
KiTABÜ's-SEB' A 

İdgam, sakin nun ve tenvln, med ve kasır, 
hemzenin bir veya yan yana iki kelimede 
bulunması, fetih ve imale gibi konularla 
ilgili açıklamalar ve genel kurallar ilk geç
tikleri yerde ele alınmış, yani bu konula
ra dair ihtilaflar sürelerin içinde veya so
nunda incelenmiştir. Eserde kıraat vecih
leri ele alınırken yedi imarnın kıraati için 
daha sonraki dönemlerde genellikle ter
cih edilen ikişer ravinin ihtilaflarıyla sınırlı 
kalınmamış, onların isimlerinin yer alma
dığı senedlerle gelen ihtilaflara da temas 
edilmiştir. 

İbn Mücahid Kitfıbü's-Seb'a yüzünden 
bazı eleştirilere uğramışsa da (b k: İBN 
MÜCAHiD) bu çalışmasıyla varmak istedi
ği hedefe ulaştığında şüphe yoktur. Özel
likle kıraat imamları konusunda yaptığı 
isabetli seçim ve bu alandaki tartışılmaz 
otoritesiyle eseri kabul görerek daha son
raki nesiller arasında yayılmış, kıraate da
ir kitapların esasını oluşturmuştur (bk. 
KIRAAT). 

Kitô.bü 's-Se b 'a'da -en der sayılacak ör
nekler dışında- kıraat ihtilaflarına ve farklı 
okuyuşların kime ait olduğuna ya da kim
den rivayet edildiğine işaret edilmekle ye
tinilmiş. bunların illetleri üzerinde durul
mamıştır. Eseri bu açıdan ele alarak şer
heden ilk müellif, el-lfücce li'l-Jsurrô.'i's
seb'a adıyla altı cilthalinde neşredilen ça
lışmasıyla (bk. bibl.) İbn Mücahid'in tale- . 
belerinden Ebu Ali ei-Farisi olmuştur. 
Keşfü':v?;unıln'da aynı açıdan yapılmış 

bir diğer şerh olarak tanıtılan eser ise İbn 
Haleveyh'in bir önceki kitaba göre çok da
ha muhtasarolan el-lfücce fi'l-Jsırô.'ô.
ti's-seb' adlı kitabıdır (nşr. Abdülal Salim 
Mekrem. Beyrut 1417/1996). 

Kitô.bü's-Seb'a üzerindeRahim Tuğ
ral edisya n kritik çalışması yaparak Ebu 
Bekir b. Mücahid ve Kitô.bü's-seb'a 
adıyla doktora tezi hazırlamış ( 1984, Do
kuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens
titüsü), ancak eser bu çalışmadan önce 
Şevki Dayftarafından Süleymaniye (İbra
him Efendi, nr. 69) ve Tunus Zeytune (nr. 
40) kütüphanelerindeki nüshaları esas 
alınarak neşredilmiştir (Kahire 1972, 
1980). 
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ibn Mücahid, Kitfıbü's-Seb'a (nşr. Şevkl Dayf), 
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KiTABÜ's-SINMTEYN 
(~L:..::ıJf yW'") 

Ebfi Hilal ei-Askeri'nin 
(ö. 400/1009'dan sonra) 

Arap belagatına dair eseri. 
_j 

Şiir ve n esir sanatlarıyla ilgili olan eser 
on bölüm (bab) ve elli üç alt bölümden (fa
sıl) oluşur. Mukaddimede belagat ve fe
sahatin önemi, değeri, zarureti, i'cazü'I
Kur'an'la alakası ve üsiGp çeşitleri üzerin
de durulmuş, belagat konusunda yazılan 
eserlerin azlığına temas edilmiş, bu bağ
lamda Cahiz'in el-Beyan ve't-tebyin'in
de çeşitli belagat konularının dağınık şe
kilde yer aldığı ifade edilmiştir. Bu eksik
liği gidermek için bütün belagat ve fesa
hat konularını içeren eksiksiz bir eser 
yazma vaadinde bulunulmuştur. 

Eserin birinci bölümünde belagat ve fe
sahatin sözlük ve terim anlamları, tanım
Iarı ve farkları üzerinde durulmuştur. Ebu 
Hilal'e göre belagat düşünceyi dinleyici
ye açık, anlaşılır ve çarpıcı bir biçimde ak
tarabilmektir .. İkinci bölümde iyi ve kötü 
sözün nitelikleri ve farkları, doğru ve yan
lış ifadeler örneklerle açıklanmıştır. Daha 
sonraki bölümlerde şiir ve nesrin ilkele
riyle iyi şiir ve nesrin vasıfları. nazım gü
zelliği ve tertip mükemmelliği bakımın
dan risale, hutbe ve şiirler üzerinde du
rulmuş, kaz ve ıtnabın tanım ve türleri 
örneklerle açıklanmıştır. Müellif, kaz ko
nusunda Rumm.3ni'nin en-Nüket ii i'cô.
zi'l-~ur'ô.n'ından, ıtnabda ise Kudame 
b. Ca'fer'in Nakdü'ş-şi'r'inden yararlan
mıştır. Serikat-ı şi'riyye konusu güzel alın
tı (hüsnü'l-ahz) ve çirkin alıntı (kubhu'l-ahz) 
olarak iki kategori halinde örneklerle açık
lanmıştır. Ebu Hilal. bu bölümde dayısı ve 
hacası Ebu Ahmed Hasan ei-Askeri'nin 
Risô.le fi't-tafzil beyne belô.gateyi'l
'Arab ve'l-'acem (istanbul 1302, et-Tu/:ı

{etü 'l-behiyye içinde, s. 213-221) adlı ese
rinden faydalanmıştır. 

Teşbih konusunu ele aldığı yedinci bö
lümde müellif. teşbihin tanımını verdik
ten sonra kusurlu ve kusursuz teşbihleri 
nesir ve nazım örnekleriyle izah etmiştir. 

Rummanl'deı'ı etkilenerek teşbihi soyu
tun somuta, mutatolmayanın olana, ben
zeme yönü zayıf olanın kuwetliye, kolay
ca bilinmeyenin bilinene teşbihi kısımla
rına ayırmış, Ebü'I-Hasan İbn Tabataba'
nın 'İyô.rü'ş-şi'r'inin tesiriyle teşbihi bi
çim, renk, hareket ve biçim-renkyönle
rinden değerlendirmiştir. Seci ve izdivac 

(iki unsur! u seci) konularını ayet, hadis, 
Arap nesir ve şiirinden örneklerle açıkla
mış, seci ve izdivac nevileriyle kusurlarını 
Kudame'den (Nakdü 'ş-şi'r) etkilenerek 
izah etmiştir. 

Eserin yaklaşık üçte birini oluşturan 
dokuzuncu bölümde otuz beş bed!' türü 
tanıtılmıştır. Ebu Hilal bunlardan taştlr. 
mücaveret. tatrlz, istişhad. muzaaf, te
lattuf nevileriyle bunlara dahil olmayan 
müştak, hüsn-i red, tahayyül, el-haber 
ve'l-vasf bi-lafzi'l-istifham türü olmak 
üzere toplam on türü kendisinin icat et
tiğini söylemektedir. Ancak bunlardan 
sadece tatriz türünden ilk defa Ebu Hi
lal'in bahsettiği tesbit edilmiştir. 

Son bölümde sözün başlangıç ve hati
me kısımlarıyla fasıl ve vasıl konusu, ka
sidelerde neslbden methe geçiş (tahallus) 
meselesi ele alınmış. kafiye güzelliğinden, 
nesibden methe geçiş inceliklerinden söz 
edilmiştir. Müellifin bütün bu konularda 
İbn Tabataba'dan etkilendiği görülmek
tedir. 

Ebu Hilal, İbn Sellam'ın Taba]siitü tu
J;ılli'ş-şu'arô.'sı. İbn Kuteybe'nin el-Me
'ô.ni'l-kebir'i, Arnidi'nin el-Muvô.zene'
si, Kadi ei-Cürcani'nin el- Vesô.ta'sı gibi 
birçok kaynaktan yararlanmıştır. Cahiz ve 
Kudame dışında alıntı yaptığı kaynaklac 
rm müelliflerini zikretmediği gibi Müte
nebbi'ye karşı da ön yargılı davranarak 
genellikle ondan kötü şii re örnekler ver
miş, iyi şiire verdiği örneklerde adını zik
retmemiştir. Çeşitli eserlerde dağınık va
ziyette bulunan Arap belagatı ve edebi 
tenkit konularının bir araya toplanarak 
belli bir plan ve yönteme göre tasnif 
edilmiş olması, güzel ve zengin örnek 
seçimi eserin orüinal tarafını teşkil et
mektedir. 

Eserinin hatimesinde belagata dair bü
tün konuları kapsayan bir kitap yazdığım 
söyleyen Ebu Hilal' e göre belagatı öğren
menin temel amaçlarından biri Kur'an'ın 
kazma vakıf olmaktır. Bu sebeple Kitô.
bü'ş-Şınô.'ateyn, nazım ve nesir sanat
larına dair olduğu kadar Kur'an'ın kazını 
ispat etmek için kaleme alınmış eserler 
arasında sayılır. 

İlk defa 1320 ( 1902) yılında İstanbul'
da basılan eser, daha sonra Ali Muham
med ei-Bicavl ve M. Ebü'I-Fazl İbrahim ta
rafından istanbul baskısı ve değişik yaz
malarına dayanılarak neşredilmiştir (Ka
hire 1952, 1971). Eseri Müfid Kumeyhada 
yayımlamıştır(Beyrut 1401/1981,1404/ 

1984). 
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Iii HüSEYiN ELMALI 

KITABÜ SiBEVEYHi 
(~~yW') 

Sibeveyhi 
(ö. 180/796) 

tarafından yazılan, 
Arap gramerine dair 

günümüze ulaşan ilk eser 
(bk. SiBEVEYHİ). 

KITABÜ's-SiYER 
(r--Jf yW' ) 

Ebü 'I-Abbas eş-Şemmahi'nin 
(ö. 928/1522) 

_j 

İbazıyye'nin önemli şahsiyetlerine dair 

L 
biyografik eseri. 

_j 

Tam künyesi Ebü'I-Abbas Bedreddin 
Ahmed b. Said b. Abdülvahid olan ve Bed
reddin eş-Şemmahi diye anılan müellif, 
Kitabü'I-lzaJ:ı fi'l-tı]fh adlı eserin sahibi 
Ebu Sakin Amir b. Ali eş-Şemmahi'nin 
neslindendir. Doğum tarihi 840-850 
( 1436-1446) yılları arasında tahmin edil
mektedir. Şemmahi, Ebu Aflf Salih b . 
Nuh et-Tendemireti'den ilk bilgileri al
dıktan sonra ilmi seyahatlere çıktı. Libya 
ve Tunus'ta Celil ei-Beydemuri. Yunus b. 
Muhammed, Ebu Zekeriyya Yahya b. 
Amir ve Ebu YusufYa'küb b. Ahmed gibi 
hocalardan tahsilini tamamladı. Arala
rında Ebu Yahya Zekeriyya b. İbrahim ei
Hewari'nin de bulunduğu birçok öğrenci 
yetiştirdi. Bunun yanında eser yazma fa
aliyetlerini sürdüren Şemmahi Cemazi
yelewel928'de (Nisan 1522) vefat etti ve 
Cebelinefuse'de bulunan Yefren beldesin
de yahut bazı rivayetlere göre Cerbe'de 
defnedildi. Şemmahi'nin Kitabü's-Siyer 
dışında kaynaklarda adı geçen eserleri 
şunlardır: i<rabü'l-Kur'an, ŞerJ:ıu Risa
leti metni'd-diyanat fi't-tev(ıid (E bO Sa
kin Amir b. Ali eş-Şemmahl'ye ait risalesi
nin şerhidir). Mul)taşarü'l-'Adl ve'l-in-

şaf, ŞerJ:ıu Mu]Jtaşari'l-'Adl ve'l-inşat 
(bunların ilki , EbG Ya'küb YGsufb. İbrahim 
el-Vercelanl'nin LisGI-i fıkıh la ilgili el-'Adi 
ve'L-inşa{'ının muhtasarı, diğeri ise bu 
muhtasarın şerhidir). ŞerJ:ıu Mereci'l
ba(ıreyn (Eb O Ya 'küb el-Vercelanl'ye ait 
felsefe ve mantıkla ilgili metnin şerh i dir). 
i<rabü müşkili'd-De'a'im (Ahmed b. Na
zar es-Sema il! el -Umanl'nin ed-De'a'im 
adlı eserinin anlaşılması güç yerlerini 
açıklamak amacıyla yazılmıştır). Resa'il 
ii 'ilmi'l-kelam ve'l-fı]fh (Şemmahl , 

Kitabü 's-Siyer, neşredenin mukaddime
si, I, d-e) . 

Şemmahi'nin günümüze ulaşan tek 
eseri Kitabü 's-Siyer'dir. Müellif kitabı
nın mukaddimesinde, "el-emirü'l-Mil" 
olarak nitelediği Ebu Abdullah isimli şa
hıstan gelen bir mektup üzerine İbazıy
ye'nin gizlenme yahut ortaya çıkış gibi çe
şitli dönemleri, imamlar ve kumandan
larla ilgili bilgileri ve fırka mensuplarının 
menkıbelerini ihtiva eden çalışmasını te
lif ettiğini belirtir. Eserine çok kısa olarak 
Hz. Peygamber'in siretiyle başlar. Ardın
dan dört halifenin hayatını özetler. Mua
viye b. Ebu Süfyan tarafından kurulan 
Emevi Devleti, onun valilerinin adil olma
yan hareketleri ve buna karşı gösterilen 
tepkilerden bahsedilen bölümde Ziyad 
b. Ebih'in haksız davranışiarına ve daha 
sonra Emeviler aleyhindeki mücadelesini 
sürdüren Mirdas b. Üdeyye'nin hareket
lerine genişçe yer verilir. 

"Tabiin tabakası" adı altında başta Ebu 
Bilal Mirdas b. Üdeyye, kardeşi Urve, Ca
bir b. Zeyd ei-Ezdi, Abdullah b. İbaz, im
ran b. Hıttan ve Ahnef b. Kays olmak üze
re İbazıyye fırkasınca muteber kabul edi
len yir"mi civarındaki şahsın biyografisi ele 
alınır. Tebeü't-tabiin tabakasında ise baş
ta Ebu Ubeyde Müslim b. Ebu · Kerim e, 
Ebu Hamza ei-Eş'as , Ebu Süfyan Kanber, 
Muhammed b. Habib, Muhammed b. 
Selerne ve imare b. Hayyan gibi İbazıyye 
açısından önemli olan yirmi beş kadar 
şahsın biyografisine yer verilir. Ardından 
Ebu Ubeyde Müslim b. Ebu Kerime'nin 
öğrencisi olan Rebi' b. Habib'in mensup
larının zikredildiği tabakada yirmi dokuz 
biyografi kaydedilir. 

Kitabın dörtte üçünden fazla bir hacme 
sahip bulunan bundan sonraki bölümde 
Mağrib'de yetişen şahsiyetterin biyogra
fisi ele alınır. Burada başta "Hameletü'l
ilm" adıyla bilinen ve mezhebi Kuzey Af
rika'ya taşıyan Ebü'I-Hattab ei-Meafiri. 
Abdurrahman b. Rüstem, Ebu Dürar ei
Gadamisi, Ebu Davud ei-Kıbilli ve Asım es
Sidrati olmak üzere İbazıyye mezhebine 

KiTABÜ's-SÜNNE 

mensup 650'yi aşkın kişinin biyografisi
ne kronolojik sıraya göre yer verilir. 

Şemmahi'nin Siyer'i incelendiğinde 
önceki müelliflerden Ebu Zekeriyya Yah
ya b. EbG Bekir ei-Vercelani'nin Kitabü s
Sire ve a{J.bari'l-e'imme, Dercini'nin Ki
tabü Taba]fati'l-meşayi{J. bi'l-Magrib 
ve Ebü'I-Kasım Muhammed b. İbrahim 
ei-Berradi'nin el-Cevahirü '1-münte]fdt 
adlı eserlerinden derlenmiş olduğu, bu 
arada tamamlayıcı bazı tarihi bilgilerin 
verildiği görülür. Dolayısıyla Kitabüs-Si
yer önceki tabakat kitaplarının geliştiril
miş bir ürünü olarak değerlendirilmelidir. 

Kitabü's-Siyer'in taş baskısı, aradaki 
bir basamakla müellif hattı nüshaya ula
şan bir yazmaya dayanılarak Muhammed 
b. Yusuf ei-Baruni ve Süleyman b. M es
'u d en-Nefusi tarafından gerçekleştiril
miştir (Kahire 1301 ). Bu baskının sonuna 
X. (XVI.) yüzyıl alimlerinden Muhammed 
b. Zekeriyya b. Musa ei-Baruni'nin Nisbe
tü dini'l-müslimin adlı mensur ve man
zum risalesi, Vehbiyye, Zenate. Heware. 
Levate. ve CebelinefQse'deki mescid ve 
musailatarla ilgili bir diğer risale de eklen
miştir. Eserin bir tanıtıcı mukaddime ila
vesi ve bazı açıklayıcı dipnotlarıyla birlikte 
ikinci baskısını Ahmed b. Suud es-Seyabi 
iki cilthalinde gerçekleştirmiştir ( Maskat 
1407/1987). Kitabüs-Siyer'in bazı kısım
ları Masqueray tarafından Fransızca'ya 
çevrilerek Chronique d'Abou Zakaria'
dayayımlanmıştır (Cezayir 1879, s. 325 
vd.) . 
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Iii MUSTAFA Öz 

KITABÜ's-SÜNNE 
(WfyW') 

Bazı itikadi konulan 
muhafazakar yöntemle ele alan 

eserlerin ortak adı. 

..., 

_j 

Sünnet genelde Hz. Peygamber'in söz, 
fiil ve takrirlerine verilen ad olmakla bir
likte bu terkipte "ResQlullah ile ashabın 
akaid alanında takip ettiği yol" anlamına 
gelmektedir. Nitekim ilk dönem müellif
lerinin birçoğu bid'at ve dalalet ehlinden 
uzak olduğunu ifade etmek amacıyla 
eserlerine "Kitabü's-Sünne", uşerhu's-
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