
Zağlı11, Kahire 1982; nşr. Muhammed Rızk 
el-Hafad, Kahire 1986). 

Edebiyat. SüyGt'i'nin edebiyatla ilgili en 
önemli eserleri makameleridir. Çeşitli ko
nulardaki yedi makamesini el-Ma]fama
tü'l-mecmCı'a adıyla bir araya getirmiş, 
makameler daha sonra birçok kişi tara
fından derlenmiştir. Bunların içinde en ge
niş hacimlisi, Semlr Mahmud ed-DerGbi'
nin bir mukaddimeyle birlikte ŞerJ:ıu Ma
Mmati CelQliddin es-Süyıl.ti adıyla yap
tığı neşir olup yirmi dokuz makame ihti
va etmektedir (Beyrut 1989). Bazı maka
rneleri ayrıca Hindistan'da ( 1297). istan
bul'da (1298), Kahire'de (1275) yayımian
mış olup Kahire'de tarihsiz bir baskısı da
ha yapılmıştır (Ma/f;.amatü's-SüyQU el-ede
biyyetü't-tayyibe) . Makamelerden bazı

ları Osman Reşer tarafından Almanca'ya 
tercüme edilmiştir. DerObi neşrinde yer 
alan makamelerden bazıları şunlardır: t. 
Kam'u (]famJ:ıu)'l-mu'anz ii nuşreti İb
ni'l-Fanz. Görüşleri hakkında ortaya çıkan 
bir tartışmada Bikai gibi illimler tarafın
dan hulGI ve ittihad anlayışına meyletmek
le eleştirilen İbnü'I-Farız'ı savunmak ama
cıyla kaleme alınmıştır. 2. el-Fari]f bey
ne'l-muşannii ve's-sari]f. SüyGt'i'nin. ba
zı kitaplarından intihal yaptığını iddia et
tiği Kastallani'yi isim vermeden eleştirdiği 
eseridir. Hilal Nacl tarafından yapılan tah
kikinin sonunda (Beyrut 1998) ayrıntılı fih
ristler ve SüyGti'nin 799 eserinin listesi 
yer almaktadır. Hilal Nacl bu eseri ilk de
fa kendisinin neşrettiğini söylerse de Ka
sım es-Samerrai'nin ('Alemü 'l-kütüb, Il/4 
[ 1402/1982]. s. 741-752) ve DerObi'nin ne
şirleri daha eskidir. 3. el-Mekkiyye (en
Nefr.ıatü'l-miskiyye). Müellifin hac için Mek
ke'de bulunduğu sırada İbnü'I-Mukri ei
Yemeni'nin 'Unvanü'ş-şereii'l-Vaifi tar
zında bir günde telif ettiği eseridir (Ceza
yir 1865). 4. el-Kavi ii Tari{J.i's-Se{J.avi. 
Sehavi'nin kendisine çok sert eleştiriler yö
nelttiği eQ.-l)av'ü'l-lami'deki iddialarına 
cevap olarak telif edilmiştir. S. Bülbülü 'r
Ravza. Nil üzerindeki Ravza adası hakkın
dadır (İstanbul 1298; nşr. Neb!l Muham
med Abdülaz!z, Kah i re 1981 ). SüyGti'nin 
diğer edebi eserleri arasında şunlar sayıla
bilir: el-Vesa'il ilQ ((f müsamereti) ma'ri
ieti'l-Eva'il (EbG Hilal el-Askerl'nin ei
Eua'il' inin muhtasarı olmakla birlikte pek 
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çok ilave ile fıkıh bablarına göre yeniden 
düzenlenmiştir [nş r. R. Gosche, Halle 1867; 
n şr. Es'ad Talas, Bağdat 1950; nşr. İbra 

him Ahmed ei-Adev! - Ali Muhammed 
ömer, Kah i re 1980; nşr. Ebu Hacer Muham
med Zağlul, Beyrut 1986; nşr. Muhammed 
Zeynühüm Muhammed Azb, Kahire 2003 J); 
Reşiü'z-züldl mine's-sehari'l-J:ıeldl (eser
de yirmi alim evliliklerinin ilk geces ini 
kendi ilim dallarının terimlerini kullana
rak anlatmaktadır [Fas 1319, taşbaskı; Ka
hire, ts.; Beyrut 1997]); Dürerü'l-kilem 
ve gureru'l-J:ıikem (Zemahşerl'nin Neva
bigu'l-kelim'i tarzında bir eserdir [Keşfü'?

?UnQn, 1, 748J) ; en-Nüch fi'l-icabe ile'ş
şulJ:ı (nşr. E. M. Sartain, New York 1975, 
et- Tef:ıaddüş içinde) ; Nüzhetü'n-nedim 
(nş r. Ferec ei-Huvar, Tunus 2003); el-Mu
J:ıaQ.arat ve'l-muJ:ıaverat (Beyazıt Devlet 
Ktp., Bayezid, nr. 5586); EJ:ı{isinü'l-i]ftibds 
ii meJ:ı{isini'l-~tibds (Burdur il Halk Ktp. , 
nr. 1548-0 ı; Süleymaniye Ktp., Re!sülküt
tab Mustafa Efendi , nr. 1150, Laleli, nr. 
3733); Va]f'u'l-eşel ii çlarbi'l-meşel (Be
yazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 7913); İt./:ıô.
iü'n-nübela' bi-a{J.bdri 'ş-şü]fala' (Süley
maniye Ktp., Süleymaniye, nr. 708, 1030; 
Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr. 1579). 

Tarih. 1. Taba]fdtü 'l-J:ıuiiô.'{.. Zehebi'
nin Tezkiretü'l-./:ıufia?'ının muhtasarı olup 
esere Zehebi' den sonra yaşayan kırk yedi 
hadis hafızı eklenmiştir (Göttingen 1833; 
Dımaşk 1347; nşr. Ali Muhammed Ömer, 
Kahire 1973, 1994; Beyrut 1983, 1993). Eser 
ayrıca Zeylü Tab~iiti'l-J:ıuiiô.? adıyla ba
sılmıştır (Beyrut, ts., Zeylü T~kireti'l-f:ıuf
ffi? li 'z-Zehebl içinde, s. 345-384) 2. Buğ
yetü'l-vuciit* ii taba]fdti'l-lugaviyyin 
ve'n-nüJ:ıô.t. Süyüti önce 300 civarında 
kaynaktan yararlanarakyedi ciltlik bir eser 
kaleme almış, ardından bunu özetleyip 
2209 dil aliminin biyografisini içeren ese
rini meydana getirmiştir (nşr. A. Meursin
ge, Leiden 1839; nşr. Mustafa Abdülkadir 
Ata, Beyrut 2004; n şr. Ali Muhammed 
Ömer, Kahire 2005; n şr. Muhammed Ab
dürrah!m, Beyrut 2005) . 3. Tô.ri{J.u'l-{J.ule
iô.' (Menahilü 'ş-şafa' bi-tevarli]i 'l-e'imme 
ve'l-i]ulefa'). Hz. EbG Bekir'den müellifin 
devrine kadar gelen halifeterin hayatı ve 
bunların dönemindeki olayların kronolojik 
sırayla anlatıldığı bir eserdir (nş r. W. N. 
Lees, Kalküta 1856; Lahor 1870, 1887; Ka
hire 1887, 1932; nşr. Ca'fer Ali en-Nednevl. 
Leknev 1906; nşr. Muhammed Mün!r ed
Dımaşki, Kahire 1932; nşr. Muhammed 
Muhyiddin Abdülham!d , Kahire 1952, 
1964, 1969; nşr. Mustafa Abdülkadir Ata, 
Beyrut 1988; nşr. Rıdvan Cami' Rıdvan, Ka-

hire 2004; nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl İb
rahim , Kahire 1976; Beyrut 2005; nşr. İb

rahim Salih, Beyrut 2003; nş r. Said Mah
mud Ukayl, Beyrut 2005; nşr. Vail Mahmud 
eş-Şarki, Beyrut 2008) . İbn Hacer ei-Hey
temi'nin ihtisar ettiği eseri Abdülkerim-i 
Münşi Farsça'ya çevirmiştir. 4. lfüsnü'l
muJ:ıô.Q.ara . Eserde Mısır'ın firavunlar dö
nemi, müslümanlar tarafından fethi , is
lamlaşması süreci, burada kurulan dev
letler, ayrıca sultanlar, devlet adamları, 
ileri gelen alimler, şairler, hekimler ve Mı
sırlılar'ın adetleri anlatılmaktadır (nşr. c. ı . 

Tornberg, Upsala 1834 l kısmi n eş ir] ; Kah i re 
1861 , 1864, 1903, 1906, 1909; nşr. Muham
med b. Ahmed en-Neccar, Kahire 1881 ; 
nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim, Kahire 
1967; Beyrut 2004; nşr. Halil Mansur, Bey
rut 1997). Müellif bu eseri ez-Zeberced 
adıyla ihtisar etmiştir. S. et-TeJ:ıaddüş bi
ni'metillah. SüyGti'nin otobiyografisi olup 
hayatı hakkında en önemli kaynak sayılır. 

Elisabeth Mary Sartain eser üzerinde dok
tora tezi hazırlayıp neşretmiş (Kahire 1975), 
Jaliil al-Din al-Suyiiti adlı çalışmasını 
da bu neşrin ilk cildi olarak yayımiarnıştır 
(Cambridge 1975) 6. Na'{.mü'l-'il~yô.n ii 
a'yani'l-a'yô.n. IX. (XV.) yüzyılda Mısır, 

Suriye, Hicaz, Irak, Endülüs gibi bölgeler
de yaşamış sultan, kadı, alim, şair ve siya
set adamlarının tanıtıldığı eser Philip Khu
ri Hitti tarafından neşredilmiştir (Beyrut
New York 1927; Beyrut 2001; Beyrut, ts. 
[New York 1927'den ofset ]) . 7. eş-Şemô.

ri{J. ii 'ilmi't-tô.ri{J.. Bu küçük hacimli eser
de SüyGti tarihlendirme, çeşitli dönem
lerde kullanılan takvimterin ve hicrl takvi
min başlangıcı, tarih bilmenin faydaları , 

gün ve ay isimlerinin menşei gibi konula
ra yer vermiştir (nşr. Mevlev! Muhammed 
Hüseyin - Mevlev! Gulam Hüseyin, Lahor 
1890, 1892; nşr. C. F Seybold, Leiden 1894; 
nşr. İbrahim es-Samerral. el-Mecelletü't-ta
rfi]iyye, 1, Bağdat 1970; nşr. Muhammed b. 
İbrahim eş-Şeybanl. Küveyt 1978; Frank
furt am Main 1998 [Seybold l894'ten tıpkı
basım] ; Ahmet Canbek'in bu eser üzerine 
hazırladığı yüksek lisans tezi için aş . bk. ) . 

8. Mu'cemü şüyCıl]i (el-Müncem fi'l-mu'
cem) . SüyGti'nin önem sırasına göre üç 
tabakaya ayırdığı 195 hadis hocasını ta
nıttığı eseridir (nşr. İbrahim Bacis Abdül
mec!d, Beyrut 1995). 9. Tebyizü'ş-şaJ:ıiie 
bi-menô.]fıbi'l-İmam Ebi lfaniie (Hay
darabad-Dekken 1317/1899, 1915; nşr. Mu
hammed Aş ık , Beyrut, t s.; Beyrut 1989, er
Resa'ilü 'l-'aşr içinde; nşr. Mahmud Hasan 
Nassar, Beyrut 1990; Karaçi 1990, M. Ab
dürreş!d Nu'manl'nin Mekanetü'l-İmami 'l-



A'?am Ebi lfanlfe ff 'ilmi'l-f:ıadlş 'i ile bir
likte). Müellifin bu konuda şu eserleri de 
zikredilebilir: Tu]Jfetü'l-kiram bi-al].bdri'l
ehram (n ş r. Sami CahTn, Kahire ı 992); 
Tezyinü'l-memalik bi-mena]fıbi'l-İmam 
Malik (HV, Kah i re ı 324, Kah i re ı 325); Ta
ba]fatü'l-uşılliyyin (Manisa il Halk Ktp. , 
nr. I 047/2); el-Mülta]fat mine'd-Düreri'l
kamine (İbn Hacer'in ed-Dürerü'l-kami
ne'sinin muhtasarıdır) ; Taril;)u'l-'umr (İbn 
Hacer'in İnba'ü'l-gumr'una zeyildir); 'Ay
nü'l-İşabe fi ma'rifeti'ş-şa]Jabe (İbn Ha
cer el-Askalanl'nin ei-İşabe's inin muhta
sarıd ır) . 

Diğer Eserleri. 1. en-Nükaye. 873'te 
(ı 468-69) yazılan eser (Keşfü '?·?Unun, ll , 
I 970) on dört ilim dalı ve on dört konuyla 
ilgili bir derleme olup müellif tarafından 
İtmamü'd-diraye adıyla şerhedilmiştir 
(Tahran 1891; Bombay 1891; nş r. Muham
med ez-Zührl el-GamravT, Kahire 1899, 
fVli{taf:ıu'l-'ulüm ile birlikte; nşr. Muham
med Kamil b. Muhammed el-AsyutT. Kahi
re 1929, fVli{taf:ıu'l-'ulüm ile birlikte) . Ayrı
ca Muhammed Yas'in Abdullah M'irgan'i'
nin 'Unvanü'd-diraye adıyla şerhettiği 
esere Ahmed b. Ahmed es-Sinbat'i dört 
ilim daha ilave edip Ravzatü'l-fühılm adıy
la nazma çevirmiştir (a.g.e., a.y.; Brockel
man n, VI, 67 I). Z. el-Lüm'a fi ecvibeti'l
es'ileti's-seb'a (Kahire 1349, et-Te?klr bi'l
mecl ve 'l-meslr içinde; nşr. Said Muham
med ei-Lahham. Beyrut I 996) . 3. el-Ken
zü'l-medfun ve'l-fülkü'l-meşhıln (Kahi
re ı 288, 1303). 4. Bezlü'l-mechıld fi Ijiza
neti Ma]Jmıld (nşr. Fuad Seyyid, fVlfVlfVlA, 
ıv; ı [195 81. s. 125- 136) . Süyut'i'nin diğer 
eserleri için DerObi'nin neşrettiği fihristie
re veTabba'ın eserine bakılabilir (bk. bibl.). 

Literatür. Süyüt'i'nin öğrencileri Muham
med b. Ali ed-Davüd'i Tercemetü'l-'Al
ldme es-Süyılti (kısmen nşr. Muhammed 
Hayr el-BikaT, Dir' iye 2000-200 ı) ve Abdül
kadir b. Muhammed eş-Şazel'i Behcetü'l
'ô.bidin bi- tercemeti ]Jô.fı~i'l-'aşr Ce
laliddin es-Süyılti (nşr Abdülilah Neb
han, Dımaşk 1998) adıyla onun hakkında 
biyografiler yazmışlardır. Çağdaş müellif
ler de Süyütl'nin hayatına dair birçok eser 
kaleme almıştır. et-Te]Jaddüş'le ilgili dok
tora tezi hazırlayan Elisabeth Mary Sar
tain, JaliJ.l al-Din al-SuyıJti adlı eserin
de Süyüt'i'nin hayatını anlatmakta, ayrıca 
içerdiği notlar sebebiyle bu eser, et-Te
]Jaddüş'ün doğru anlaşılması bakımından 

önem taşımaktadır. Bu eserin bazı kısım
ları Hasan Nüreddin tarafından Türkçe'
ye çevrilmiştir (İstanbul 2002) Sa'd'i Ebü 
Hab'ib'in lfayô.tü Celô.liddin es-Süyılti 

ma'a'l-'ilm mine'I-mehdi ile'l-la]J.d adlı 
eseri (Dımaşk 1993) onun hayatını edebi 
açıdan anlatması yönüyle değerlidir. Sü
yQt'i'nin makameleri üzerinde yıllarca ça
lışan Sem'ir Mahmud ed-Derüb'i yirmi do
kuz makameyi Şer]J.u Ma]fiimati's-Süyıl
ti adıyla şerhetmiştir (Beyrut 1989). Ah
med el-Hazindik ve Muhammed İbrahim 
eş-Şeyban'i'nin hazırladığı Delilü ma{ıtı1-
tati's-Süyı1ti ve emô.kinü "Vücudihd (Kü
veyt ı 983), Süyüt'i'nin eserlerinin hangi kü
tüphanelerde bulunduğunu gösteren en 
kapsamlı çalışmadır. Fakat bu eserin kay
nak göstermede ilmi standarda uyulma
ması , bazı kitap isimlerinin yanlış okun
ması, iki kitabın tek kitap gibi verilmesi, 
SüyQt'i'nin fihristierinin görülmeden ha
zırlanması ve Brockelmann'dan faydala
nılmamış olması gibi kusurları vardır (De
rOb!, MfVlLAÜr., Xlll/ 56 [ 19991. s. 182). Ah
med eş-Şerkavl İkbal'in Mektebetü'l-Ce
lal es-Süyılti adlı çalışması da (Rabat 
1977) alfabetik olarak sıraladığı Süyüti'
nin eserleri hakkında önemli bilgiler ver
mesine rağmen onun kendi fihristieri gö
rülmeden hazırlanmıştır (a.g.e., XXIII/56 
1 19991. s. 180) Süyüt'i'nin tefsir ilmindeki 
yeri hakkında, Muhammed Yüsuf eş-Şür
bac'i'nin Tunus Zeytüne Üniversitesi'nde 
doktora tezi olarak hazırladığı el-İmam es
Süyılti ve cühı1dühı1 ii 'ulılmi'l-Kur'an 
adlı eseriyle ( Dımaşk 200 ı) el-İt]fiin'ın kay
nakları üzerine Olaf Tyllack'ın Die Quel
len Des Itqan von Suyılti (Münih 1952) 
ve Kenneth E. Nolin'in The 'Itqan' and Its 
Sources: A Study of 'Al-Itqan ii Ulum 
Al-Quran' by Jalal al-Din Al-Süyılti 
with reterence to 'Al-Burhan ii Ulum 
Al-Quran' by Badral-Din Al-Zarkashi 
(Hartford 1968) isimli doktora tezleri bu
rada zikredilmelidir. Bed!' es-Seyyid ei
Lahham'ın el-İmamü'l-lfô.tı? Celalüddin 
es-Süyılti ve cühı1dühı1 fi'l-]Jadiş v e 
'ulılmihi'si ( Dımaşk 1994) Süyüt'i'nin ha
dis ilmindeki yeri hakkında yapılan en kap
samlı çalışmalardan biridir. Süyütl'nin Arap 
dili alanındaki yerine dair önemli bir çalış
ma lgnaz Goldziher'e ait "Zur Charakte
ristik Gelal ud-d'in us-Sujüt'i's und seiner 
literarischen Thatigkeit" başlıklı makaledir 
(Sitzungsberiche der Philosophisch-his
torischen Classe der Akademie der Wis
senscha{ten, LXIX [Wien 18711. s. 7-28) 
Michael Barry tarafından ingilizce'ye çevri
len makaleyi J. O. Hunwick ilave notlar ve 
düzeltmelerle "lgnaz Goldziher on ai-Süyü
t'i" adıyla yayımiarnıştır (fVlW, VII, 1 ı 978 1. 
s. 79-99). Tahir Süleyman Hammüde tara
fından Süyüti hakkında yakın dönemde ya
pılan bir çalışma, Celalüddin es-Süyılti: 
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'Aşruhıl ve ]Jayatühıl ve aşaruhıl ve 
cühı1dühı1 fi'd-dersi'l-lugavi adını taşı

maktadır. Eser, Arap dünyasında Süyüt'i 
hakkındaki ilk doktora tezi olup ( 1971) 
1989'da Beyrut'ta neşredilmiştir. Mustafa 
Muhammed eş-Şek'a 'nın "Mevsüatü'd-di
rasati 's-SüyCıtiyye" serisinin ilk kitabı ola
rak neşredilen Celô.lüddin es-Süyılti: 
Mesiretühü'l-'ilmiyye ve meba]Jişü

hü'l-lugaviyye'siyle (Kahire 1981) Ab
dülal Salim Mekrem'in Celalüddin es
Süyıl ti ve eşeruhu fi 'd-dirô.sati 'l-luga
vi yye adlı eseri de (Beyrut 1989) burada 
anılmalıdır. Muhammed Celal Şeref, Ce
lalüddin es-Süyılti: Menhecühu ve 
ara'ühü'l-kelô.miyye'sinde (Beyrut, ts) 
Süyüt'i'nin mantık, kelam ve akaide dair 
bazı görüşlerini incelemiştir. Süyüt'i'nin 
ölümünün SOO. yıl dönümü münasebetiy
le Ezher Üniversitesi ile ISESCO tarafın
dan 3-5 Nisan 1993'te düzenlenen sem
pozyumun tebliğleri el-İmam Celô.lüd
din es-Süyılti: Fa]fihen ve lugaviyyen 
ve mu]J.addişen v e müctehiden adıyla 
yayımlanmıştır (Beyrut 200 1 ). Ayrıca et
Türaşü'l-'Arabi (Xlll/5 1, Nisan 1994) ve 
Mecelle tü Mecma 'i'l-lugati'l- 'Ara
biyye bi-Dımaş]f (LXV!l/4, Ekim 1992) 
dergileri Süyüt'i özel sayıları çıkarmıştır. 

Süyüt'i hakkında Türkiye'de gerçekleş
tirilen akademik çalışmaların sayısı çok az
dır. 2008 yılı itibariyle SüyCıtl'ye dair sade
ce bir doktora tezi yapılmış (Recep Aslan, 
2007, Süyütl'nin Hadis ilmindeki Yeri, AÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü), Süyüt'i ile ilgili 
olarak çoğu edisyon kritik, tercüme ve eser 
tanıtımı türünden sekiz yüksek lisans tezi 
hazırlanmıştır: Mahmut Kavaklıoğlu ( 1989, 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ; Mevlüt Ka
rayılan ( 1994, AÜ Sosyal Bilimler Enstitü
sü) ; Şahabettin Ergüven (1998, MÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü); Caner Akdemir (2000, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü); Ali Böcül (2005, Çukurova Üni
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü); Mu
rat Atasoy (2006, Gaziosmanpaşa Üniver
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü); Emel Ke
leş (2007, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ; 
Ahmet Canbek (2008, Harran Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) . 
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Iii HALİT ÖZKAN 

Kur'an İlimleri. Süyı1ti, tefsiri derinleş
tiği ilimierin başında saydığı gibi benzer
lerinin yazılmadığını iddia ettiği eserlerin
den ilk altısı da Kur'an ilimlerine dairdir 
(Hüsnü 'l-muf:ıaçlara, !, 336-338; et-Tef:ıad

düş, s. 105). Bu alanda en çok eser veren 
alimlerden olan Süyı1ti, eserlerinin tefsir
de okuyucusunu başka bir esere ihtiyaç 
duymayacak şekilde bir bütünlük oluştur
duğu kanaatindedir (Katfü 'l-ezhar~ vr. 3•). 
Doğu'da Moğol istilası, Batı'da Endülüs fa
ciasının yaşandığı bir dönemin ardından 
bu eserlerini kaleme alırken ilmin zayi ol
masından endişe ederek o güne kadar ya
zılmış kitapları sonraki nesillere aktarmaya 
çalışmıştır. Bu sebeple onun yazdıkları baş
ta Ahmed b. Meni'in Müsned'i, İbn Mace 
ve İbn Merdfıye'nin tefsirleri, İbnü'I-Enbil
ri'nin Kitabü'l-Meşfıl,ıifi, Ebü'ş-Şeyh'in 
Tefsir'i ve Şevdbü'J-a'mdl'i gibi bugüne 

ulaşmayan kaynaklar olmak üzere mev
cut birikimi zamanımıza taşıması açısın
dan önemlidir. Dağınık şekilde bulunan bil
gileri Kur'an ilimlerinde olgunluk dönemi
ni temsil eden eserlerinde derli toplu hal
de bir araya getirmesi ve çoğunlukla bu 
bilgilerin kaynağına işaret etmesi araştır
macılara kolaylık sağlamıştır. Süyı1ti'nin el
İt]fiin'ı ve Tefsirü'l-Celfıleyn'i günümü
ze kadar tefsir öğretimi ve araştırmaların
da en çok başvurulan kaynaklar arasında 
yer aldığı gibi müfessirlerin biyografileri
ne dair eseri de bu literatürün öncüsü du
rumundadır. 

Süyı1ti'niri hadisçi kimliği tefsir alanın
daki eserlerinin rivayet ve nakil ağırlıklı ol
ması sonucunu doğurmuştur. Kur'an'ın 
manalarma dair Hz. Peygamber ve saha
beden gelen rivayetlere dayanmayan gö
rüşleri "mahza re'y" ve bunlardan kural
lara uygun olanları "te'vil", kuralların dışı
na çıkan ve hataya düşenleri ise "tahrif " 
ve "tebdil" diye nitelendiren Süyı1ti tefsir
de bu rivayetlerle sınırlı kalmanın gerekli 
ve yeterli olduğunu, onlardan daha güzel 
bir görüş ortaya kayacağını zannedenlerin 
itharn altında kalacağını ve aldanacağını 
söyler. Yapılması gereken şey sadece bu 
rivayetler arasında ehli tarafından tercih
te bulunmaktır (a.g.e., vr. t b). Süyfıti, fel
sefeyle uğraşıp hadis ilimlerini ihmal eden
lerin Kur'an tefsirinde sahih rivayetleri ter
kederek gereksiz yere te'vile ve mecaza 
yönelmelerini şiddetle eleştirir (Nevahidü'l

ebkar, neşredenin girişi, s. 42-51 ). Ancak 
onun tefsirde karşı çıktığı asıl husus sahih 
nakle rağmen delile dayanmayan re'yin ile
ri sürülmesidir. Zira naklin bulunmadığı 
yerlerde sağlam delile dayanmak suretiy
le Süyfıti'nin de meseleleri dirayet yoluy
la ele aldığı anlaşılmaktadır. Onun Kur'an 
ilimleri ve tefsir konusunda dikkat çeken 
görüşleri de vardır. Mensuh ayetlerin sa
yısını yirmi olarak tesbit etmesi ( el-İt/f:an, 
II, 708-7 13), hurfıf-i mukattaaları müteşa
bihattan kabul etmesi ve müteşabihlerin 
anlamını yalnız Allah Teala'nın bilebileceği

ni söylemesi (a.g.e. , ı . 642, 658), Fatiha'
daki besınelenin ispatının da nefyinin de 
zanni değil kati olduğunu ileri sürmesi (et

Tef:ıaddüş, s. 229), Hz. İbrahim'in kurban 
etmekistediği çocuğunun (Saffat 37/101 -
1 02) İsmail değil İshak olduğunu iddia et
mesi ( el-Havr, II, 34-39), Bakara suresin
deki (2/238) orta namazın ikindi değil öğ
le namazı olduğunu belirtınesi (et-Tef:ıad
düş, s. 229) bunun örnekleri arasında zik
redilebilir. 

Kur'an ilimleri alanında çok sayıda eser 
veren Süyı1ti bazı eleştirilere hedef olmuş-


