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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 



Kisai mahlasını zühd h ırkası giyip derviş
lik külahı taşıdığı için aldığı söylenirse de 
terzilik yaptığı veya ailesi o adla anıldığı 
için bu mahlası almış olması da muhte
meldir. Kisai bir şiirinde yaşlılıktan şikayet 
ederken 26 Şewal341'de (16 Mart 953) 
doğduğunu. bu şiiri yazdığı sırada elli ya
şında olduğunu söyler. Bir başka şiirinden 
de onun 391 (1001) yılında veya ondan 
kısa bir süre sonra ölmüş olabileceği so
nucu çıkarılabilir. Kisai hakkında bilgi ve
ren kaynaklarda onun Samaniler devrinin 
sonlarına doğru Samani veziri Bel'ami 
ailesinin hizmetine girdiği, onlardan hi
maye gördüğü , Samanller'in yıkılışından 
sonra Gazneliler'in sarayında yaşadığı 
kaydedilmektedir. Bundan dolayı Avfi 
kendisini Al-i Sebük Tegin şairlerinden 
sayar. Kisai'nin Gazneli Sultan Mahmud 

. için söylediği methiye Avfi'nin Lübô.bü '1-
elbô.b adlı eserinde nakledilmiştir. 

Kisai'nin VI. (XII.) yüzyıla kadar mevcut 
olduğu bilinen divanı daha sonra kaybol
muştur. Bugün elde bulunan şiirleri tez
kireler, edebiyat ve lugat kitaplarından 
derlenmiştir. 392 beyitten ibaret bu şiir
ler geniş bir incelemeyle birlikte Mehdi-i 
Dırahşan tarafından Eş'ô.r-ı l:fakim Ki
sô.,i-yi Mervezi ve Ta]J.]fi]f der Zinde
gô.n ve A,şô.r-ı u adıyla yayımlanmıştır 
(Tahran 1364 hş ./ 1985). 

Kisai, daha yaşadığı devirden itibaren 
dini ve ahlaki şiirlerin öncüsü olarak bü
yük bir şöhrete kavuşmuştur. Onu dini 
konuları işleyen şairlerin önde gelenleri 
arasında sayan Avfi, Ehl-i beyt hakkındaki 
manzum menkıbelerini nakletmiştir. İs
maili şairi N asır-ı Hüsrev de vaaz ve nasi
hat türünde birkaç kasidesinin sonunda 
Kisai'nin adını anmış. onun dini konular
daki kasidelerinin kendisininkinden üstün 
olduğunu söylemiştir. Kazvini, VI. (XII.) 
yüzyılın ortalarına doğru yazdığı Şia bü
yüklerinin hal tercümesine dair Kitô.bü'n
Na]fz'ında Kisai'yi Şii şairleri arasında an
mıştır. Kisai'nin dini şiirleri sanat ve süs
ten arınmış. yalın ve kolay anlaşılır nitelik- . 
tedir. Geniş bir hayal gücünün ürünü olan 
din dışı şiirlerindeki tabiat tasvirleri çok 
güzeldir. Bu tür şiirlerinde şekilden çok 
renkleri ön plana çıkarmış, adeta sözlerle 
resim yapmıştır. Kisai'nin bazı şiirleri baş
ka şairlerin şiirlerine karışmıştır. 
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~ MüRSEL ÖzTüRK 

Ki SRA 
(.s_,...!') 

Araplar'ın Sasani hükümdarları için 
kullandıkları unvan. 

Sasani kral isimlerinden Hüsrev'in Sür
yanice'de aldığı Kesrô (Kôsrô) şeklinden 
Arapçalaştırılmış ve "Sasani hükümdarı" 
manasında cins ismi 1 unvan olarak kulla
nılmıştır; ayrıca bu kelimeyle "al-i kisra, 
arz-ı kisra. Medain-i kisra, eyvan-ı kisra, 
tak-ı kisra" tamlamalarının yapıldığı gö
rülür. Kisrevi, kisri. kisrevani sıfatları da 
"kisraya ait veya onunla ilgili" anlamında 
kaliteli kumaş vb. için kullanılmıştır; Hz. 
Peygamber'in kisrevani bir cübbesinin 
bulunduğu rivayet edilir (Müslim, "Libas", 
10). 

Gassaniler ve Kuzeybatı Arabistan halkı 
kayseri (Bizans imparatoru), Lahmiler ve 
Kuzeydoğu Arabistan halkı da kisrayı en 
büyük hükümdar olarak kabul ediyorlar
dı. ResGl-i Ekrem'in büyükdedesi Haşim 
b. Abdümenaf'ın kayserden ticari imti
yazlar elde etmesine karşılık kardeşi Nev
fe! de İran'a giderek kisradan benzeri im
tiyazlar almıştı (ibn Sa'd, 1, 75, 78; ibn Ha
bib, s. 41-45; Taberl, TarTI]., ll, 252). İslam'ın 
Mekke dönemi yıllarında Bizans- Sasani 
savaşları sırasında müşrikler ateşperest 

kisranın, müslümanlar ise Ehl-i kitap kay
serin tarafını tutmuşlardı (er-Rum 30/1-5; 
Taberl. Cami'u'l-beyan, XXI, 15-21 ). Kisra 
şair ve edipler arasında da büyük gücü, 
zenginliği ve görkemli hayatıyla kaysere 
eş tutulmuş. gerek Cahiliye gerekse İslam 
şiirinde her zaman onunla birlikte güç ve 
se'rvet sembolü sayılmıştır. Çeşitli kay
naklarda kisranın tacı. tahtı. hazinesi, kı
lıcı, zırhı, sarayının halı. mobilya ve eşya
sı lüks ve ihtişam unsurları olarak tasvir 
edilmiştir. öte yandan kayserle kisranın 
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bu hayatiarına karşılık Hz. Peygamber'in 
sade hayatına dikkat çekilmiştir. Hz. 
Ömer' in, üzerinde uyuduğu hasırın izi yü
züne çıkmış olan Resul-i Ekrem'in bu sa
de hayatını kisra ve kayserin lüks hayat
larıyla karşılaştırdığı nakledilir (Buhar!, 
"Tefsir", 66/2; ibn Mace, "Zühd" , ı ı). Hz. 
Peygamber insanları İslam'a çağınrken 
onlara kayser ve kisranın hazinelerini va
ad etmiş ve pu hazinelerin bir gün müslü
manlar tarafından Allah yolunda harcana
cağını bildirmiştir (Buhar!, "Farzü'l-]Ju
mus", 8, "Eyman", 3, "Cihad", 157; Müs
lim, "Fiten", 75 ; Vakıdl, II. 460). Diğer bir 
rivayet, kisranın Beytülebyaz denilen 
muhteşem sarayının ve hazinelerinin 
müslümanların eline geçeceği şeklindedir 
(Müsned, V, 86, 88, 89; Müslim, "Fiten", 78, 
"İmare", ı O) . 

Hudeybiye Antiaşması müzakereleri 
sırasında Kureyş elçisi olarak ResQI-i Ek
rem'e gelen Urve b. Mes'ud'un geri dön
dükten sonra Mekke ileri gelenlerine. 
"Birçok krala. kaysere. kisraya ve necaşi
ye (Habeş hükümdarı) elçi gittim; fakat 
Muhammed kadar saygı görenine rastla
madım " dediği kaydedilir (Buharl, "Şu
rQÇ, ı 5; İbn Hişam. lll, 314; Ta beri, TarTI]. , 
ll, 627) . Hz. Peygamber, dönemin bazı 
devlet başkanlarına İslam'a davet mek
tupları gönderdiği sırada (7/628) ll. Hüs
rev Perviz'e de Abdullah b. Huzafe es
Sehml ile bir mektup göndermiş, onun el
çiye hakarette bulunarak mektubu yırt
ması üzerine kisranın mülkünün param
parça olması için beddua etmiştir. Daha 
sonra ll. Perviz'in isteğiyle San'a Valisi Ba
zan'ın gönderdiği elçileri güler yüzle kar
şılayan ResQl-i Ekrem onları İslam'a davet 
etmiş, bu arada kisranın o gece oğlu tara
fından öldürüldüğünü haber vermiştir. 
Elçilerin durumu kendisine anlatmasın
dan sonra haberin doğru olduğunu öğre
nen Bazfm İslamiyet'i kabul etmiş ve Hz. 
Peygamber tarafından valilik görevinde 
bırakılmıştır. Sasani kisraları içerisinde en 
çok meşhur olan Enuşirvan klasik Arap, 
Fars ve Türk edebiyatiarına konu olmuş
tur. 
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