
256

ÞÜKRÎ-i BÝTLÝSÎ

birlikte ez-Zâd mine’l-edebi’l-£Arabî, el-
Fünûnü’l-edebiyye, en-Nu½û½ü’l-ede-
biyye gibi ders kitaplarý hazýrladý.

1946’da öðretim görevlisi olarak girdi-
ði Dýmaþk Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si kendisini lisans üstü öðrenimi görmesi
için Kahire Üniversitesi’ne gönderdi. Þük-
rî Faysal burada bir taraftan ilmî çalýþma-
larýný yürütürken diðer taraftan Arap Bir-
liði Kültür Ýþleri Müdürlüðü’nde kültür ata-
þesi olarak çalýþtý; idare baþkaný Ahmed
Emîn’e Arap eðitim-kültür ve ilimler or-
ganizasyonunun hazýrlanmasýnda yardým
etti. Bu organizasyon eðitim ve kültür mü-
zesinin kurulmasýný, ayrýca tercüme proje-
leri ve kültürel kongrelerin düzenlenmesi
iþini gerçekleþtirdi. Þükrî Faysal, 1948’de
Emîn el-Hûlî’nin yönetiminde Menâhi-
cü’d-dirâseti’l-edebiyye: £Ar² ve našd
ve ištirâ¼ baþlýklý yüksek lisans tezini bi-
tirdi. 1949 yýlýnda Arap Lehçeleri Enstitü-
sü’nün Doðu Dilleri Bölümü’nden diploma
aldý. 1951’de yine Hûlî’nin yönetiminde el-
Müctema£âtü’l-Ýslâmiyye fi’l-šarni’l-
evveli’l-hicrî: Neþßetühâ mušavvimâ-
tühâ te¹avvuruhe’l-lu³avî ve’l-edebî
baþlýklý asýl doktora teziyle ¥areketü’l-
fet¼i’l-Ýslâmî fi’l-šarni’l-evvel: Dirâse
temhîdiyye li-neþßeti’l-müctema£âti’l-
Ýslâmiyye isimli ek doktora tezini tamam-
ladý.

Kahire’den Dýmaþk’a dönünce kýsa bir
süre Tâlim ve Terbiye Kurulu üyesi olarak
eðitim programlarýnýn hazýrlanmasý ve ders
kitaplarýnýn kontrolü görevini yürüttü. Bir
taraftan da eþ-Þübbânü’l-müslimûn, el-
Ýhvânü’l-müslimûn ve en-Nâdi’l-Arabî gi-
bi derneklerle ve bazý kültür faaliyetleriy-
le ilgilendi. 1952 yýlý sonunda Dýmaþk Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi’nde eski Arap
edebiyatý doçentliðine tayin edildi. Ayný yýl
klasik þiir ve kriterleri üzerine önemli bir
giriþle birlikte Ebû Ali el-Merzûký’nin Þer-
¼u Dîvâni’l-¥amâse li-Ebî Temmân ad-
lý eserine yazdýðý þiir teorisi ve eleþtirisi-
ne iliþkin özgün giriþi Mušaddimetü’l-
Merzûš¢ adýyla yeniden yayýmladý. 1956’-
da Dýmaþk Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si’nde profesör oldu ve üniversite tarafýn-
dan 1956-1957 öðretim yýlýnda Almanya’-
ya gönderildi. Almanya’da bir yandan Al-
manca’sýný geliþtirmeye çalýþýrken diðer
yandan Tübingen, Marburg ve Berlin üni-
versitelerinin kütüphanelerinde Arapça yaz-
malarý inceledi ve Dýmaþk Arap Dil Kuru-
mu kütüphanesi için bazý yazmalar seçti.
1957-1984 yýllarý arasýnda çeþitli ülkeler-
de düzenlenen edebiyat kongrelerinde teb-
liðler sundu. Dýmaþk Arap Dil Kurumu’nu

temsilen, 1975’te Baðdat’ta düzenlenen
Arapça yazmalarý koruma ve onlardan ya-
rarlanmayý kolaylaþtýrma komisyonu ile
Arapça Yazmalar Enstitüsü tarafýndan bas-
týrýlan (Küveyt 1985) Arapça yazmalarýn
tahkik esaslarý ve yöntemleriyle ilgili ça-
lýþmaya iþtirak etti. Adnân Hatîb ile Veh-
be ez-Zühaylî’nin de yer aldýðý Ýslâm’da in-
san haklarý vesikasý projesinin hazýrlanma-
sýna katýldý ve kaleme alýnan 125 madde-
lik bildirge yayýmlandý (Mecelletü’l-Ý¼yâ,
Rabat 1983). Þükrî Faysal, hayatýnýn son
yýllarýnda Medine Ýslâm Üniversitesi Ýlmî
Araþtýrmalar Merkezi müdürlüðü, Edebi-
yat ve Edebî Tenkit Þubesi baþkanlýðý gö-
revlerinde bulundu. 1985 yýlýnda Ýsviçre’-
nin Cenova þehrinde geçirdiði kalp ameli-
yatýnýn ardýndan öldü, vasiyeti üzerine ce-
nazesi Medine’ye götürülerek Cennetü’l-
Baký‘a defnedildi (10 Eylül 1985).

Þükrî Faysal, lise öðrencilik yýllarýnda
Araplar’ýn tek yönetim altýnda birleþme-
sini savunan Usbetü’l-ameli’l-kavmî adlý
siyasî partiye ilgi duymuþ, bu partinin Dý-
maþk’ta 1938’de kurduðu el-£Amelü’l-
šavmî isimli gazetede takma adla siya-
sal ve sosyal içerikli yazýlar kaleme almýþ,
ayný doðrultudaki el-Ýttihâdü’l-kavmî par-
tisiyle de ilgilenmiþ ve onun ed-Da£vetü’l-
šavmiyye adlý gazetesinde siyasal yazý-
lar yazmýþtýr. 1954’te Dýmaþk milletveki-
li olmak için katýldýðý seçimde kazanama-
mýþ, ancak 1958 yýlýnda Mýsýr ile Suriye
birleþince Dýmaþk’tan milletvekili seçilerek
Kahire’deki parlamentoya girmiþtir. 1961’-
de Dýmaþk Arap Dil Kurumu (Mecmau’l-lu-
gati’l-Arabiyye) üyesi olan ve 1972’de kuru-
mun genel sekreterliðine seçilen Þükrî Fay-
sal birçok yazmanýn yayýmlanmasýný sað-
lamýþtýr. Kahire, Baðdat, Ürdün Arap dil
kurumlarý, Hindistan Ýlim Akademisi, Me-
lik Faysal Müessesesi ve Suriye Arap Ya-
zarlarý Birliði üyeliklerinde bulunmuþtur.

Eserleri. A) Telifleri. 1. Menâhicü’d-
dirâseti’l-edebiyye: £Ar² ve našd ve iš-
tirâ¼ (yüksek lisans tezi, Kahire 1952; Dý-
maþk 1965). 2. el-Müctema£âtü’l-Ýslâ-
miyye fi’l-šarni’l-evveli’l-hicrî: Neþße-
tühâ mušavvimâtühâ te¹avvuruhe’l-lu-
³avî ve’l-edebî (asýl doktora tezi, Kahi-
re 1952; Beyrut 1966 [2. bs.], Beyrut 1981
[5. bs.]). 3. ¥areketü’l-fet¼i’l-Ýslâmî fi’l-
šarni’l-evvel: Dirâse temhîdiyye li-
neþßeti’l-müctema£âti’l-Ýslâmiyye (ek
doktora tezi, Kahire 1952, 1982 [6. bs.]).
4. Te¹avvurü’l-³azel beyne’l-Câhiliyye
ve’l-Ýslâm min Ýmrißilšays ilâ Ýbn Ebî
Rebî£a (Dýmaþk 1959, 1964, 1965 ̂ [4. bs.],
1986 [6. bs.]). 5. e½-Øý¼âfetü’l-edebiyye

kasidesi ve onun ölümü dolayýsýyla mersi-
yesiyle Kanûnî’yi Ýran seferine teþvik eden
bir kasidesi vardýr.
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ÿAbdülkadir Özcan

– —
ÞÜKRÎ FAYSAL

( &'�(����� )

Þükrî b. Ömer b. Faysal ed-Dýmaþk¢
(1918-1985)

Arap dili ve edebiyatý âlimi,
araþtýrmacý ve yazar.

˜ ™

Dýmaþk’ta Humus asýllý yoksul bir aile-
nin çocuðu olarak dünyaya geldi. Dýmaþk
hadis ve fýkýh âlimlerinden dayýsý Mah-
mûd Yâsîn’in evinde yetim olarak büyü-
dü. Ýlk eðitimini dayýsýnýn kurup yönet-
tiði bir okulda aldý. Lise öðreniminden
sonra girdiði Kahire Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nden 1942’de mezun oldu. Ar-
dýndan Dýmaþk’a döndü; bir yandan lise-
lerde Arap dili ve edebiyatý öðretmenliði
yaparken diðer yandan Suriye Üniversite-
si Hukuk Fakültesi’nin derslerine devam
etti ve 1946 yýlýnda burayý da bitirdi. Bu
arada Maarif Bakaný Sâtý‘ el-Husrî’ye mo-
dern eðitim programlarýnýn hazýrlanma-
sýnda yardým etti. “Tekarîrü Sâtý‘ el-Hus-
rî” diye bilinen bu programlara uygun bi-
çimde Haldûn el-Kinânî ve Enver Attâr ile
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– —
ÞÜKRULLAH

( ����� )

(ö. 868/1464’ten sonra)

Behcetü’t-tevârîp adlý
eseriyle tanýnan Osmanlý âlimi

ve kadýsý.
˜ ™

Hayatýna dair fazla bilgi yoktur. Babasý-
nýn adý Þehâbeddin Ahmed, dedesinin adý
Zeynüddin Zeki’dir; nisbesi Amasyevî ve
Rûmî diye zikredilir. Kendi ifadesine göre
790’da (1388) doðdu ve 812’de (1409) Os-
manlýlar’ýn hizmetine girdi. Fetret döne-
minin siyasî çalkantýlarýna þahit olduktan
sonra II. Murad zamanýnda ilmiye mesle-
ðine geçti. Bursa kadýlýðý görevinde bu-
lundu ve II. Murad tarafýndan bazý Türk
hükümdarlarýna elçi sýfatýyla gönderildi.
Osmanlýlar’ýn 1437’de Beyþehir ve Akþe-
hir’i almalarý üzerine 1444’te barýþ antlaþ-
masý yapmak için Karamanoðlu Ýbrâhim
Bey’in yanýna gitti. 1448 yýlýnda muhte-
melen tebrik ve ittifak amacýyla, ortak düþ-
manlarý Akkoyunlular’ý yenip Baðdat’ý alan
Karakoyunlu Hükümdarý Cihan Þah’a yol-
landý. Burada iyi kabul gördü ve Cihan Þah
kendisine Osmanlýlar’la akraba olduðunu
bildiren bir kitap gösterdi. II. Mehmed dö-
neminin baþlarýnda Bursa’daydý. 861 Mu-
harreminde (Aralýk 1456) Behcetü’t-tevâ-
rîÅ adlý eserini yazmaya baþladý. Þehzade
Bayezid ile Mustafa’nýn 861 (1457) yazýn-
da Edirne’de yapýlan sünnet düðünlerin-
de Ýstanbul Kadýsý Hýzýr Çelebi ile birlikte

Fâtih Sultan Mehmed’in karþýsýnda otur-
masý sultan nezdindeki itibarýný göster-
mesi bakýmýndan önemlidir. Hayatýný Bur-
sa’da geçiren Þükrullah’ýn ölüm tarihi bi-
linmemektedir. Câmi£u’d-da£avât adlý ese-
rini yazdýðý 868 (1464) yýlýndan sonra faz-
la yaþamamýþ olmalýdýr. Oðlu Ahmed Çe-
lebi’nin 1483’te taht kavgasý sýrasýnda Bur-
sa’yý ele geçiren Cem Sultan tarafýndan
II. Mehmed’in kýzý Selçuk Sultan ile birlik-
te antlaþma yapmak üzere II. Bayezid’e
gönderildiði bilinmektedir (Behcetü’t-tevâ-
rîh, s. 39-40). Tarih ve dinî konularda çe-
þitli eserleri bulunan Þükrullah’ýn mûsiki
alanýnda da II. Murad’a bazý risâleler sun-
duðu kaydedilirse de kendisi bu konuda
bilgi vermez. Þükrullah eserlerini Farsça
yazmýþtýr.

Eserleri. 1. Behcetü’t-tevârîp*. Os-
manlý hânedanýna dair en erken kaynak-
lardan biri olup ayný zamanda Osmanlý-
lar’dan bahseden ilk Farsça mensur eser-
dir. Müellif, Bursa’daki son yýllarýnda (1456-
1459) Sadrazam Mahmud Paþa’ya ithafen
yazdýðý bu eser karþýlýðýnda sadrazam ta-
rafýndan 1000 akçe ile ödüllendirilmiþtir.
Behcetü’t-tevârîÅ’in mukaddimesinde
Beyzâvî, Taberî, Ýbnü’l-Cevzî ve Ýbn Halli-
kân’ýn eserleriyle Mevlânâ Hasan b. Ali b.
Hammâd’ýn Æ†tü’l-ervâ¼’ý gibi eserler
kaynak olarak gösterilir. On üç bölümden
oluþan Behcetü’t-tevârîÅ’in kâinatýn ya-
ratýlýþýnýn anlatýldýðý ilk bölümünde dün-
yanýn beþ dinî geleneðinden yani Zerdüþ-
tîler’in, Mûsevîler’in, Bizans ve Roma kili-
selerine baðlý hýristiyanlarýn ve müslüman-
larýn tarihî rivayetlerinden bahsedildikten
sonra coðrafya bilgilerine, anâsýr-ý erbaa,
melekût âlemi gibi konulara deðinilir. Son-
raki bölümlerde Ýsrâiloðullarý’nýn peygam-
berleri, Hz. Muhammed ve ailesi, on ka-
yýp kabile, sahâbîler, imamlar, ulemâ ve
ünlü þeyhlerden bahsedilir. Onuncu bö-
lümde klasik Yunan filozoflarýna temas
edilir. On birinci bölümde eski Ýran’ýn ef-
sanevî hükümdarý Keyûmers’ten itibaren
Piþdâdîler ve Keyânîler anlatýlýr, ardýndan
Emevîler’e geçilir. On ikinci bölüm Abbâ-
sîler ve Fâtýmîler’den itibaren Tâhirîler, Bü-
veyhîler, Sâmânîler, Gazneliler ve Selçuk-
lular’a ayrýlmýþ olup Moðol istilâsýyla son
bulur. Þükrullah Cengizoðullarý’ný gaddar
bir güç diye nitelendirir. Eserin on beþ yap-
raktan oluþan son bölümü Osmanoðulla-
rý’na dairdir. Siyasî bir güç olarak baþta
Osmanoðullarý olmak üzere Oðuz Türkle-
ri’nin açýk bir üstünlüðe sahip olduðunu
ifade eden müellif Yazýcýzâde’nin eserine
nisbetle daha ayrýntýlý bir Oðuz þeceresi

ve cihetün cedîde fî dirâseti’l-edebi’l-
£Arabiyyi’l-mu£â½ýr ve târîÅih (Kahire
1960). 6. el-Edeb ve’l-³azvü’l-fikrî (Bað-
dat 1965). 7. Kütübün ve müßellifûn: ªâ-
hâ ¥üseyn (Beyrut 1980). Eserde Tâhâ
Hüseyin’in, yazdýðý yirmi beþ mukaddime
baðlamýnda edebî tenkide dair görüþleri
incelenmiþtir. 8. el-¥areketü’l-lu³aviyye
fi’l-va¹ani’l-£Arabî Åilâle Åamsîne £âmen
1918-1975: Edilletün bi-kütübihâ ve eb-
¼â¦ihâ ve dirâsâtihâ (Dýmaþk 1992).

B) Neþirleri. 1. Mušaddimetü’l-Mer-
zûš¢ fî þer¼ihî li-¥amâseti Ebî Tem-
mâm (Dýmaþk 1952). Eser daha önce bir
dergide yayýmlanmýþtýr (MMLADm., XXXVII
[1371/1952], s. 75-103). 2. Ýmâdüddin el-
Ýsfahânî, ƒarîdetü’l-ša½r ve cerîdetü’l-
£a½r (Þam þairleri kýsmý: I-III, Dýmaþk 1375-
1383/1955-1964; bu kýsmýn baþ tarafý, Dý-
maþk 1388/1968). 3. Ebü’l-£Atâhiye: Eþ£â-
ruhû ve aÅbâruh (Ýbn Abdülber en-Ne-
merî’nin derlediði divaný, Dýmaþk 1960,
1964, 1965, 1968). 4. Nâbiga ez-Zübyânî,
Dîvân (Ýbnü’s-Sikkît rivayeti, Beyrut 1388/
1968). 5. Ýbn Asâkir, TârîÅu Medîneti Dý-
maþš (II, Dýmaþk 1977; III, Dýmaþk 1981
[Sekîne eþ-Þehâbî ve Mutâ‘ et-Tarabîþî
ile birlikte]; V, Dýmaþk 1982 [Riyâd Abdül-
hamîd Murâd – Rûhiyye en-Nehhâs ile
birlikte]). 6. Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât
(XI, Wiesbaden 1981).

Þükrî Faysal’ýn diðer eserleri de þunlar-
dýr: £Avâßiš fî ¹arîšý’t-ta£rîb, Müþkiletü’l-
lu³ati’l-£Arabiyye fi’l-edebi’l-mu£â½ýr,
el-Lu³atü’l-£Arabiyye Åýlâle rubu£ý šarn
fî meyâdîni’t-te£allüm ve’t-ta£lîm, Mev-
šý£u’n-Nedve min ¼areketi’t-ta£rîb, Ta£-
rîbü’t-ta£lîmi’l-£âlî ve’l-câmi£î fî rubu£i’l-
šarni’l-aÅîr, Mu¼âŠarât fi’l-edeb, Dirâ-
se £an Ýbn £Asâkir, Dirâse fi’½-½ý¼âfeti’l-
edebiyye, Dirâsât £ani’l-müßerriÅi’l-Me-
denî, Dirâsât fi’l-edebi’s-Su£ûdî. Bunla-
rýn dýþýnda, baþta Mecelletü’l-Mecma£i’l-
£ilmiyyi’l-£Arabî ile Suriye Kültür Bakan-
lýðý’nýn el-Ma£rife adlý dergisi olmak üze-
re çeþitli dergi ve gazetelerde Arap dili ve
edebiyatý, edebî tenkit, ta‘rîb meselesi,
Arap þiiri gibi konularda çok sayýda ma-
kalesi yayýmlanmýþtýr (bir kýsmýnýn listesi
için bk. MMLADm., LX [1985], s. 708-709,
732-733). Adnân el-Hatîb, ed-Duktûr Þük-
rî Fay½al ve ½adâšatü Åamsîne £âmen
adýyla bir monografi yazmýþtýr (Dýmaþk
1986).
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