
yon. İzmir, Konya. Samsun, Giresun, Or
du, Kastamonu, Bolu, Antalya. Bursa ve 
Manisa illeriyle çevrelerinde kirve kelime
si kullanılmaz. Buralarda çocuğu sünnet 
olurken ya yakınları ya da en yürekli olan
lar tutar. Dini törenler yapılır ve hediye
ler verilir. Fakat kirvelik bir sosyal ve eko
nomik fonksiyona sahip değildir. 
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KisAi, Ali b. Hamza 
(._; ı...s:ıı Öj.c.> 0-1 ~) 

Ebü'l-Hasen All b. Hamza b. Abdiilah 
el-Kisa! el-Kfıfl 
(ö. 189/805) 

Yedi kıraat imarnından biri, 
nahiv alimi. 

_j 

1 20 (738) yılı civarında Bağdat'ın kuze
yinde Evana ile Hazlre arasında bulunan 
Bahamşa köyünde dünyaya geldi (Yaküt, 
Mu'cemü'l-büldan, I, 316; Zehebl, Ma'ri
{etü'l-l).urra', I, 296). KGfe'de doğduğu da 
ileri sürülmüştür (Enderabl, s. 120). Ebu 
Abdullah künyesiyle ve Beni Esed'in mev
Iası olduğu için Esedi nisbesiyle de anıl
mıştır. Kaynaklarda Kisai diye meşhur 
olmasının sebebi açıklanırken değişik 
rivayetler zikredilmiş olup bunların çoğu 
onun aba giymesiyle ilgilidir. 

Küçükyaşta KGfe'ye gitti. Enderabi'
nin kaydettiği bir rivayete göre tahsil ça-

ğının ilk yıllarında zamanını boşa geçir
diyse de daha sonra ilme yöneldi (a.g.e., 
s. ı 20). İbn Ebu Leyla ve Ebu Hayve Şü
reyh b. Yezid el-Hadrami'den kıraat ders
Ieri aldı; Hamza b. Habib ez-Zeyyat'tan 
dört hatim indirdi. Ca'fer b. Muhammed 
es-Sadık, A'meş ve Süleyman b. Erkarn'
dan hadis rivayet etti. İleri yaşlarında 
konuşması esnasında bir kelimeyi yanlış 
kullanması sebebiyle lah in yaptığının söy
lenınesi ve bu yüzden kı nanması üzerine 
Muaz b. Müslim el-Herra'dan nahiv öğ
rendi. Ardından Basra'ya giderek Halil b. 
Ahmed'in derslerine katıldı. Ebu Amr b. 
Ala, Yunus b. Habib ve lsa b. ömer el
Hemdani'den faydalandı. Nahiv ilmi için 
Halil b. Ahmed'in Hicaz, Necid ve Tihame 
kabilelerine gitmesini tavsiye etmesi üze
rine seyahate çıktı. Nahiv ilmini en fasih 
şekliyle bu yerlerdeki Arap kabilelerinden 
öğrenmeye çalıştı. Basra'ya döndüğünde 
Halil b. Ahmed ölmüş, yerini Yunus b. Ha
bib almıştı. Yunus'la aralarında geçen il
ml tartışmalar sonunda Yunus onun üs
tünlüğünü kabul ederek ders okutma 
görevini kendisine bıraktı. Kisai'den Ebu 
Ubeyd Kasım b. Sellam, Ebu ömer ed-DO
ri, Kuteybe b. Mihran, Ebü'I-Haris Leys b. 
Halid gibi alimler kıraat ilminde istifade 
etmiş; Yahya b. Ziyad el-Ferra, Ya'küb b. 
İbrahim ed-Devraki, Ahmed b. Hanbel, 
Muhammed b. Sa'dan ve diğerleri ken
disinden rivayette bulunmuştur. Ayrıca 
Ferra, Me'ô.ni'l-Kur'ô.n adlı eserinde Ki-

Kisai'nin 
kıraatini 

Hz. Peygamber' e 
ulastıran 

senedin 
sema s ı 
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sal'den aldığı rivayetlere bolca yer ver
miştir. 

Abbasl Ha lifesi Mehdi- Billah. KisiH'yi 
Bağdat'a davet ederek oğlu HarGnürre
şid'in eğitimiyle görevlendirdi. Ardından 
Harun da oğulları Emin ve Me'mGn'un 
eğitimini ona havale etti; kendisini hacca 
götürdü ve ondan yararlanmayı sürdür
dü. Hayatının sonuna kadar kıraat ve dil 
konusunda otorite kabul edilen Kisai, Ha
rünürreşld'le çıktığı Horasan seyahati sı
rasında Rey'e bağlı Renbeveyh (ErinbGye) 
köyünde 189' da (805) vefat etti. Bu tarih 
181 (797). 182,183, 185, 192, 193 (809) 
olarak da zikredilmiş, ancak Zehebl bun
ların hepsinin yanlış olduğunu söylemiş
tir (Ma'ri{etü 'l-l).urra', ı . 305). Ayrıca TGs'
ta öldüğü de kaydedilmiştir (İbn Hallikan. 
ll, 458) . 

İbn Mücahid'in belirttiğine göre .Kisal. 
kıraat ilmini esas itibariyle Hamza b. Ha
bib ez-Zeyyat'tan almış olmasına rağmen 
300 kadar yerde ona muhalefet etmiş, 
gerek onun kıraatinden gerekse diğer 
bazı imamların okuyuşundan tercihler ya
parak isnad gerçeğini de göz ardı etmek
sizin kendine has bir kıraat meydana ge
tirmiştir. Yaptığı tercihlerle gördüğü ka
bul üzerine kıraatte asrın imamı sayılmış
tır (Kitabü's-Seb'a, s. 78). Resm-i hat açı
sından Küfe mushafı kıraatinin temelini 
oluşturduğu halde tercihlerde bulunur
ken bu mushafın hattına muhalefet et
tiği de olmuştur (İbn Ebu DavGd, s. 48-

Hz. MUHAMMED 
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49) . Hem Kur'an okuyucusu hem Kur'an 
muallimi kimliğiyle Kilfeliler Hamza'dan 
sonra KisiH'nin kıraatini benimsemiş ve 
bu kıraatin etkinliği bölgede V. (Xl.) yüz
yılın sonlarına kadar devam etmiştir (E n
derabl, s. 119). Kisa'i kıraati, özellikle İbn 
Mücahid'in yedili sisteminden önce Halife 
Me'miln zamanında yapılan seçimlerde 
yedinci imam olarakyerini almıştır (Mek
kl b. EbG Talib, s. 39; EbG Şame, s. 154). 

Ancak İbn Mücahid'in Kitabü's-Seb'a' 
sında yer aldıktan sonra Şam bölgesinde 
de yaygın şekilde okunmuş, Mısır'da aynı 

sistem içinde kabul görmüştür (Makdisl, 
s. 180, 202). Onun kıraatinin bazı özellik
leri şöyledir : t. Sonunda ta-i te'n'is bulu
nan kelimeler üzerinde vakfederken bazı 
şartlarla "ta"dan önceki harfi imale ile 
okur : ~ , ~,ı.;..: gibi. z . .s"',.. , .s~ı , ~ 
gibi kelimelerde de imale yapar. 3. ~ ve 
.si'> zamirierinden önce lam, fa ve vav 
harflerinden biri bulunduğunda zamir
deki ha harfini sükiln ile okur : , .si'> , , ~, 

. ~, ~ 4 . ..:.ı~-..:.ı~ı'taki "sad"ı ve 
..:.ı~-..:.ı~ı kelimesindeki "ba"yı kesre ile 
okur. 5. ~ kelimesini okurken ayn harfi
ne kesre verir:~· 

Nahivde senedi sahih olmak şartıyla 
ahad haberleri kullanan Kisa'i, fesahatle
rine güvendiği Arap kabilelerinin kullanı
mını şaz da olsa tercih etmekte sakınca 
görmemiş, dilde kurallaştırma yerine 
kullanıma önem vermiştir. Şaz örnekleri 
ezberlemekle yetinen ve onlara kıyas uy
gulamayan Basra nahivcilerinin aksine 
kıyas yoluna gitiniş, dildeki buna benzer 
farklı yaklaşımlarıyla Kilfe nahiv rnekte
binin kurucusu sayılmıştır. 

Kisa'i'nin ilmi kişiliği üzerinde çelişkili 
değerlendirmeler yapılmıştır. İmam Şa
fii, nahivde derinleşrnek isteyenlerin Ki
sa'i'ye muhtaç olduğunu söylemiş, İbnü'I
Enbar'i onu nahiv ilmine devrinde en çok 
vukufu olan, gar'ib kelimeleri ve Kur'an 
ilmini en iyi bilen alim olarak nitelemiştir 
(Zeheb1,A'liimü'n-nübela', IX, 132). Sa'leb 
de kendisini zamanında rivayeti en çok 
ve ilm 'i birikimi en geniş alim diye tanım
lar. Ancak Ebil Hatim er-Razi, Kisa'i'nin 
şöhretini halifetere yakınlığıyla ilişkiten
direrek açıklamış, . ilminin temelsiz oldu
ğunu ileri sürmüştür (Ebü't-Tayyib ei-Lu
gavl, s. 74) . Ayrıca Ebil Amr b. Ala ve Yu

nus b. Hab'ib'den sahih bilgiler edinmekle 
birlikte Bağdat'a gittikten sonra Arap
lar'dan öğrendiği yanlış unsurlarla bun
ları karıştırdığı ve dili bozduğu söylenmiş
tir (ibnü ' l-Kıftl, 11. 274). Kisa'i'nin ahlaki 
üzerindeki değerlendirmeler de farklıdır. 
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Ahmed b. Haris ei-Hazzaz onun cömert . 
kişiliğine ve güzel ahlakına işaret eder
ken talebesi Ebil Abdullah İbnü'I-A'rab'i. 
çağdaş olan alimler arasında sıkça görü
len türden olması muhtemel bir anlayış
la onun bazı ahlaki zaaflarının bulundu
ğunu ileri sürmüştür (Yaküt, Mu'cemü 'l
üdeba;, XIII, 191 ). Gerek ilmi gerekse ah
laki kişiliği üzerinde yapılan bu değerlen
dirmelere onun tenkitçi ve cedelci karak
terininsebep olduğunu düşünmek müm
kündür. 

Eserleri. t. Müteşabihü'l-Kur'an (el
Müteşabih fi.'l-Kur'an, Müştebihatü'L-Kur
'ani'l-'a.+im). Kur'an'daki lafz'i benzerlik
lerle ilgili olup Sab'ih et-Tem'im'i'nin tahki
kiyle neşredilmiş (Trablus 1402/1982). üze
rinde Menna' b. Muhammed Sa' d ei-Kırn'i 
tarafından yüksek lisans çalışması yapıt- · 
mıştır ( 1406, Camiatü'l-imam Muhammed 
b. SuOd el-islamiyye) . z. Ma tel]J.anü ii
hi'l- 'avam. Cari Brockelmann'ın yayımla
dığı eseri (ZA, sy. 13118981. s. 31-46) daha 
sonra Şelaşü resa'il içinde ikinci risale 
olarak Abdülaz'iz ei-Meymen'i er-Rackilt'i 
neşretmiş (Kahire ı 344, I 387), ayrıca Ra
mazan et-Tewab'ın tahkikiyle veMa tel
]J.anü fihi'l- 'amme adıyla basılmıştır (Ka
hire I 403/1 982). 3. el-Bed'ü ii lpşaşi'l
enbiya' 'aleyhimü's-seli'ım. Tunus'ta üç 
nüshası bulunan eser (el-Mektebetü'l-va
taniyye, nr. 602, 806; Mecam1', nr. 434/1) 
ı. Eisenberg tarafından yayımlanmıştır 
(Kirchhain 1903). 4. Ta'lilp'it'ala şıyagi't
tali'ı~ fi beyt mine'ş-şi'r(British Museum, 
Or., Mecmua, nr. 3102, vr. 70b-7J•). 5. Kı
ra'atü '1-Kisa'i. Fotokopi halindeki bir 
nüshası Camiatü Ümmi'l-kura'da bulun
maktadır (Merkezü'l-bahsi'l-ilm'i, nr. 829). 

Kisa'i'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: el-Aşar fi'l-~ıra'at, 
Ecza'ü'l-Kur'an, Eş'arü'l-mu'ayat ve 
tara'~uha, el-Ha'atü '1-mekniyyü bihô 
fi'l-Kur'ôn, İ{Jtili'ıfü'l- 'ad ed, İ{Jtili'ıfü 
meşa]J.ifi ehli'l-Medine ve ehli'l-Kufe 
ve ehli'l-Başra, Kitôbü'l-'Aded, Kitô
bü'l-l;ficd', Kitôbü'l-l:fudud fi'n-na]J.v, 
Kitôbü'l-l:furuf, Kitôbü'l-Kırô'ôt, Kitô
bü'l-Meşôdir, Me'ôni'l-Kur'ôn, Ma~
tu'u'l-Kur'ôn ve mevşulüh, Mutıtaşar 
fi'n-na]J.v, en-Nevôdirü'l-kebir, en-Ne
vôdirü '1-evsat, en-Nevôdirü '1-aşgar. 

İbrahim Tanç Al-Kisa'i Hayatı, Şahsi
ye li, Eserleri, Dil ve Gramerle İlgili 
Görüşleri adıyla bir doktora tezi hazırla
mıştır ( 1993, Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü). Paul Brönnle, "Ali İbn 
Hamza and His Criticism on Famous Ara
bic Philologists" başlığını taşıyan tebliğin
de Kisa'i'nin meşhur Arap dilcilerine yö-

nelttiği eleştirileri ele almıştır (Actes du 
I 2' Cangres international des orientalistes 
ı ı 8991. 11112, s. 5-32). Kisa'i'nin kıraati, kı
raat-i seb'a ve kıraat-i aşereye dair eser
lerde yer almasının yanında müstakil ça
lışmalara da konu olmuştur (bu eserler
den bazıları için bk. el-Fihrisü 'ş-şamil, I, 
96, 242, 447; ll, 491,634,656,683, 695; Mu
hammed b. ömer b. Salim, 1, 268). 
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KİSAI-yi MERVEZI 
( ı.Sj~yo .;w-) 

(ö. 39-1/1001 [?]) 

İranlı şair. 
.J 

Merv'de doğdu. Hayatının bir kısmını 
orada geçirdi. Bütün kaynaklarda Hakim 
lakabıyla anılan Kisa'i'nin Ebü'I-Hasan 
olan künyesine daha sonraki eserlerde 
(Hidayet, ı. 482) Ebil İshakdaeklenmiş
tir. "Aba veya elbise diken" manasındaki 


