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Arap Dili ve Edebiyatı_ Şümünnl. Kfıfi

yeci ve Seyfeddin İbn Kutluboğa gibi dö
nemin önde gelen nahivcilerinin öğrenci
si olan SüyQtl ilk icazetini Arap dili öğre
timi konusunda almış , birçok esere ulaş
ma imkanı bulmuş. Iugat, nahiv, sarf, be
Iagat, dil bilimi, nahiv usulü, imla gibi dal
lara ilişkin çok sayıda eser kaleme almış
tır. Onun bu alandaki en önemli eseri el
Müzhir ii 'uW.mi'l-luga'dır. SüyQtl, ha
dis rivayetinde kullanılan bölümleme ve 
terminolojiyi bu eserinde lugat rivayetine 
uyarlamış , bu arada hadis metodolojisinin 
dil bilimiyle uyuşmayan yönlerini terket
miştir. Lugavl rivayetlerin eleştirisiyle ilgi
li olarak daha önce İbn Cinnl bazı husus
lara temas etmiş, Kemaleddin el-Enbarl 
de bu rivayetlerin tenkidine dair esasları 
tesbit etmeye çalışmıştır. Ancak bunlar
dan sonra fıkıh usulü alimlerinin ele aldığı 
bazı konular ve dilcilerin temas ettiği dağı

nık bilgiler dışında SüyQtl'ye kadar bu alan
la ayrıntılı biçimde ilgilenen olmamıştır 
(Hammude, s. 237-238) . SüyQtl hadis ri
vayetindeki katı kriterlerin dil alanında uy
gulanmasının gerekli sayı lmadığını, çün
kü dilde uydurmaya sevkedecek et kenie
rin mevzQ hadis üretmeye yöneltecek se
bepler kadar çok olmadığını belirtir. Lugat 
malzemesinin kayda geçirilmesi konusunu 
da ele alarak tashif ve tahrifin lugat mal
zemesinin doğrudan kitaplardan öğrenil

mesi dolayısıyla ortaya çıktığına dikkat çe
ker ve bundan sakınınanın yolunun hadis 
rivayetinde görüldüğü gibi bilgilerin hoca
dan dinlenerek alınması olduğunu belirtir 
(a.g.e., s. 247) . Bazı araştırmacılar el-Müz
hir'deki bilgilerin önceki alimierin eserle
rinden aktarıldığını ileri sürmüşse de Sü
yQtl bu nakilleri dikkatli ve bilinçli bir şe
kilde yapmış, özenle planlayıp eserinde en 

doğru yere yerleştirmiştir. el-Müzhir ay
rıca günümüze ulaşmayan pek çok eserin 
ihtiva ettiği birçok önemli bilginin günü
müze ulaşmasını sağlamıştır. 

SüyQtl'nin dili ilgilendiren eserlerinden 
bazıları Kur'an Arapçası'na dairdir. Bu 
tür teliflerinde ta'rlb konusunu da incele
yen SüyQtl, Kur'an'da Arapça dışında ke
limelerin bulunduğunu kabul etmekte
dir. 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'l
Kur'ô.n mine'l-mu'arreb ve el-Mütevek
kili adlı eserlerinde bu tür kelimelerin sa
yısını 117'ye kadar çıkarmıştır. Ancak bun
lardan bazılarının aslında Arapça olduğu 
tesbit edilmiş. ayrıca bir kısım eserlerin
de Arapça olmadığını söylediği bazı keli
meleri başka yerlerde Arap lehçelerine ait 
kelimeler arasında saymıştır. Bu onun na
kilci 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 Risô.le ii uşuli'I-kelimô.t da bu
lunmaktadır. Risalede bazı kelimelerin ilk 
manalarını tesbit etmek suretiyle bunla
rın zaman içinde anlam değişikliğine uğra
dığına dikkat çekmiştir. Onun bu konuda
ki değerlendirmeleri, kelimelerin hissi de
laletlerinin (somut anlamlar) mücerret de
laletlerinden (soyut anlamlar) önce oldu
ğu görüşünü benimsediğini göstermekte
dir (a.g.e., s. 205-207, 376). Dilde eş anlam
lıların sayısını çoğaltan 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 gö
rülür. 

SüyQti'nin nahiv konusundaki çalışma

ları bu alanın bütün yönlerini kapsar. Sü
yQtl nahiv usulü, nahiv ilminin doğuş se
bebi, muhtevası, problemleri ve bu ilmin 
muhtelif metinler üzerine uygulanması gi
bi konularda eserler kaleme almıştır. Bu 
eserler yalnız konu bakımından değil şekil 
bakımından da zengin bir çeşitlilik gös
termekte ve kendisi İbn Hişam'dan sonra 
Mısır'da yetişmiş en önemli nahiv alimi 
olarak kabul edilmektedir (a.g.e., s. 379-

380) . Süyutl'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 

SüYOTI 

kaybolmuş birçok kitaptan yapılan nakille
ri 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]ftirô.J:ı ii 'ilmi uşuli'n-naJ:ıv adlı eser
lerinde fıkıh usulünü nahiv usulüne, el 
Eşbô.h ve'n-ne?-ô.'ir fi'n-naJ:ıv'de fıkıh il
minin 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 Sü
yQti'nin aynı adla fıkıh ilminde de bir ese
ri bulunmaktadır. el-Eşbô.h ve'n-ne?-ô.'ir 
fi'n-naJ:ıv'ini telif ederken Taceddin es
Sübki'nin fıkıh ilmine dair el-Eşbô.h ve'n
ne?-ô.'ir'ini örnek almıştır. SüyQtl'nin fıkıh 

ilminin metodunu uyguladığı bir başka ese
ri de es-Silsile olup bunda Rüknülislam 
ei-Cüveynl'nin fıkıh ilmine dair es-Silsil e'
sini (Silsiletü 'l-vası l) esas kabul etmiştir 
(a.g.e., s. 236, 239-240j Onun el-İ]ftirô.J:ı'ı 
nahiv usulüne önemli bir katkı niteliğin
dedir. Kendisinin de belirttiği üzere SüyQ
tl. bu çalışmasıyla söz konusu ilmi yeni
den düzenleyerek daha sistematik ve kap
samlı hale getirmiştir. Bazı araştırmacı

ların ileri sürdüğü gibi nahiv ilmi usulünü 
ilk ortaya koyan kimse olduğunu iddia et
memiş (a.g.e., s. 159, 223), sadece bu ese
rinde sergilediği düzenleme. temellendir
me ve bölümlemenin ilk defa kendisi ta
rafından uygulandığını belirtmiştir (el-İ~

tiraf:ı, s. 2). Zaten SüyQt l, eserinde İbn Cin
ni'nin el-ljaşô.'iş'i ile nahiv usulüne dair 
ilk müstakil telif olan Kemaleddin ei-En
barl'nin Lüma'u 'J-edille'sinden ve nahiv
de cedel ilmine dair el-İgrô.b ii cedeli 'I
i 'rô.b'ından, yine onun el-İnşô.f ii mesô.'i
li'l-l]ilô.fından faydalandığını açıkça söy
lemiştir (a.g.e. , s. 3-4) . Bu eserinde kay
nakları titizlikle seçmiş, aktardığı bilgileri 
ustalıkla kullanmış ve telifini yeni bir tarz
da ortaya koymuştur (Şek'a, Ce/.alüddfn es
Süyütf, s. 224) . SüyQtl'nin nahiv usulünde 
İbn Cinnl ve Kemaleddin ei-Enbarl'den far
kı onun bu ilmin konusunu ve hedeflerini 
daha derin şekilde idrak etmiş, daha gü
zel bir çerçevede düzenlemiş ve öncekile
rin ihmal ettiği bazı konuları ilave etmiş 
olmasıdır (Hammude, s. 379) SüyQti, ken
dinden önceki bilgileri toplayıp onları da
ha düzenli biçimde ortaya koymasıyla na
hivciler arasında şöhret bulmuştur. Genel
likle aktardığı bilgileri değerlendirmeme

si eserlerinde birbir iyle çelişen bilgi ve gö
rüşlerin yer almasına sebep olmuştur. Bu-
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nunla birlikte Süyutl'nin nakillerde titiz 
davranması nahiv tarihi incelemeleri bakı
mından önem taşır (Adnan M. Selman, s. 
678-679) . 

İbn Malik et-Taı, Ebu Hayyan ei-Ende
lüsi ve İbn Hişam en-Nahvi, Süyutl'nin en 
çok etkilendiği ve eserlerinden nakllde bu
lunduğu nahivcilerdir. Onun Cem'u'l-ce
vaml adlı eseri, bazı ilave ve düzenleme
lerle İbn Malik'in et-Teshil ve Ebu Hay
yan'ın İrtişafü 'c;l-c;larab adlı eserlerinin öze
ti mahiyetindedir (Hem'u 'l-heuami', I, 2) . 

Süyuti ayrıca bunların eserlerine şerh ve 
haşiyeler yazmıştır. el-Behcetü '1-merc;lıy
ye ii şerl;.i'l-Elfiyye, el-Vefiyye fi'l].tişa
ri'l-Elfiyye, es-Seyfü'ş-şa]fil 'ala şer
l;.i'bni 'A]fil, Şer}J.u şevahidi'l-Mugni, 
el-Fet}J.u'l-]farib l;.dşiye 'ala Mugni'l-le
bib bunun örnekleri arasında yer alır (Ad
nan M. Selman, s. 679) . Süyüti'nin eserleri, 
aynı zamanda Endülüs nahiv çalışmaları 
hakkında önemli başvuru kaynağı niteliğin
dedir. Zira onun teliflerinde Batalyevsi, İb
nü't-Tarave, İbn Harüf en-Nahvl, Şelevbin 
ei-Kebir, İbn Usfür ei-İşbrn, İbn Millik et-Tai 
ve Ebu Hayyan ei-Endelüsi gibi nahivcile
rin görüşlerine geniş ölçüde yer verilmiş
tir (a.g.e., s. 679-680). Süyütl'nin kendine 
has nahiv metodu genel prensiplerde Bas
ra ekolüne meyleden müteahhirin nahiv 
alimlerinin seçme ve tercih yöntemiyle ör
tüşmekte, sema, kıyas ve ihticac gibi ko
nularda onlarla aynı tutumu sergilemek
tedir. Fer'i meselelerde ise delilini kuwetli 
bulduğu görüşü benimsemekte ve bazan 
Basra, bazan da Küfe ekolünü tercih et
mektedir. Bu metodunu Hem'u'l-hevdmi' 
adlı eserinde görmek mümkündür (a.g.e., 

s. 680) . 

Belagat ilminin gerek nazari kısmına 
gerekse uygulamasına yönelik çok sayıda 
eser veren Süyüti'nin bu alandaki telifleri
ni üçe ayırmak mümkündür. Birincisi 'U]fü
dü'l-cüman ve şerhi gibi doğrudan bela
gat nazariyesine yönelik eserleridir. İkinci
si Mu'terekü'l-a]fran ii i'cazi'l-Kur'an, 
el-İt]fö.n ii 'ulCımi'l-Kur'an, Hem'u'l-he
vami', el-Müzhir, et-Tal;.bir ii 'ulumi't
tefsir, el-ljaşa'işü'l-kübra, en-Nü]fö.ye 
gibi i'cazü'I-Kur'an, ulümü'I-Kur'an, nahiv, 
dil bilimi, tefsir, siyer gibi ilimiere dair olup 
bazı belagat konularını da içermektedir. 
Üçüncü tür eserler ise belagatın uygula
masına yöneliktir. Bunlardan bazıları Na?
mü'l-bedi' gibi belagat ilimlerinden biri
ne, Cene'l-cinas gibi belagat ilimlerinin 
bir konusuna, Fet}J.u'l-celilli'l-'abdi'g;
g;elil gibi bazı ayetlerin belagat yönünden 
incelenmesine ve Katfü '1-ezhar gibi tef-
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sire tahsis edilmiş çalışmalardır (Necah 
bintAhmed ez-Zahhar, XVIII/28 114241. s. 
873-885) . Süyuti'nin belagatta uyguladığı 
metot. kendi ifadesiyle Arap beliğlerinin 
zevkiselime dayalı metotlarına paralellik ar
zedip Arap asıllı olmayanların kelam, fel
sefe ve mantık esaslarına dayalı metodu 
değildir (lfüsnü'l-muf:ıfiçlara, I, 338) Bu se
beple onun belagat meselelerini mantık 
konularından soyutlayarak ele almaya ça
lıştığı görülür. Mesela 'U]füdü'l-cüman 
fi'l-me'ani ve'l-beyan'ı Hatib ei-Kazvl
ni'nin Tell.Jişü'l-Miftd}J.'ının manzum şek
lidir. Tell].işü'l-Miftdl;. aslında felsefe-man
tık ekolüne mensup bir eser olmakla bir
likte Süyüti mantık'i tanım ve tasnifleri dı
şarıda bırakarak kendi eserini oluşturmuş
tur. Süyüti, belagat konularını önceki kay
naklardan naklediyorsa da özellikle bedi' 
ilminde kendi görüş ve tesbitlerini ortaya 
koymuştur. Belagat alanında en ünlü ese
ri olan Cene'l-cinas'ta cinası on üç türe 
ayırmış, bunlara birçok şiir ve nesir parça
sından örnekler vermiştir. Fet}J.u'l-celil 
li'l-'abdi'g;-g;elil adlı risalesinde Bakara 
süresinin 257. ayetinde tesbit ettiği 120 
belagat özelliğini göstermiştir (Necah b int 
Ahmed ez-Zahhar, XVIII/28 11424 ı. s. 890-
891, 933-943). 

Süyüti'nin edebi yönü teliflerinin mu
kaddimelerinde, bazı ülkelerin sultanları
na yazdığı mektuplarında ve en önemlisi 
otuz civarındaki makamesinde kendini gös
terir. Bediüzzaman ei-Hemedani ve Hari
ri'ninkiler kadar şöhret bulmasa da onun 
makameleri edebi, tarihi ve kültürel ba
kımdan önemlidir. Süyütl'nin Asyutiyye, 
Ciziyye, Mısriyye ve Mekkiyye adlarını ta
şıyan ilk dört makamesi büyük ölçüde Be
diüzzaman el-Hemedani'nin ve Hariri'nin 
makamelerine benzemektedir. Bunlarda 
hikayeyi anlatan bir ravi, olayları yaşayan 
bir kahraman bulunmakta, kahramanın 
başından geçen olaylar hikaye tarzında ve 
sanatlı nesir üslübuyla anlatılmaktadır. An
cak Bediüzzaman ve Hariri'ninkilerden fark
lı olarak birer makale niteliği taşıyan di
ğer makamelerinde ravi veya kahramana 
rastlanmadığı gibi öncekilerde görülen he
yecanlandırma unsurları da söz konusu de
ğildir; bunlar daha ziyade makaleler, hut
beler, vaazlar şeklindedir. Süyuti'nin ma
kamelerinin üslübu ağırdır ve anlaşılması 
güçtür. Bu metinlerde önceki müelliflerde 
çokça görülen seci, cinas ve tıbak gibi ede
bi sanatlar bolca yer almıştır (Ahmed Emin 
Mustafa, s. 202-203, 303-305) Süyütima
kamelerinde ilmini, dile hakimiyetini, dini 
ilimlerde önder olduğunu göstererek bu-

nunla övünmek, toplumda baş gösteren 
bozulmaları ıslah etmek ve hasımiarına h ü
cum etmek gibi hedefleri gözetir (a.g .e., 

s. 275-276). Bunların arasında Nil'in suyu
nun azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan 
kuraklık neticesinde fiyatların yükselme
si, Mısır'da yayılan veba hastalığı , sufile
rin toplumdaki konumları, üstü kapalı da 
olsa dönemindeki idarecilere yönelik eleş
tiriler, toplumda baş gösteren bazı cinsel 
sapkınlıklara karşı evliliğe teşvik edici hika
yeler, zekat gibi dini konularda vaaz ve na
sihatler sayılabilir. Ayrıca Mısır bahçeleri
nin, nehirlerinin ve diğer tabiat güzellik
lerinin tasviri gibi edebi ifadeler, fıkıh ve 
dil bilimine dair meseleler, çeşitli hasta
lıklar için faydalı olduğuna inanılan şifalı 
bitkiler ve ilaçlar hakkındaki bilgiler ma
kamelerin diğer konuları arasında zikre
dilebilir (a.g.e., s. 218-250) . 
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l!lJ!I SEDAT ŞENSOY 

K elam . Süyuti akaid ve ketarn alanında 
da çeşitli kitap ve risaleler telif etmiş; ke
lam ilminin eleştirisi başta olmak üzere 
ulühiyyet, nübüwet, kıyamet alametleri, 
ahiret, fetret ehli, ebeveyn-i resül gibi ko
nulara ilişkin eserlerinde bazı farklı görüş

ler benimsemiştir. Eserlerinin incelenme-


