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HALİT ÖZKAN

Kur'an İlimleri. Süyı1ti, tefsiri derinleş
ilimierin başında saydığı gibi benzerlerinin yazılmadığını iddia ettiği eserlerinden 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 tefsirde okuyucusunu başka bir esere ihtiyaç
duymayacak şekilde bir bütünlük oluştur
duğu kanaatindedir (Katfü 'l-ezhar~ vr. 3•).
Doğu'da Moğol istilası, Batı'da Endülüs faciasının yaşandığı bir dönemin ardından
bu eserlerini kaleme alırken ilmin zayi olmasından endişe ederek o güne kadar yazılmış 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
tiği

ulaşmayan kaynaklar olmak üzere mevcut birikimi zamanımıza taşıması açısın
dan önemlidir. Dağınık şekilde bulunan bilgileri Kur'an ilimlerinde olgunluk dönemini temsil eden eserlerinde derli toplu halde bir araya getirmesi ve çoğunlukla bu
bilgilerin kaynağına işaret etmesi araştır
macılara kolaylık sağlamıştır. Süyı1ti'nin elİt]fiin'ı ve Tefsirü'l-Celfıleyn'i günümüze kadar tefsir öğretimi ve araştırmaların
da en çok başvurulan kaynaklar arasında
yer aldığı gibi müfessirlerin biyografilerine dair eseri de bu literatürün öncüsü durumundadır.

Süyı1ti'niri hadisçi kimliği tefsir alanın
daki eserlerinin rivayet ve nakil ağırlıklı olması sonucunu doğurmuştur. Kur'an'ın
manalarma dair Hz. Peygamber ve sahabeden gelen rivayetlere dayanmayan görüşleri "mahza re'y" ve bunlardan kurallara uygun olanları "te'vil", kuralların dışı
na çıkan ve hataya düşenleri ise "tahrif "
ve "tebdil" diye nitelendiren Süyı1ti tefsirde bu rivayetlerle sınırlı kalmanın gerekli
ve yeterli olduğunu, onlardan daha güzel
bir görüş ortaya kayacağını zannedenlerin
itharn a ltında kalacağını ve aldanacağını
söyler. Yapılması gereken şey sadece bu
rivayetler arasında ehli tarafından tercihte bulunmaktır (a.g.e., vr. t b). Süyfıti, felsefeyle uğraşıp hadis ilimlerini ihmal edenlerin Kur'an tefsirinde sahih rivayetleri terkederek gereksiz yere te'vile ve mecaza
yönelmelerini şiddetle eleştirir (Nevahidü'lebkar, neşredenin girişi, s. 42-51 ). Ancak
onun tefsirde karşı çıktığı asıl husus sahih
nakle rağmen delile dayanmayan re'yin ileri sürülmesidir. Zira naklin bulunmadığı
yerlerde sağlam delile dayanmak suretiyle Süyfıti'nin de meseleleri dirayet yoluyla ele aldığı anlaşılmaktadır. Onun Kur'an
ilimleri ve tefsir konusunda dikkat çeken
görüşleri de vardır. Mensuh ayetlerin sayısını 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 (etTef:ıaddüş, s. 229), Hz. İbrahim'in kurban
etmekistediği çocuğunun (Saffat 37/101 102) İsmail değil İshak olduğunu iddia etmesi (el-Havr, II, 34-39), Bakara suresindeki (2/238 ) orta namazın ikindi değil öğ
le namazı olduğunu belirtınesi (et-Tef:ıad
düş, s. 229) bunun örnekleri arasında zikredilebilir.

Kur'an ilimleri alanında çok sayıda eser
veren Süyı1ti bazı eleştirilere hedef olmuş-
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tur. 1. Asılsız rivayetlere ve israiliyat'a yer
verdiği, özellikle tefsirle ilgili bütün rivayetleri derleme amacı taşıyan ed-Dürrü'lmenşur'unda asılsız rivayetlerin bulunduğu üzerinde durulmuştur (mesela bk. I,
233-249; VII , 116-118, I55-I65, I78-I86,
ı 9 ı- ı 95) . Süyutl bu rivayetlerle ilgili bir
değerlendirmede bulunmamıştır (Şürba

d, s. 268-270).

z. Kur'an'da müphem bı 

rakılan hususları

mesnetsiz şekilde tafsil
Teisirü'l-Celaleyn'de Bakara sıl
resinin 35. ayetinde yasaklandığı belirtilen
ağacı buğday ve üzümle açıklaması, aynı
sGrede (2/73) ineğin dilinden ya da kuyruk
sokumundan söz etmesi, A'raf suresinde
(7/145) zikredilen levhaları ayrıntılı biçimde tasvir etmesi bu tür açıklamalardandır
(Candan, sy. 3 [20001. s. 345-350). 3. Sebeb-i nüzGle dair rivayetlere dayanarak bazı ayetleri genel anlamından uzaklaştırmış
ve tahsis yoluna gitmiş, Leyl suresinin 1718. ayetlerinin Hz. Ebu Bekir'le ilgili olduğunu ortaya koymak için el-ljablü'l-vesÜf. ii nuşreti'ş-Şıddi~ adıyla bir eser kaleme almıştır. 4. Kur'an'da ziUt harf ve kelimeler bulunduğunu ileri sürmüştür (eleş
tiriler için ayrıca b k. el-İt~an [giriş L I, 6569; Zehebl, I, 244-245; Kasıd Yasir, VIII
etmiştir.

[1977J,

S.

399-400).

Eserleri. SüyGtl, otobiyografik eseri etTe]J.addüş 'te eserlerini önem ve hacim
gibi kriterler açısından tasnif ederek sıra
lamıştır. Kur'an ilimlerine dair olanlar aşa
ğıda bu sıralamaya göre verilmiş, daha
sonra bu kaynakta yer almayanlar zikredilmiştir. 1. el-İtlp'in* ii 'ulUmi'l-Kur'fın.
Süyutl'nin, sadece Fatiha suresinin ilk altı ayetiyle Kevser suresi tefsirini yazabildiği (et-Tef:taddüş, s. 129) Mecma'u'l-baf:ı
reyn ve matla'u'l-bedreyn adlı dirayet
tefsirine mukaddime olarak düşündü
ğü kapsamlı eseridir (Kalküta ı 852- ı 854;
Kah i re 1278, 1287, 1306; nşr. Muhammed
Ebü ' l-Fazl İbrahim, Kah i re ı 387/1967,
1405/1 985; nş r Ahmed b. Ali, Kahire 2005;
nşr. Mustafa Dlb el-Buga, Beyrut 1407/
1987; nşr. Fevvaz Ahmed Zemerll, Beyrut
ı 999; nşr. Mahmud Ahmed el-Kaysiyye,
EbGzabl 2003; nşr. Merkezü'd-dirasati'lKur'aniyye, Medine 1426) Sakıp Yıld ı z
ve Hüseyin Avni Çelik eseri Türkçe'ye
(el-İtkan

civarında rivayeti ihtiva eden (müsned) bir
tefsirdir. Müellifin tamam landığını ve beş
cilt olduğunu söylediği eserin (Katfü'l-ezhar, vr. [b) 1314'te (1896-97) Mısır'da basıldığı zikredilmişse de (Serkls, 1, ı 077) basılmış olan eser onun muhtasarı olan edDürrü'l-menşurolup asıl kitabın günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. 3.
ed-Dürrü'l-menşur* ii't-teisir bi'l-me'şur. En hacimli rivayet tefsiri olarak kabul edilir (Kah i re 13 14; Tahran 1377; Beyrut,
ts., ı 972, ı 983, ı 991, 2001 ). Eser ayrıca Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkl'nin tahkikiyle neşredilmiştir (I-XVII , Riyad 2003) .
ömer b. Garame el-Amravl, Fehresü e]J.adişi'd-Dürri'l-menşur ii't-tefsir bi'l-me'şur adıyla bir eser yayımiarnıştır (Riyad
1408/1988) 4. Katfü'l-ezhfır ii keşfi'l-es
rar (Esrarü't-tenzfl) . Kur'an'ın i'cazının ve
belagat üs!Gpl arının, ayet ve sureler arasındaki münasebetlerin, kıraat farklılıkla
rından doğan anlam zenginliğinin ele alın
dığı eser Tevbe suresinin 92. ayetine kadar yazılmış olup Muhammed el-Hamadi
tarafından neşredilmiştir (l-ll, Katar 1414/
1994) 5. el-İklil ii'stinbfıti't-tenzil. Ahkam ayetlerinin tefsirine dairdir. Eserde
kelam konularına da girilmiş ve Ehl-i sünnet'in görüşleri savunulmuştur. Ebü'l-Fazl
İbnü's-Sıddlk'ın tashihleriyle (Kah i re ı 373/
ı 953) ve Seyfeddin Abdülkadir el-Katib'in
hadis tahrlcleriyle (Beyrut 1405/1985) bası
lan eser üzerinde Amir b. Ali el-Arabl doktora tezi hazırlamıştır (Cidde 1422/2002).
6. Tenasü~u'd-dürer ii tenasübi's-süver. Katiü'l-ezhfır'ın ilgili bölümünden ihtisar edilmiş ve 883 (1478) yılında tamamlanmıştır ( Tenasü~, s. 53-54; nşr. Abdullah
Muhammed ed-Derviş, Dımaşk 1983; nşr.
Abdülkadir Ahmed Ata, Beyrut 1406/1 986)
Kitap Esrfıru tertibi'I-Kur'an (nşr. Abdülkadir Ahmed Ata, Kah i re 1396/ ı 976) ve
Tertibü süveri'l-Kur'an (nşr. es-Seyyid
el-Cümeyll, Beyrut 1986) adlarıyla da yayımlanmış, Mustafa Karakoç tarafından
Türkçe'ye çevrilmiştir (Sürelerin Sıralanı·
ş ındaki Sırlar, istanbul 2004). 7. Lübabü'n-nü~Ul ii esbfıbi'n-nüzul. Konusunda en hacimli kitaplardan olup 950 civarın
da ayetin nüzGI sebebine yer verilen eserde zayıf rivayetler de vardır. Tefsirü'l-
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Celfıleyn'in kenarında (Mısır 130 ı, ı 3 ı 6,

Ansiklopedisi, İstanbul ı 987), Hamid
Algar ingilizce'ye ( Comprehensive Guide
to the Sciences of the Qur'an, Berkshire
2008) çevirmiştir. Eserin kaynakları üzerine Olaf 'fYllach (Münih ı 952) ve Kenneth
E. Nolin (Hartford ı 968) birer çalışma yap-

ve müstakil olarak çeşitli baskıla
eser (Kahire 195 ı, ı 954; Tunus
1984; Dımaşk, ts.) ayrıca Halid Şibl (Beyrut 2002) ve Muhammed el-Fazıll (Beyrut
2000) tarafından neşredilmiştir. 8. Tekmiletü Tefsiri'l-Celal el-Ma]J.alli. Celaleddin el-Mahalll'nin Fatiha suresiyle Kehf'ten Nas suresine kadar yazabildiği tefsirin

mıştır.

z. Tercümanü'l-Kur'fın. Muttasıl

senedlerle Hz. Peygamber'e ulaşan 10.000

ı 342)

rı yapılan

diğer

surelerine dair olup kırk günde yazıl
Eser iki müellifinin adına işaretle
Tefsirü'l-Celfıleyn diye meşhur olmuş
tur (bk. TEFSIRÜ'I-CEI...ALEYN). Kur'an-ı Kerlm'in ve çeşitli tefsirlerin kenarında veya
şerh ve haşiyeleriyle birlikte çok sayıda baskısı bulunan eser (Delhi ı 2 ı 1/1796; Kalküta 1256/1840; Mısır 1280; Bombay 1282/
ı 865) ayrıca Lübabü 'n-nü,Hll'le birlikte
basılmış, Telsir-i Celaleyn: Celaleyn Teisiri Tercümesi (Ali Rıza Kaşeli v.dğr., 1-111,
istanbul ı 997) ve Kelime Anlamlı Celfı
leyn Tercümesi (Taha Alp v.dğr., 1-V, istanbul 2005) adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir.
9. Nevahidü'l-ebkar ve şevaridü'l-efkar.
Beyzavl'nin Envarü't-tenziiini okutan müellifin bu eser üzerine Hud suresine kadar
aldığı notlardan oluşturduğu bir haşiye
olup yaklaşık yirmi yıllık bir süre sonunda
900'de ( 1494-95) tamamlanmış (el-Fihrisü'ş-şamil, VII, 1865-1873). bazı bölümleri
hakkında Mekke ümmülkura Üniversitesi'nde üç ayrı doktora çalışması yapılmıştır
(Ahmed Hac Muhammed Osman, Baştan
Bakara suresinin 20. ayetine kadar, 14231424; Muhammed Kemal Ali , Bakara sOresinin 2 ı. ayetinden Al-i im ran suresinin
112. ayetine kadar, 1424-1425; Ahmed b.
Abdullah b. Ali ed-DerGbl, Al-i İmran süresinin 113. ayetinden Tevbe sOresinin 48.
ayetine kadar, 1424-1425) 10. TabaMtü'lmüiessirin. Türünün ilkörneği olan ve 136
müfessirin biyografısini içeren eser müellifin vefatı sebebiyle tamamlanamamış
tır. SüyGtl'nin talebesi Muhammed b. Ali
ed-Davudl'nin 704 biyografi ihtiva eden
Taba~dtü'l-müiessirin'i bu eserin ikmal
edilmesiyle meydana gelmiş olup SüyGtl'nin eseri Meursinge (Leiden 1839) ve Ali
Muhammed Ömer (Kah i re ı 396/1 976) tarafından neşredilmiştir. 11. Şer]J.u'ş-Şfıtı
biyye. Kasım b. Flrruh eş-Şatıbl'nin ljır
zü'l-emani (eş-Şatıbiyye) adlı kasidesinin şerhidir. Kısa açıklamalardan oluşan ve
884'te ( 1479) tamamlanan eseri Ebu Asım
Hasan b. Abbas b. Kusay (Kahire 1424/
2004) ve Abdullah b. Abdurrahman eş-Şe
şer!- Muhammed b. Fevzan el-Ömer (Riyad 1428/2007) Şer]J.u Kaşideti'l-İmfım
mıştır.

Ebi'I-Kasım eş-Şfıtıbi adıyla yayımlamış

tır. 1Z.

et-Ta]J.bir ii 'ulUmi't-teisir. SüyGtl'nin u!Gmü'l-Kur'an'a dair ilk eseri olup
872'de (1467-68) tamamlanmıştır. Abdurrahman b. Ömer el-Bulkinl'nin Meva~ı'u'l
'ulUm'unu esas alan kitap Züheyr Osman
Ali (Katar, ts .) ve Fethi Abdülkadir Ferld
(Riyad 1402/1982) tarafından neşredilmiş
tir. 13. Mu 'terekü'l-a~ran ii müştereki'l
Kur'an (Mu'terekü'l-a~ran fi ccazi'l-Kw'an)
(nşr. Muhammed el-Bicavl, 1-111. Kahire
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SÜYOTT
1973; Beyrut 1988) . 14. MüiJ:ıimatü'l-a]f
ran ii mübhemati'I-Kur'an. Konusunda
son eser olarak kabul edilen ve çeşitli baskıları bulunan kitabı (Leiden 1839; Kahire 1309; Beyrut 1976) ayrıca İyaz Halid etTabba' (Beyrut 1986) ve Mustafa Dlb elBuga ( Dımaşk 1991) yayımlamıştır. 15. elMühe~~eb iima va]fa'a fi'I-Kur'an mine'l-mu'arreb. Alfabetik sıraya göre düzenlenen ve 878'de ( 1473) tamamlanan
eser el-Mevrid dergisinde yayımianmış
(sy. 1-2 [Bağdat 1971 J, s. 57-126), Tihaml
Racl el-Haşim! (Mağrib, ts.) ve Semtr Hüseyin Halebi ( Beyrut 1988) tarafından da
neşredilmiştir. Süyutt. daha sonra Mısır
Abbas! Halifesi Mütevekkil-Alellah Abdülaztz b. Ya'küb'un isteği üzerine bu kitabın muhtasarını dillere göre düzenleyerek
el-Mütevekkili fima verede fi'I-Kur'an
bi'I-lugiiti'l-l:f abeşiyye ve '1-Farisiyye
ve'r-RUmiyye ve'I-Hindiyye ve's-Süryaniyye ve'I-'İbraniyye ve'n-Nabatiyye
ve't-Türkiyye ve'z-Zenciyye ve'I-Berberiyye adlı eserini meydana getirmiştir
(Kahire 1306; Dıma ş k 1348; n ş r. Abdülkerlm ez-Zebldl, Beyrut 1988). 16. ljama'ilü'z-zehr ii teza'ili's-süver. Bir nüshası
Berlin'de bulunmaktadır (Hazindar- Şey
banl, s. 36). 17. ŞerJ:ıu'l-isti'a~e ve'I-besmele (Riyazu Halibin fi şerf:ıi'l-isti'~e ve'lbesmele). Müellifin 865'te (1461) tamamladığı ve hocası Bulkinl'nin takrizi dolayı
sıyla imha etmediğini söylediği eserin (etTe/:ıaddüş, s. 239) nüshalarının bulunduğu belirtilmiştir (Şerkavl. s. 212; Hazindar-Şeybanl , s. 38) . 18. Kebtü'I-a]fran
ii ketbi'I-Kur'an. Kur'an 'ın yazım kuralları hakkındaki eserin günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmemektedir. 19. Meraşıdü'l
metali' ii tenasübi'l-ma]fiitı' ve'I-metali'. Muhammed b. Ömer b. Salim BazmQI ('ilmü 'l-müntisebat fi's-süver ve'l-ayat
içinde, Mekke 1423/2002 , s. 121-196) ve
Muhammed Yusuf eş-Şürbad (Mecelletü'lA/:ımediyye, Dübey, ts., sy. 4) tarafından
neşredilmiş. Süleyman Mollaibrahimoğlu
eseri Türkçe'ye çevirmiştir (İstanbul 1994).
20. FetJ:ıu'l-celilli'l- 'abdi'~-~eli1 fi'l-enva'i'l-bedi'iyyeti'l-müstal;].rece min ]favlihi te'ala "Alliihü veli'yyülle~ine amenCi.". Bakara suresinin 257. ayetindeki bedt' sanatiarına dairdir. Abdülkadir Ahmed
Abdülkadir'in yayımladığı eseri (Amman
1992) Rıza Halilov ve Cüneyt Eren Türkçe'ye tercüme etmiştir (Erzurum 200 ı) . 21.
el-Ezharü'l-ta'iJ:ıa 'ale'l-FatiJ:ıa. Bir nüshası Berlin'dedir ( Hazindar-Ş eybant s.
30) . 22. el-Kelam 'ald evveli sCi.reti'lFetJ:ı. Müellifin 867 (1462-63) yılında hocalığa başlaması münasebetiyle verdiği
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dersin metni olup ayetlerin tasawuf ilmi
açısından değerlendirildiği son kısmı eksik olduğu halde eser Mücahid Tevfik elCündt tarafından yayımlanmıştır (Mecelletü'l-Ezher, LV/4 [ 1983], s. 490-496) . 23.
el-Yedü'l-büsta ii ta'yini'ş-şaldti'l-vüs 
ta. Eserde Bakara suresinin 238. ayetinde sözü edilen "orta namaz"ın öğle namazı olduğu görüşü savunulmuştur (nüshaları için bk. Şerkavl, s. 384; Hazindar- Ş ey
banl, s. 138-139). 24. Mizanü'l-ma'dele
ii şe'ni'l-besmele (nüshaları için bk. Şer
kavl, s. 362; Hazind a r-Şeybanl, s. 44) . 25.
el-Kelam 'ald ]favlihi te'ala "velev yu'al;].i~ü'lliihü'n-nase bima kesebCi.". Fatır
suresinin 45. ayetinin tefsirine dair olup
muhtemelen Süyı1ti'nin ilk kaleme aldığı
ve daha sonra içindeki görüşlerden rücu
ettiği kitapları arasında yer alır (Şürbad,
s. 229) . 26. el-Me'ani'd-daip]fa ii idrdki'lJ:ıa]fi]fa . Bakara suresinin 31. ayetinin tefsiriyle ilgili olup Ali b. Yusuf'un TarJ:ıu'd
dür adlı eseriyle birlikte basılmıştır (Mı
sır 1285). 27. Dercü'l-'uld ii ]fıra'ati Ebi
'Amr b. el-'Ala. Müellifin muhtemelen
görüşlerinden rücu ettiği kitapları arasında yer aldığı belirtilmiştir (a.g.e., s.
230). 28. ed-Dürrü'n-neşir ii ]fıra'ati İbn
Keşir. Bu da görüşlerinden rücu ettiği kitaplarındandır (a.g.e. , s. 230) . 29. el-Kavlü'l-faşil:ı ii ta'yini'~-~ebil:ı. Hz. İbrahim'in
kurban etmek istediği oğlunun İsmail değil İshak olduğunun ileri sürüldüğü eser
el-l:favi içinde yayımlanmıştır (ll, 34-39)
30. el-ljablü'l-vesi]f ii nuşreti'ş-Şıddi]f.
Leyl suresinin 17. ayetinin am değil Hz.
Ebu Bekir'e has olduğunun ileri sürüldüğu risale el-ljavi içinde neşredilmiştir (ll,
44-54) . 31. Dei'u't-te'assüf ii il;].veti Yusuf. Hz. Yusuf'un kardeşlerinin peygamber olmadığına dair olan eser el-ljavi içinde (ll , 23-26) ve Mevlevt Muhammed Hüseyin- M evievi Gulam Hüseyin tarafından
Süyutt'nin on iki risalesini bir araya getiren
mecmuada (Lah or 1891) neşredilmiştir.
32. el-Ka~a~e ii taJ:ı]fi]fi maJ:ıalli'l-isti'a
~e. Ayet iktibas ederken, "15-ale'llahu teala
ba'de e'uıü billahi mine'ş-şeytani'r-raclm"
demenin caiz olup olmadığına dairdir ve
el-ljavi içinde yayımlanmıştır (ll, 6-l O).
33. NefJ:ıu't-tib min es'ileti'l-l;].atib. Sakara suresinin 257. ayetinin i'rabına dair
olan eser Neşrü'Hib 'ale'l-l;].atib adıyla
da bilinir (nşr. Muhammed Muhyiddin Abdülhamld, Kahire 1959, el-lfavr içinde) . 34.
İtmamü'n-ni'me ti'l;].tişaşi'l-İsldm bi-M~ihi'l-ümme . Önceki ümmetierin İslam
sıfatını taşımaması hakkındadır. 888'de
( 1483) kaleme alınmış olup el-ljavi içinde neşredilmiştir (ll , 286-304). 35. el-Fe-

va'idü'l-bdrize ve'l-kdmine fi'n-ni'ami'??ahire ve'l-bdtme. Lokman suresinin 20.
ayetinin tefsiri hakkındadır (nüshaları için
bk. Hazindar- Şeybanl, s. 274-275) . 36. elMuJ:ıarrer ii ]favlihi te'ala "li-yagfira lekelliihü ma te]faddeme min ~enbike ve
ma te'al;].l;].ar". Fetih suresinin 2. ayetinin
tefsiriyle ilgili olan eseri Hüseyin Muhammed Ali Şükrt Medine'de neşretmiştir (Nevahidü'l-ebkar, neşredenin giriş i , s. 23) . Süyı1ti et-Te]:ıaddüş'te (s 127-133) daha sonra rivayete önem verenlerin usulünce yazdı
ğı ve fazla önem vermediği eserlerini sıra
lamıştır: el-Münte]fii min Tefsiri İbn Ebi
l:fatim, el-Münte]fa min Tetsiri'l-Firyabi, el-Münte]fii min Feza'ili'l-Kur'an li- ·
Ebi 'Ubeyd, el-Münte]fii min Tefsiri 'Abdirrezza]f, Mecma'u'l-baJ:ıreyn ve matIa'u'l-bedreyn, MefatiJ:ıu'l-gayb, Meydanü'l-fürsan ti şevôhidi'I-Kur'an, Mecazü'I-fürsan ila Mecazi'I-Kur'an, elElfiyye fi'l-]fıra 'ati'l - 'aşr (son beş eser
tamamlanmamıştır). el-İt]fiin'da (ll, 707)
nasih ve mensuh konusunda bir kitap yazdığım söyleyen, ancak et-TeJ:ıaddüş'te bundan söz etmeyen Süyı1tl eserlerine ait fıh
ristte en-Nasil;) ve'I-mensCi.l;]. adlı bir kitabını kaydetmektedir (DerQbl, XX!ll/56
[ 1999], s. 189) Buga bir nüshasının bulunduğunu söylüyorsa da (el-itl~an, ll , 707,
4 nolu dipnot) eserin günümüze ulaşıp
ulaşmadığı bilinmemektedir. Süyı1ti'nin elljavi li'I-fetavi'sinde Kur'an'la ilgili soruların cevaplandırıldığı "el-Fetava'l-15-ur"aniyye" başlıklı bir bölüm yer almaktadır (ll, 560). Bu sayılanların dışında çeşitli kaynaklarda Süyı1ti'ye nisbet edilen veya Süyut'i'nin başta el-İt]fiin olmak üzere çeşitli
kitaplarındaki bölümlerden derlenen bazı
eserler de bulunmaktadır (Brockelmann,
GAL, ll, 181-183; Suppl. , ll, 179-181 ; Şür
bad, s. 237-241) .
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MEHMET SUAT MERTOGLU

Arap Dili ve Edebiyatı . Şümünnl. Kafiyeci ve Seyfeddin İbn Kutluboğa gibi dönemin önde gelen nahivcilerinin öğrenci
si olan SüyQtl ilk icazetini Arap dili öğre
timi konusunda almış, birçok esere ulaş 
ma imkanı bulmuş. Iugat, nahiv, sarf, beIagat, dil bilimi, nahiv usulü, imla gibi dallara ilişkin çok sayıda eser kaleme almış
tır. Onun bu alandaki en önemli eseri elMüzhir ii 'uW.mi'l-luga'dır. SüyQtl, hadis rivayetinde kullanılan bölümleme ve
terminolojiyi bu eserinde lugat rivayetine
uyarlamış , bu arada hadis metodolojisinin
dil bilimiyle uyuşmayan yönlerini terketmiştir. Lugav'i rivayetlerin eleştirisiyle ilgili olarak daha önce İbn Cinnl bazı hususlara temas etmiş, Kemaleddin el-Enbarl
de bu rivayetlerin tenkidine dair esasları
tesbit etmeye çalışmıştır. Ancak bunlardan sonra fıkıh usulü alimlerinin ele aldığı
bazı konular ve dilcilerin temas ettiği dağı
nık bilgiler dışında SüyQfl'ye kadar bu alanla ayrıntılı biçimde ilgilenen olmamıştır
(Hammüde, s. 237-238). SüyQtl hadis rivayetindeki katı kriterlerin dil alanında uygulanmasının gerekli sayılmadığını, çünkü dilde uydurmaya sevkedecek etkenierin mevzQ hadis üretmeye yöneltecek sebepler kadar çok olmadığını belirtir. Lugat
malzemesinin kayda geçirilmesi konusunu
da ele alarak tashif ve tahrifin lugat malzemesinin doğrudan kitaplardan öğrenil 
mesi dolayısıyla ortaya çıktığına dikkat çeker ve bundan sakınınanın yolunun hadis
rivayetinde görüldüğü gibi bilgilerin hocadan dinlenerek alınması olduğunu belirtir
(a.g.e., s. 247). Bazı araştırmacılar el-Müzhir'deki bilgilerin önceki alimierin eserlerinden aktarıldığını ileri sürmüşse de SüyQtl bu nakilleri dikkatli ve bilinçli bir şe
kilde yapmış, özenle planlayıp eserinde en

doğru

yere yerleştirmiştir. el-Müzhir aygünümüze ulaşmayan pek çok eserin
ihtiva ettiği birçok önemli bilginin günümüze ulaşmasını sağlamıştır.
rıca

SüyQtl'nin dili ilgilendiren eserlerinden
Kur'an Arapçası ' na dairdir. Bu
tür teliflerinde ta'rlb konusunu da inceleyen SüyQtl, Kur'an'da Arapça dışında kelimelerin bulunduğunu kabul etmektedir. Ancak ona göre bu kelimeler değişik
liğe uğrayarak Arapçalaşmış ve bu dilin
bir unsuru haline gelmiştir (a.g.e., s. 192).
SüyQtl, el-Mühe~~eb fimô. va]fa'a fi'lK.ur'ô.n mine'l-mu'arreb ve el-Mütevekkili adlı eserlerinde bu tür kelimelerin sayısını 117'ye kadar çıkarmıştır. Ancak bunlardan bazıl arının aslında Arapça olduğu
tesbit edilmiş. ayrıca bir kısım eserlerinde Arapça olmadığını söylediği bazı kelimeleri başka yerlerde Arap lehçelerine ait
kelimeler arasında saymıştır. Bu onun nakilci metodu yüzünden zaman zaman düş
tüğü hatalardan biri kabul edilmiştir (a.g.e.,
s. 375). SüyQtl'nin dile dair eserleri arasın
da kelimelerin anlam değişikliklerini konu
edinen Risale ii uşuli'I-kelimat da bulunmaktadır. Risalede bazı kelimelerin ilk
manalarını tesbit etmek suretiyle bunların zaman içinde anlam değişikliğine uğra
dığına dikkat çekmiştir. Onun bu konudaki değerlendirmeleri, kelimelerin hissi delaletlerinin (somut anlamlar) mücerret delaletlerinden (soyut anlamlar) önce olduğu görüşünü benimsediğini göstermektedir (a.g.e., s. 205-207, 376). Dilde eş anlamlıların sayısını ço ğaltan ve eş anlamlılık
sınırlarını genişletenler arasında yer alan
(a.g.e., s. 209) SüyQtl et-Teberri min
ma'arreti'l-Ma'arri adlı risalesinde kelb
(köpek) kelimesinin eş anlamlarının sayı
sını oldukça çoğaltır, ancak bunlardan bir
kısmının sıfat konumunda bulunduğu görülür.
bazıları

SüyQti'nin nahiv konusundaki çalışma
bu alanın bütün yönlerini kapsar. SüyQtl nahiv usulü, nahiv ilminin doğuş sebebi, muhtevası, problemleri ve bu ilmin
muhtelif metinler üzerine uygulanması gibi konularda eserler kaleme almıştır. Bu
eserler yalnız konu bakımından değil şekil
bakımından da zengin bir çeşitlilik göstermekte ve kendisi İbn Hişam'dan sonra
Mısır'da yetişmiş en önemli nahiv alimi
olarak kabul edilmektedir (a.g.e., s. 379380). SüyOtl'nin nahiv alanındaki önemi
görüşlerinden ziyade telifleriyle ortaya çı
kar. Bu alanda kaleme aldığı çok sayıdaki
eser araştırmacıların kaynakları arasında
yer almıştır. Teliflerinin en belirgin özelliği
la rı

kaybolmuş birçok kitaptan yapılan nakilleri günümüze taşımış olmasıdır (Adnan M.
Selman, S. 677-678) Dil alimi olduğu kadar
fıkıh, fıkıh usulü ve hadis alimi olan SüyQtl
bu ilimierin yöntemlerini dile uygulamıştır.
el-Müzhir'de hadis ilminin metotlarını dil
bilimine uygularken Hem' u'l-hevô.mi' ve
el-İ]ftiraJ:ı ii 'ilmi uşuli'n-naJ:ıv adlı eserlerinde fı kıh usulünü nahiv usulüne, elEşbôh ve'n-ne~a'ir fi'n-naJ:ıv'de fıkıh ilminin metotlarını nahiv ilmine uygulamış
tır (Şek'a, Celalüddfn es-Süyütf, s. 161)
Aslında "el - eşbah ve'n-nezair" daha önce
fakihlerin eser verdikleri bir alan olup SüyQti'nin aynı adla fıkıh ilminde de bir eseri bulunmaktadır. el-Eşbah ve'n-ne~a'ir
fi'n-naJ:ıv'ini telif ederken Taceddin esSübki'nin fıkıh ilmine dair el-Eşbôh ve'nne~ô.'ir'ini örnek almıştır. SüyQtl'nin fıkıh
ilminin metodunu uyguladığı bir başka eseri de es-Silsile olup bunda Rüknülislam
el-Cüveynl'nin fıkıh ilmine dair es-Silsil e'sini (S ilsiletü 'l-vasıl) esas kabul etmiştir
(a.g.e., s. 236, 239-240j Onun el-İ]ftiraJ:ı'ı
nahiv usulüne önemli bir katkı niteliğin
dedir. Kendisinin de belirttiği üzere SüyQtl. bu çalışmasıyla söz konusu ilmi yeniden düzenleyerek daha sistematik ve kapsamlı hale getirmiştir. Bazı araştırmacı 
ların ileri sürdüğü gibi nahiv ilmi usulünü
ilk ortaya koyan kimse olduğunu iddia etmemiş (a.g.e., s. 159, 223), sadece bu eserinde sergilediği düzenleme, temellendirme ve bölümlemenin ilk defa kendisi ta-

rafından uygulandığını belirtmiştir (el-İk

tiraf:ı, s. 2). Zaten SüyQtl, eserinde İbn Cinni'nin el-Ijaşa'iş'i ile nahiv usulüne dair
ilk müstakil telif olan Kemaleddin el-Enbarl'nin Lüma' u'J-edille'sinden ve nahivde cedel ilmine dair el-İgrô.b ii cedeli'li'rab'ından, yine onunel-İnşafii mesa'ili'I-l]ilôfından faydalandığını açıkça söylemiştir (a.g.e., s. 3-4) . Bu eserinde kaynakları titizlikle seçmiş, aktardığı bilgileri
ustalıkla kullanmış ve telifini yeni bir t arzda ortaya koymuştur (Şek'a, Ce/.alüddfn esSüyütf, s. 224) . SüyQtl'nin nahiv usulünde
İbn Cinnl ve Kemaleddin el-Enbarl'den farkı onun bu ilmin konusunu ve hedeflerini
daha derin şekilde idrak etmiş, daha güzel bir çerçevede düzenlemiş ve öncekilerin ihmal ettiği bazı konuları ilave etmiş
olmasıdır (Hammüde, s. 379) SüyQti, kendinden önceki bilgileri toplayıp onları daha düzenli biçimde ortaya koymasıyla nahivciler arasında şöhret bulmuştur. Genellikle aktardığı bilgileri değerlendirmeme
si eserlerinde birbiriyle çelişen bilgi ve görüşlerin yer almasına sebep olmuştur. Bu-
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