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Ebu Bişr (Ebu Osman, Ebü'l-Hasen, 
Ebü'l-Hüseyn) Stbeveyhi Amr b. Osman 

b. Kanber el-Haris! 
(ö. 180/796) 

Arap dili gramerine dair 
zaınammıza ulaşan 

ilk hacimli eserin yazarı 
ve Basra nahiv mektebinin 

L 
en önemli temsilcisi. 

_j 

135-140 (752-757) yılları arasında Şiraz 
yakınlanndaki Beyda köyünde Farisi bir an-
ne babadan doğdu. İlk bilgileri bu çevre-
de aldı. Daha sonra ailesiyle birlikte Bas-
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ra'ya göç etti. Eserinde Farsça'yı çok iyi bil
diğini gösteren pasajlara bakılarak bu gö
çün on dört yaşından sonra gerçekleşti
ğini söylemek mümkündür. Beni Haris b. 
Ka'b b. Amr veya bunun bir kolu olan Al-i 
Rebia b. Ziyad'ın mevlası olup lakabı olan 
Sibeveyhi kelimesinin aslı Farsça "sibôyeh" 
olup "küçük elma" anlamına gelir. Çocuk
ken yanaklarının kırmızı olması veya "sibe
veyhi" denilerek okşanması dolayısıyla ken
disine bu lakabın verildiği kaydedilir. Bas
ra'da önce Hammad b. Selerne'nin hadis 
derslerine katıldı. Bir gün Hammad'ın hu
zurunda okuduğu hadisin bir kelimesin
de yaptığı i'rab hatasından duyduğu üzün
tü sebebiyle nahiv tahsil etmeye karar ve
rerek on beş yıl kadar Halil b. Ahmed'in 
derslerine devam etti; nahiv, sarf, fone
tik ve lugat konularında büyük mesafeler 
aldı. el-Kitdb'ındaki bilgilerin çoğunu on
dan yapılmış alıntılar teşkil eder. Eserde 
açık veya kapalı şekilde 608 yerde Halil b. 
Ahmed'e yönelik referanslar tesbit edil
miştir. el-Kitdb'da 217 yerde adı geçen 
YO.nus b. Habib kendisinden nahiv okudu
ğu hocaları arasında ikinci sırada yer alır. 
Bunlardan başka Ahfeş el-Ekber'den lu
gat, EbO. Amr b. Ala ile lsa b. Ömer es
Sekafi'den nahiv ve kıraat. HarO.n el-Karl'
den kıraat dersleri aldı. Müerric es-SedO.
si'den şiir ve lugat, EbO. Zeydel-Ensari ile 
Nadr b. Şümeyl'den lugat ilmi alanında fay
dalan dı (Lugavl, s. ı 08-1 09; En bari, Nüz

hetü'l-elibba', s. 62). Zekası, çalışkanlığı, 
genç yaşına rağmen geniş bilgisiyle çevre
sinin alaka ve takdirini kazanan Sibeveyhi, 
hacası Halil b. Ahmed'in vefatından sonra 
nahivde zamanının en yetkili alimi kabul 
edildi. Kendisinden istifade edenlerin ba
şında Ahfeş el-Evsat ile Kutrub gelir. Ders
lerine sabahın alaca karanlığında gelen 
Muhammed b. Müstenir'e "kutrub" (gece 
böceği, yıldız böceği) lakabını Sibeveyhi ver
di. Ahfeş el-Evsat ise Basra ilim çevresin
de Sibeveyhi'nin yerini aldı ve el-Kitfıb'ı ilk 
defa o okuttu. 

Muhtemelen Halil b. Ahmed'in vefatının 
ardından Bağdat'a davet edilerek KO.fe na
hiv mektebinin lideri ve HarO.nürreşld'in 
saray hacası olan Ali b. Hamza el-Kisai ile 
münazarada bulundu. Vezir Yahya b . Ha
lid el-Bermekl'nin huzurunda yapılan mü
nazara başlamadan önce Sibeveyhi, Kisai'
nin öğrencileri Yahya b. Ziyad el-Ferra, Mu
hammed b. Sa'dan, Hişam b. Muaviye ve 
Ali b. Mübarek el-Ahmer tarafından yönel
tilen soruları cevaplandırdı; asıl münaza
rada ise Kisai, Arap atasözünde geçen bir 
ifadenin i'rabını sordu. "el-Mes'eletü'z-zün-

bO.riyye" adı verilen bu meselde Sibevey
hi birçok ayeti şahid olarak zikretmesine 
rağmen dilleri Basralılar'ca fasih kabul edil
meyen, muhtemelen Emin ile Me'mO.n'un 
hacası olması sebebiyle Kisai'nin itibarını 
koruma gayreti olarak önceden ayarlan
mış olan bedevilerin hakemliğiyle müna
zarada Sibeveyhi mağ!O.p ilan edildi. Bu 
haksızlığı vicdanen kabul eden Kisa! bir te
lafı mahiyetinde Yahya el-Bermekl'den Si
beveyhi'ye 10.000 dirhem verilmesini iste
di. İki otoritenin meseledeki ifadeyi farklı 
yorumlamasını dayandıkları lehçelerin fark
lılığına bağlayanların yanı sıra Sibeveyhi'
nin başarısızlığını dilindeki tutuklukta, ay
rıca alışmadığı ve tanımadığı bir muhitte 
bulunmasında görenler de olmuştur. De
rin bir üzüntü içinde Bağdat'tan Basra'ya 
dönen alim öğrencisi ve arkadaşı Ahfeş'e 
olup bitenleri anlattı, kendisiyle vedalaşa
rak Fars, Ahvaz veya Şiraz'a gitti; ağır üzün
tüye bağlı mide hastalığına yakalanarak az 
sonra vefat etti. Kabrinin Şiraz'da olduğu 
kaydedilir (Lugavl, s. 65; Slrali, s. 50; Zü
beydl, s. 49; vefatında yaşı ve tarihiyle il
gili çeşitli rivayetler vardır) . Muhtemelen 
nahiv alanındaki şöhretleri sebebiyle Sibe
veyhi'ye benzetilerek aynı lakabı almış baş
ka alimler de vardır. Muhammed b. MO.sa 
el-Mısri, Muhammed b. Abdülaziz el-İsfa
hanl, İbnü'd-Dehhan, Sibeveyhi es-Sincari, 
Ali b. Abdullah el-Mağribi, Ebü'l-Hasan es
Sabiri, İbrahim eş-Şebüsteri, Abdurrahman 
b. Abdülaziz el-Medainl bunlardandır. 

Eseri. el-Kitfıb. Arap dilinin nahvi, sar
fı ve fonetiği alanında ölümsüz bir eser
dir. el-Kitfıb'ın ana malzemesi Halil b. Ah
med'in vefatından ( ö. ı 75/79 ı) önce tasni
fe hazır vaziyette mevcuttu. Onun vefa
tından hemen sonra Slbeveyhi Halll'in il
mini ihya etmek amacıyla eseri kaleme al
mıştır. Eserde Halil adının geçtiği yerler
de kaydedilen, "Allah rahmet eylesin" sözü 
de bunu teyit etmektedir. Telifın ana mal
zemesini Halil b. Ahmed'in fikirleri oluş
turmakla birlikte YO.nus b. Hablb, Ahfeş 
el-Ekber, E bO. Amr b. Ala, lsa b. Ömer es
Sekafı, İbn EbO. İshak el-Hadrami ve HarO.n 
el-A'ver el-Kari gibi dil, gramer ve kıraat 
alimlerinin görüşleri de kitabın oluşmasın
da önemli katkılar sağlamıştır. Aslında el
Kitfıb, başta müellifin Ham b. Ahmed'den 
okuduğu lsa b. Ömer es-Sekafi'ye ait el
Cami' ile el-İkmfıl olmak üzere yaklaşık 
bir buçuk asırlık nahiv, sarf, kıraat ve fone
tik alanlarındaki gelişim ve birikimin özeti
dir. Eserde yer alan bazı ayrıntılar da böy
le bir geçmişi düşündürmektedir. Nitekim 
KO.fe nahiv mektebi lideri Ebu Ca'fer er-



Ruasl ve Ebu Zeyd el-Ensarl'den alıntıla

ra rastlanmaktadır. Yunus b. Hablb, Slbe
veyhi'nin vefatının ardından onun Ham b. 
Ahmed'in nahve dair bilgisini 1000 varak
lık bir eserde topladığını işitince eserin sıh
hatinden şüphe etmiş, fakat daha sonra 
kendisinden yapılan nakillerin doğruluğu
nu görünce diğer kısımların da doğru ol
ması gerektiğini kabul etmek zorunda kal
mıştır (Lugav!, s. 42. 46; S!rafl. s. 49) Ayrı

ca kitapta yer alan bazı malzemelerin Sl
beveyhi'nin, kitabını Necid ve Hicaz çölle
rine giderek bizzat bedevilerden işitip tes
bit ettiği bilgilerden meydana getirdiği, 
eserde Arapça'sına güvenilen Araplar'dan 
sema ettiğine dair bazı kayıtların bulun
masından anlaşılmaktadır. el-Kitdb'da dik
kat çeken bir husus da yirmiden fazla yer
de "nahviyyQn" diye geçen anonim bir grup
tan yapılan alıntılardır. Slbeveyhi bunların 
kıyas ve istidlallerini düzensiz bulmakta ve 
görüşlerinin çoğunu reddetmektedir (el
KWib, 1, 335, 383) 

Ana malzemesiyle usul ve meselelerini 
Halil' e ait bilgilerin şekillendirdiği eser, mü
ellifin başka üstatlardan yaptığı nakillerle 
bedevılerden dinlediği bilgilere kendi fikir
lerini de katıp konu ve meseleleri tertip ve 
tasnif etmesiyle meydana gelmiştir. Arap 
aruz ve sözlük bilimlerinin kurucusu olan 
Ham b. Ahmed'in el-Kitdb'da bu ilimierin 
bir uzantısı sayılan sarf ve fonetik konu
larında ağırlığı görülür. Bu sebeple Slbe
veyhi'nin Arap gramerinin telifinde üstlen
diği rolü sadece Halil'den kaydettiği bilgi
leri tertip ve tasnif etmekten ibaret gör
mek doğru olmaz. Slbeveyhi, Halil'in bazı 
görüşlerine katılmadığı gibi hacası Yunus 
b. Habib'in birçok görüşüne de muhalefet 
etmiştir (a.g.e., II, 43, 47). Kendisindenyaş
ça biraz büyük olan yakın arkadaşı ve ta
lebesi Ahfeş el-Evsat'ın eserin hazırlanma

sında ve okunup şerhedilmesinde önemli 
katkısı olmuştur. Slbeveyhi eserin telifi sı
rasında yazdığı her kısmı Ahfeş'e göster
miş. güç meseleleri onunla tartışmıştır (Lu
gav!, s. 69; S!rafl, s. 50; Zübeyd!, s. 67). 
Eseri Slbeveyhi'den okuyan sadece Ahfeş 
olmuş, ondan da Cermi, Ebu Osman el
Mazini, Ebu Hatim es-Sicistani ve Ali b. 
Hamzael-Kisal okumuş, Kisal'nin el-Kitdb 
hakkında giriş, reddiye ve şerh mahiyetin
de yedi eser yazdığı kaydedilmiştir. Slbe
veyhi tarafından belli bir isim konulma
yan ve bir süre bu şekilde elden ele dola
şan eser, Ahfeş sayesinde el-Kitdb (Kita
bü Sfbeveyhi) adını almış, lll. (IX.) yüzyıl
dan itibaren nahvin mukaddes kitabı sayı
lacak kadar takdir görmüş, aralarında Ma
zin!, Cahiz ve Müberred gibi sirnaların da 

bulunduğu alimierin kanaatine göre ala
nında rakipsiz kalmış, onu gölgede bıra
kacak veya ondan müstağni kılacak başka 
bir kitap yazılmamış, nahve dair bu çapta 
bir eser yazmaya kalkışmak sonu utanç
la bitecek bir cüret sayılmıştır (Lugav!, s. 
65; Slrafl, s. 48, 50; ibnü'n-Nedlm, s. 51 vd.) . 
Küfe gramer mektebinin en büyük tem
silcisi Yahya b. Ziyad el-Ferra vefat ettiğin
de yastığının altından el-Kitdb çıkmıştır. 
Cahiz, Vezir İbnü'z-Zeyyat'a en değerli he
diye olarak Ferra'nın hattıyla yazılmış ve 
kendisi tarafından tehzip edilmiş bu ese
ri takdim etmiştir. el-Kitdb, Basralılar'ın 
ilim dünyasına karşı daima iftiharla ileri 
sürdükleri el-'Ayn (Halil b. Ahmed). el
Kırô'ôt (EbO Hatim es-Sicistan!). el-Jja
yevdn (Cahiz) ile birlikte dört kitaptan 
biri olmuş, Aristo'nun mantığa, Batlam
yus'un astronomiye dair klasik eserleriy
le mukayese edilmiş (Yakut. XVI, ı I 7), onu 
ezberleyenler, on beş günde bir hatme
denler bile olmuştur (İbnü'l-Kıft!, 1, 332; 
II, 128). 

el-Kitab'ın Muhtevası. Eserde gramer 
kurallarının izahının yanı sıra dilin anlam 
ve pratik boyutları da ele alınmış, kaidele
rin oluşturulmasında dayanılan en önem
li kaynağı bedevlierin yaygın kullanımları 
teşkil etmekle birlikte kıyas ve ta'llle da
yalı çıkarımların da önemli payı olmuştur. 
Kitapta nadir kullanımlar şaz, zayıf, kabih, 
galat gibi derecelere ayrılarak incelenmiş, 
kıyasa aykırı düşeceği için bunlara itibar 
edilmesi doğru bulunmamıştır. 

el-Kitdb'ın muhtevası dikkatle incelen
diğinde bir iç planının bulunduğu görü
lür. Mukaddime mahiyetindeki bölümden 
sonra yoğunluk itibariyle nahiv, sarf ve fo
netikle ilgili konu ve meseleler birbirini iz
lemektedir. Eserin mukaddime yazma ge
leneğinin henüz yerleşmediği bir çağda ya
zılmış olması veya müellifin bunu yazma
ya fırsat bulamaması sebebiyle eserde te
lif amacını ve yöntemini açıklayan bir kısım 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte mukad
dime sayılabilecek bazı hususlara eserin 
baş tarafında yer verilmesi bilinçli ve planlı 
bir yöntem uygulandığı izlenimi vermek
tedir. Bunlar kelime, kelam ve çeşitleri, 
isim, fiil ve harfin tanımları, i'rab ve bina, 
isim, fiil, tesniye ve cemilerde i'rab ala
metleri ve gayri munsarif meselesi, lafız
anlam ilişkisi, çok anlamlılık-eş anlamlılık, 
hazif ve ta'viz, m üstakim ve muhal kelam
la bunların dereceleri, zarürat- ı şi'riyye ala
nına giren hususlardır (I, 12-32). Bu ko
nular, Risdletü Sibeveyhi adıyla müsta
kil bir kitapçıkta toplanmış ve Zeccacl ta
rafından Tefsirü Risrueti Sibeveyhi adıy-
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la şerhedilmiştir. Zeccacl'nin eJ-itôJ; ii 'ile
li'n-nal;v'inin aslını teşkil eden risaleye ve 
şerhine eJ-IzdJ;'ta atıflar yapılmıştır (s. 45, 
106, 107, 130, I37). Bunu izleyen ve el
Kitdb'ın yarıdan fazlasını oluşturan nahiv 
kısmında konular amil-ma'mQI ve amel 
(i'rab, netice) esasına göre ele alınmış ve 
bazı alt kategorilere bölünmüştür. Nahiv 
kaideleri Kur' an, şiir ve yaygın Arap kela
mı kanıtiarına dayandınldığı gibi usül-i fı
kıhtan mülhem kıyasla da zenginleştiril
miş. ta'lll yöntemiyle gerekçeleri açıklan
mıştır. Aynı şekilde kelamın doğruluk de
receleri de hasen-cemil, müstaklm, ahsen, 
ecmel, müstaklm kabih, müstağni, caiz, 
redi, muhal gibi ahlaki değer ölçüleriyle 
izah edilmiştir. Alanında ilk olması sebe
biyle alışılmadık terminolojinin yoğun bi
çimde kullanıldığı eserde sık geçen keli
melerden nahv "ifade tarzı, yöntem, yol", 
mevdı' "mana, kullanım şekli, işlev", men
zile "konum", mevkı' "durum" manaların
da zikredilmiştir. Eserin yarıya yakın bir 
hacim taşıyan sarf bölümünde isim ve fiil 
kalıpları, ikiden beşe kadar çıkan kök esa
sına göre ve "feale" ( ~) kökünden türe
yen suni vezinlerle ölçülerek ayrıntılarıyla 
ele alınmış, Arap diline giren yabancı isim
ler, ta'rib, iştikak, tasgir, tekil, ikil, çoğul, 
tenvin, vakıf, kafiye ve terhim meseleleri 
irdelenmiştir. Ebu Bekir ez-Zübeydl, Kitd
bü'l-İstidrôk'inde el-Kitôb'da gözden ka
çan yirmi dörtten fazla sarf kalıbına yer 
vermiştir. Eserin son yedi bölümünü teş
kil eden fonetik bölümünde kıraat ve tec
vid ilimlerini de ilgilendiren seslerin (harf
ler) adları, nitelikleri, mahreçleri, seslerin 
değişim ve dönüşümleriyle (kal b 1 ibdal 1 
i'lal , hazif, idgam, taz'lf) ilgili meseleler ele 
alınmıştır. el-Kitab'da yer alan bu fone
tik malzeme ondan sonra yazılan kıraat 
ve tecvid kitaplarının temel kaynağını ve 
ana malzemesini oluşturmuştur. 

Sibeveyhi el-Kitdb'da 373 ayeti şahid 
olarak zikretmiş, mütevatir ve şaz rivayet
leriyle bütün kıraatleri uyulması gereken 
bir yol olarak görmüş (1, 74). onlarla istiş
had etmiş, sonraki nahiv ve sözlük alim
leri de buna uymuştur. Abdullah b. Mes'Qd, 
Abdurrahman el-A'rec, isa b. ömer es
Sekafi ve Harun el-A'ver gibi Basralı kari
leri iyi bildiği için isimleriyle anarken di
ğerlerini Medine, Küfe, Mekke, Hicaz eh
li, bazı kıraat ehli şeklinde üstü kapalı bi
çimde zikretmiştir. el-Kitdb'da Slbeveyhi 
çoğu Cahiliye devrinden yirmi altı kabile
ye mensup 207 (veya 231) şaire ait 1050 
(veya 1 056) beyitle istişhadda bulunmuş, 
bunlardan 1 000 tanesinin söyleyeni belir
tilmiştir. Eserin orUinalinde hiçbir şair adı-
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nın açıkça geçmediği, bunların daha son
ra Cermi tarafından tesbit edildiği kayde
dilir (Halid Abdülker!m Cum·a. s. 214). Sl
beveyhi, istişhad devrinin sona erdiği dö
neme rastlayan ve çağdaşı olan Beşşar b. 
Bürd, Halef el-Ahmer ve Eban b. Abdül
hamid'in şiirleriyle de istişhad etmiştir. Bu 
sebeple Beşşar'ın hicvinden çekindiği için 
eserinde ona yer verdiği iddiası gerçeği 
yansıtmamaktadır. Slbeveyhi gayri mun
sarifin munsarif, meczCımun harekeli kı
lınması gibi şiire özgü kural dışı kullanım
ları (za rCı ra t ş i ' riyye ) asla döndürme veya 
asla benzetme ilkesiyle uyuşması ve bu
nunla açıklanabilir olması halinde caiz ve 
geçerli saymıştır. Ayrıca el-Ki tab'da kırk 
bir Arap meseliyle istişhad edilmiştir. Sl
beveyhi, eserde hiçbir hadisle istişhad et
mediği şeklindeki yaygın kanaatin aksine 
bu amaçla sekiz hadisi zikretmiştir (1, 74, 

32 7; Il , 32, 80, 393; lll, 268; N , 11 6). Bu ka
naatin dayanağı, hadislerin Hz. Peygam
ber'in adı anılmadan "kavlühum", "ve min 
zalike", "ve mislü zalike", "kema kale" şek
linde örtülü klişelerle zikredilmiş olması
dır. Bunun sebebi, "Bana yalan söz isnat 
eden kimse cehennemdeki yerine hazır
lansın" mealindeki hadisin (Buhar!. '"'ilim", 
38, "Enbiya"', 50; Müslim. "Zühd", 72) 

kapsamına girme korkusuyla Asma'i gibi 
Slbeveyhi'nin de hadis rivayetinden çekin
mesi olmalıdır. üstü örtülü biçimde de ol
sa az hadise yer verilmesi, Sibeveyhi ve 
hocalarının hadis külliyatının tedvin edilip 
yaygınlık kazanmadığı bir devrede yaşa
mış bulunması ve el-Kitab'ın böyle bir dö
nemin ürünü olması sebebiyledir. 

Arapça'ya giren yabancı kelimelerin Arap
çalaştırılması (ta'rTb) konusunu iki başlık al
tında ele alan Slbeveyhi, Arapçalaştırma

nın esası ve ilkeleri konusunda ilk defa 
özlü ve kapsamlı bilgiler sunmuştur (IV, 
403-407). Ta'ribin temel ilkesi olarak Arap
lar'ın kendi seslerine uymayan yabancı bir 
sesi mutlaka dillerindeki uygun sesle de
ğiştirdiklerini belirtmiş , bazı yabancı keli
meleri kendi söz kalıplarına soktuklarını , 

bazılarını ise olduğu gibi bıraktıklarını (da
hil) belirtmiştir. Bazan da içinde yabancı 
ses bulunmayan bir kelimeyi kendi sarf 
kalıplarına uysun uymasın olduğu gibi kul
lanırlar. Kimi zaman da kelimedeki yaban
cı sesi değiştirirler, kelimenin kalıbını (bina) 
olduğu gibi bırakırlar. Niüellif, Farsça'dan 
Arapça'ya geçen kelimelerdeki bazı Fars
ça seslerin hangi Arapça seslerle değişti
rildiğini örnekleriyle açıklamıştır. 

Gerçekte el-Kitab grameri , lugatı ve 
edebiyatı ile bütün dil ilimlerinin esasları-
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nı özgün üs!Cıp ve terminolojisiyle muhte
vasında bulunduran ilk kapsamlı eserdir. 
Bu gerçeği dikkate alan birçok çağdaş ya
zar Slbeveyhi'yi meani ve beyan ilimleri
nin kurucusu kabul etmiştir (Ahmed Sa'd 
Muhammed, s. 9) . Eserde mecaz (ittisa' ), 

takdim-tehir, ta'rif-tenklr, hazif-izmar, hasr 
(kasr). zikir-ziyade, fasıl-vasıl , ihbar-inşa, 

mecaz-ı akl!, tecrid, mübalağa, fevasıl, te'
kidü'l-medh bi-ma yüşbihü'z-zem , tenvi' , 
teşbih ve istiare gibi belagat sanatının 
önemli türlerine ilişkin özgün terminoloji 
içinde esaslı semantik açıklamalara yer 
verilmiştir. 

Yayılışı ve Üzerinde Yapılan Çalışmalar. 
el-Kitab'ın sonraki nesillere intikali Slbe
veyhi'nin yakın dostu ve öğrencisi Ahfeş 
el-Evsat sayesinde olmuş. Ahfeş eseri şer
hettiği gibi (LugaVı, s. 68 ; S!rafl. s. 47, 57) 

Ali b. Hamza el-Kisru, Cermi, Ebü Osman 
el-Mazini ve EbCı Hatim es-Sicistani'ye de 
okutmuştur. el-Kitab'ı Cermi ve Mazini'
den çok sayıda kimse okumuş , bunların 

başında yer alan Müberred eserin oku
tulmasında ve rivayetinde dönüm nokta
sı oluşturmuş. onun sayesinde eser stan
dart şeklini almış , aralarında İbnü's-Ser
rac, Mebreman, Zeccac, EbCı Ali ed-D'ine
veri, İbn Dürüsteveyh gibi kişilerin bulun
duğu bir nesil el-Kitab ' ı kendisinden du
yup rivayet etmiştir. 

el-Kitab 'ı ilk ezberleyen Mağribli Na'ce 
HamdCın b. İsmail el-Kayrevan'i (ö . 2001 

8 16). Mısır'a ilk getirip tanıtan ve okutan 
Ebü Ali Ahmed b. Ca'fer ed-D'ineveri (ö . 

289/902) olmuştur. KCıfe nahiv mektebi li
der i Sa'leb'in damadı olan D'ineveri, Bas
ra'ya giderek el-Kitab ' ı Mazini'den oku
muş, bir nüshasını Mısır'a getirerek tanıt
mıştır. Çağdaşı Muhammed b. Vellad da 
Bağdat'a gidip eseri Müberred'den oku
duğu gibi Müberred nüshasından istinsah 
edip Mısır'a taşımış, bu nüsha oğlu Ebü'l
Abbas Ahmed' e intikal etmiştir. Ebü'l-Ab
bas İbn Vellad, Müberred'in Mesa'ilü'l
galafında Slbeveyhi'ye yönelttiği eleştiri
lere el-İntişar li-Si beveyhi mine'l -Mü
berred adlı eserinde cevap vermiştir. Mı

sır'da uzun zaman yaşayan Ahfeş el-As
gar, Müberred'den okuduğu el-Kitab ' ı 

okutmuş ve üzerine şerh yazmıştır. Ebü 
Ca'fer en-Nehhas, Zeccac ve İbnü 's-Ser
rac gibi Müberred'in öğrencilerinden el
Kitab'ı okuduktan sonra onu Mısır'da okut
muş ve Tefsiru Şer]J.u ebydti Sibevey
hi, Şer]J.u Kitabi Sibeveyhi adlı eserleri 
yazmıştı r. 

Endülüs'e ilk giren nahiv kitabı KCıfe 
mektebine bağlı Kisai'nin eseri olmuştur. 

Yaklaşık bir asır sonra Slbeveyhi'nin el-Ki
tab'ının Muhammed b. MCısa el-Efşengi 
ve Muhammed b. Yahya er-Rebahi saye
sinde Endülüs'e girip yayılması ile Basra 
nahvinin egemenliği sürecine girilmiştir. IV. 
(X.) yüzyıl boyunca Endülüs'te el-Kitab'ın 
hakimiyeti, yapılan nahiv çalışmalarının ve 
tedrisatının onun üzerinde odaklanması ile 
sürdüğü gibi V. (XL) asrın başlarından iti
baren oraya eklektik Bağdat ekolünün gir
mesinden sonra da el-Kitab merkezli ted
risat, şerh , haşiye ve ta'lik çalışmaları de
vam etmiştir. 

el-Kitab, Basra mektebi mensupları için 
gramer çalışmalarında esas teşkil etmiş, 

uzun zaman şerh , şevahid şerhi , ihtisar, ik
mal veya tenkit şeklinde çok sayıda ese
rin doğmasına imkan vermiş. özellikle 11-N. 
(VIII-X.) yüzyıllardaki gramer çalışmalarının 
merkezini oluşturmuştur. Eseri ilk defa 
Ahfeş el-Evsat şerhetmiş . Cermi el-Fer]] 
(!yavru]. Ferl)u Kitabi STbeveyhi) adıyla ese
ri ihtisar ettiği gibi ayrıca onda geçen sarf 
kalıplarını ve gar'ib kelimeleri açıklayan iki 
eser kaleme almıştır ( "Tefslıu ebniyeti S!
beveyhi ve garibihi", inceleme ve ikmal: 
Seyf b. Abdurrahman el-Arlfl, Mecelletü 
Cami'ati 'l-İmam Mut:ıammed b. Su'ud el
İslamf, XLII , Riyad 1424/ 2003, s. 235-261) 

EbCı Osman el-Mazini Tefsiru Kitabi Si
beveyhi, Kitabü't-Ta'li]f, Kitabü'd-Di
bdc ii cevami'i Kitabi Si beveyhi'yi yaz
mış, ondaki sarf balıisierini et-Taşrif adıy
la ayrı bir cüzde toplayarak sarf konusun
da ilk tam eseri ortaya koymuştur (nş r. 

İbrahim Mustafa - Abdullah Emi n, ı -nı . 

Kahire 1373- 1379/ 1954- 1960; İbn Cinnl'nin 
el-Münşıf adlı şerhiyle birlikte). el-Kitab'ın 
en eskişarihlerinden olan İbrahim b. Süf
yan ez-Ziyad'i (ö. 249/863) İ]]racü (Şerf:ıu) 
nüketi Kitabi Sibeveyhi'yi, Ebü Hatim 
es-Sicistani, Tefsiru garibi ma ii Kitabi 
Sibeveyhi mine'l-ebniye'yi kaleme al
mıştır (n şr. Muhsin b. Salim el-Umeyrl. 
Mekke 141 3/ 1993) el-Kitdb' ı bütün gra
mer tartışmalarının temeli yaparak ona 
dayalı Basra mektebi geleneğini kuran Mü
berred olmuştur. Onun eser hakkında en 
az yedi kitabı ve bazı alimierin bunlara ce
vap mahiyetinde çalışmaları vardır (bk. 
MÜBERRED). KCıfe mektebi lideri Sa'leb de 
Tetsiru ebniyeti Kitabi Sibeveyhi adıy
la bir eser yazmıştır. 

Müberred'den sonra IV. (X.) yüzyıldaki 
gramer çalışmaları el-Kitab üzerinde yo
ğunlaşmıştır. İbnü's-Serrac nahvi felsefi bir 
görüşle ele almış. tamamıyla el-Kitab'
dan çıkardığı malzemeyi mantıkçtiarın tas
nifine göre düzenleyerek meydana getir
diği el-Uşul'ü ile Müberred'in gelenekleş-



tirdiği kıyas usulüne daha kesin ve belir
gin biryön vermiştir (nşr. Abdülhüseyin el
Fetll, Bağdat 1973) Ebü'l-Abbas İbn Vel
lad el-İntişar'ı, Nehhas da ŞerJ:ıu (Tefsiru) 
Şevfıhidi (ebyati) Kitabi Sibeveyhi'yi te
lif etmiştir (nşr. Ahmed Hattab Ömer, Ha
lep ı 97 4: nşr. Züheyr Gaz! Zahid, Beyrut 
ı 986: nş r. Ve h be Mütevelll Ömer Salime, 
Kahire ı 985). Müberred ile İbnü's-Serrac'ın 
geliştirdiği kıyas yöntemine son şeklini ve
ren ve gramer meselelerinin açıklanma
sında Arap dilinin mutlak mantıki düzeni
ni göstermeye çalışan Ebu Said es-S'irafi 
el-Müdl]al ila Kitabi Sibeveyhi, ŞerJ:ıu 
şevfıhidi (ebyati) Kitabi Sibeveyhi (nşr. 
M. Ali R. Haşim, Kahire ı 39411974). Peva'i
tü Kitabi Sibeveyhi min ebniyeti ke
lfımi'l- 'Ara b (nşr. Muhammed el-Bekka, 
Mevrid, XXVlll/3 [Bağdat 142 ı /2000], s. 
ı ı 9- ı 20), ŞerJ:ıu Kitabi Sibeveyhi (nşr. 
Abdülmün'im Faiz, Dımaşk ı 983; nşr. Ra
mazan Abdüttevvab v. dğr., Kahire ı986) 
adlı eserleri kaleme almıştır. S'irafi'nin şer
hi sonraki gramer çalışmalarının belli baş
lı kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Ken
disinden sonra Yusuf b. Hasan es-Sirafi 
ŞerJ:ıu Kitabi Sibeveyhi, ŞerJ:ıu ebyfıti 
Sibeveyhi (nşr. Muhammed Ali Sultan!, 
Dımaşk ı 976), Ebu Ali el-Faris'i, et-Ta'li
Jpıt 'ald Kitabi Sibeveyhi'yi (nşr. Avad 
b. Hamed el-Kavz'i, Riyad 1410/ ı990, ı4ı2/ 

1992) yazmış, Ebu Bekir ez-Zübeydl el
İstidrfık 'ald Sibeveyhi ii Kitabi'l-Eb
niye ve'z-Ziyfıdfıt 'ald md evradehu ii
hi müheg;g;eben ve Ma'ahu il]tilfıiü'r-ri
vfıyfıt'ında (nşr. Ignazio Guidi, Roma I890; 
nşr. Hanna c. Haddad, Riyad 1407/1987) 
el-Kitab'da bulunmayan bazı morfolojik 
kalıpları ele almıştır. Rummanl de el-Ki
tab etrafında yedi eser telif etmiştir (bk 
RUMMANI). Aynı yüzyılda el-Kitfıb'a dair 
eser yazanlar arasında Zeccac, Ahfeş el
Asgar, Ebu Bekir Mebreman, Ebu Ali el
Kal'i, İbn Dürüsteveyh, Ahmed b. Eban, 
Ebu Muhammed el-Kasrl görülür. 

V. (Xl.) yüzyılda Harun b. Musa el-Kur
tubl ŞerJ:ıu (Tefsiru) ' uyuni Kitabi Sibe
veyhi (nşr. Abdürabbih Abdüllatlf, Kahi
re 1404/ 1984), A'lem eş-Şentemerl, şeva

hid şerhine dair TaJ:ışilü 'ayni';r;-;r;eheb 
'an ma' dini cevheri'l-edeb ii 'ilmi me
cfızfıti'l-'Arab (nşr. Züheyr Abdülmuhsin 
Sultan, Bağdat ı992; Beyrut 1994) ve en
Nüket ii tefsiri Kitabi Sibeveyhi'yi (nşr. 
Reş!d Belhab!b, I-III, Rabat 1420/1999) ka
leme almıştır. Bu asırda el-Kitfıb üzerine 
eser yazanlar arasında Ebu İshak es-Saf
far, Ebü'l-Hasan er-Raba'i, Hatlb el- İskafi. 
Muhammed b. Ali el-Herev!, Ebü'l-Ala el
Maarrl de yer alır. 

VI-VII (XII-XIII) ve VIII. (XIV.) yüzyıllarda 
el-Kitfıb'la ilgili çalışmaların çoğu Endü
lüs dilcilerine aittir. VI. (XII.) yüzyılda Mev
hub b. Ahmed el-Ceval1ki Mul]taşaru şer
J:ıi emşileti Sibeveyhi (nşr. Silbir Bekir
Ebü's-SuOd, AsyOt 1979; nşr. Def'ullah Ab
dullah Süleyman, ed-Dare, XIII3 [ 1408], s. 
7ı-98), İbnü't-Tarave İ'tirfızfıt 'ald Kita 
bi Sibeveyhi ve el-Mu~addimfıt ila 'il
mi'l-Kitfıb, İbnü'd-Dehhiln ŞerJ:ıu ebyfı
ti Sibeveyhi'yi yazmıştır (nşr. Hasan Şa
zell Ferhud, Riyad 1408/ ı 987) . Aynı yüz
yılda eseri ezbere bilen Ebü'I-Hasan İb
nü'l-Baziş, Ebu Bekir İbn Ebü'r-Rukeb el
Huşenl, Zemahşerl, İbn Hişam el-Lahml 
de el-Kitfıb 'a dair eserler kaleme almış
tır. VII. (XIII.) yüzyılda Takıyyüddin ed-Da
kiki Lübfıbü'l-elbfıb ii ŞerJ:ıi (ebyati)'l
Kitfıb (nşr. Abdurrahman b. Süleyman el
Useym!n, Mecelletü 'l-Baf:ışi 'l-'ilmi, IV [Mek
ke ı 98 ı], s. 951-969), Saffar el-Batalyevsl 
ŞerJ:ıu Kitabi Sibeveyhi (Köprülü Ktp., 
nr. 1492: Rabat Ktp., nr. 317), Rebl' b. Mu
hammed el-İşb'il'i ŞerJ:ıu ebyfıti Sibe
veyhi ve'l-Muiaşşal (Brockelmann, GAL 
Suppl., 1, ı60) Ebü'l-Beka el-Ukber'i, İbn 
Mu't'i, Ömer b. Muhammed eş-Şelevbln, 
İbn Haruf, İbnü'l-Hacib, İbn UsfGr el- İşbl
l'i, Ahmed b. Muhammed el-İşb'il'i, İbnü'z
Zai', Ebu Bekir b. Yahya el-Maleki, İbn 
Ebü'r-Rebl' , Muhammed b. Ali eş-Şe! ev
bin, Ebü'l-Beka İbn Yalş bu asırda el-Ki
tfıb'a dair eser yazanlardandır. VIII. (XIV.) 
yüzyılda İbnü'z-Zübeyr es-Sekafi, Muham
med b. Ali el-Maleki, İbn Rüşeyd, Ebu Hay
yan el-Endelüsl de el-Kitfıb'a dair eserler 
kaleme almışlardır. el-Kitfıb'ın 628 (1231) 
istinsah tarihli anonim bir şerhi de Amas
ya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi'nde kayıt
lıdır (nr. 622) . 

Arap dili gramerine dair çalışmaların de
vamlı ve semereli akışının ana kaynağını 
teşkil eden el-Kitfı b, Arapça'nın ve İsla
miyet'in hakim olduğu bölgelerde asırlarca 

değerini korumuş, Şark'ta yerini muhta
sar eserlerin almaya başlamasından son
ra bile Mağrib'de özellikle Fas'ta çokyakın 
zamana kadar okutulmaya devam etmiş
tir. el-Kitab üzerinde çağımızda da Do
ğu'da ve Batı'da sayısız araştırma ve tez 
çalışması ortaya konmuş olup bazıları şun

lardır: Muhammed Abdülmün'im el-Ha
fac'i, Şevfıhidü'l-Kitfıb (Kah i re ı 949): M. 
Ali R. Haşim, Diriise ii Kitabi Sibeveyhi 
( Hartum 1965); Hatice el-Hadisi, Kitfıbü 
Sibeveyhi ve ŞuruJ:ıuh (Bağdat 1967) : 
Ahmed Ratib en-Neffah, Fihrisü Şevahi
di Sibeveyhi (Beyrut ı 970); Muhammed 
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b. Abdülhalik Udayme, Fehdrisü Kitabi 
Sibeveyhi (Kahire 1975): Harndi Ali el
Mehdi, el-Künuzü';r;-;r;ehebiyye ii şer
J:ıi ve i'rfıbi Şevdhidi Sibeveyhi'ş-şi'riy

ye (Necef 1975) : Gerard Troupeau, Lexi
qu{dndex au Kitiib de Sıbawayhi (Pa
ris ı 976): Halid Abdülkerim Cum'a, Şevfı
hidü'ş-şi'r ii Kitdbi Sibeveyhi (Küveyt 
ı 980: Kah i re 1989): İbrahim Hasan İ bra
him, Sibeveyhi ve'z-zaruretü'ş-şi'riyye 
(Kahire ı 983) : Saliha Raşid, el-Lehecfıt 
ii Kitabi Sibeveyhi (Mekke 1985); Fevzi 
Mes'ud, Sibeveyhi cfımi'u'n-naJ:ıvi'l
'Arabi (Kahire 1986): Nevzad Hasene, el
Menhecü'l-vaşii ii Kitabi Sibeveyhi 
(Bingazi 1996); Abdülal Salim Mekrem, 
Şevfıhidü Sibeveyhi mine'l-Mu'alla~ö.t 
(Beyrut ı407); imam Hasan el-Cebburi, Şe
vfıhidü Sibeveyhi min Şevfı'iri'l- 'Ara b 
(Kahire ı4ı ı ı ve ŞerJ:ıu Cümeli Sibevey
hi (İskenderiye ı 992); Hasan Musa eş-Şilir, 
İl]tilfıiü'r-rivfıye ii şevfıhidi Sibeveyhi'ş
şi'riyye (Amman ı 992); Mehmet Çakır, Si
beveyh, Öğretim Yöntemi ve Koyduğu 
Bazı Nahiv Kuralları (İzmir 1994); Ge
nevieve Humbert, Le s voies de la trans
mission du Kitab de Sibawayh (Leiden 
1995): Ahmed Sa'd Muhammed, el-Uşu
lü'l-beldgıyye ii Kitabi Sibeveyhi ve 
eşeruha ii'l-baJ:ışi'l-belfıgi (Kahire 1419): 
Soner Gündüzöz, Sibeveyh'te Kelime Ya
pısı (Samsun 2002; daha geniş bilgi için 
bk. Sezgin , IX, 55-63, 24ı-242) S'ibeveyhi 
ve kitabı bilimsel, akademik sempozyum 
ve kongrelerde de çeşitli yönleriyle ele alın
maktadır. Ş'iraz'da Pehlevi Üniversitesi'
nin 27 Nisan- Z Mayıs 1974'te düzenle
diği Uluslararası Slbeveyhi Kongresi'nde 
çok sayıda bilimsel tebliğ sunulmuş ve tar
tışılmıştır. 

Dünya kütüphanelerinde çok sayıda nüs
hası bulunan el-Kitfıb'ın birçok baskısı ve 
neşri yapılmıştır (nşr. Hartwig Derenbourg, 
Le livre de Sıbawaihi, I-11 , Paris 1881-1882: 
Hildesheim 1970; nşr. Ahmed Han Saha
dır, Kitabü Sibeveyhi, 1-11, Kalküta 1887, 
Kitabü Sibeveyhi, Bulak ı3ı6-13ı8/ ı898-
ı 900: en sağlıklı baskı olup kenarında SI
raf! şerhinin ihtisarı ile A'lem eş-Şente
merl'nin şevahi d şerh i yer alır) . Eserin en 
son ilmi neşrini Abdüsselam Muhammed 
Harun gerçekleştirmiştir (l-V, Kahire 1385/ 
1966-ı988, son cilt indeks). D. Gustave 
Jahn eseri Almanca'ya çevirmiş ( Sibawa
ihi's Buch über die Grammatik, I-11, Ber
lin ı895- ı 900; Hildesheim 1969); Arthur 
Schaade, Sibawaihi's Lautlehre adıyla el
Kitfıb'daki fonetikle ilgili meseleleri ince
lemiştir (Leiden 1911). 
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L 

SiCciL 
(~!) 

Kur'an'da bazı toplumların üzerine 
ilahi ceza olarak atılan taş için 

kullanılan bir kelime. 

Arapça asıllı olduğunu düşünen dilcile
re göre kelimenin aslı secl kökünden tü
remiş olup "kocaman, katı ve sert" mana
sma gelen secildir, daha sonra mübalağa 
ifade eden siccil şekline dönüşmüştür. Bu
na göre siccll, "taş ve çamurun ileri dere
cede sertleşmiş karışımı veya ateşte pişiri
lip taşiaşmış çamur" anlamında kullanılır. 
Dilciler arasında tercih edilen anlayışa göre 
ise sicdl, Farsça'da "taş" anlamına gelen 
seng ile "çamur" manasındaki gil kelime
sinden meydana gelmiştir. Buna göre seng
gil olması gerekirken Farsça'dan Arapça'
ya geçişte "siccil"e dönüşmüştür (Lisanü'l
'Arab, "sel" md.; Tacü'l-'aras, "sel" md.). 
Aynı açıklama İbn Abbas'tan da nakledil
miştir (Matürldl. Te' vilatü'l-Kuran, VII, 
215). Bazı şarkiyatçılar, sicdlin Akkadlar'
da "yumuşak taş" manasında kullanılan 
Sumerce asıllı sik.illu veya shigilludan gel
diğini ileri sürmüştür. Yine Ararnice'de 
"minber taşı" anlamındaki sgyl veya sgl 
kelimeleriyle de benzerlik taşıdığı, Mezo
potamya'dan Suriye yakınlarındaki Arap 
lehçelerine geçtiği ve Hz. Peygamber za
manında Arabistan'ın orta kısımlarında çak
mak taşı benzeri bir taş için kullanılmaya 
başlandığı ileri sürülmüştür (Ef21İng], IX, 
538) 

Siccil kelimesi Kuran'da iki yerde LUt kav
minin uğradığı azap (HOd 11/82-83; el-Hicr 
15/7 4). bir yerde de FTI Vak'ası'yla ilgili ola
rakgeçer (el-F!II05/3-4). Siccilin, manası

nı tamamlayıcı mahiyette başka kelime
lerle birlikte kullanıldığı, LOt kavminden 
bahsedilen Hud sOresindeki iki ayetin me
ali şöyledir: "Nihayet emrimiz gelince ora
nın altını üstüne getirdik ve üzerine istif 
edilmiş siccil taşları yağdırdık; o taşlar rab
bin katında işaretlenmiş durumdaydı." Ba
zı alimler ilk ayetin ifade ediliş tarzına ba
karak LOt kavminin bulunduğu yerde bü
yük bir sarsıntının vuku bulduğu, bu sıra
da volkanik püskürtüyü akla getiren !av 
parçalarının yağdırıldığı ihtimaline işaret 
etmiştir (Muhammed Esed, I, 442) . Bu yo
rum kelimenin "ateşte pişirilmiş tuğla" an
lamına dayanmaktadır. Bazı müfessirler 
siccilin azap esnasında atılan taşların alın
dığı yerin adı olduğunu söylerken bazıları 
da siceli ile siccin kelimesi arasında ilişki 
kurarak sicdnin kafirlere ait azabın yazıl
dığı belge olduğu gibi siccilin de aynı ma-

naya gelebileceğini belirtmişlerdir. Bazı ha
dis rivayetlerinde sicili (sicillat) amel def
teri anlamında kullanılmıştır (Müsned, II, 
213; İbn Mace, "Zühd", 35; Tirmizi, "İman", 
ı 7). Sonuç olarak siccil kelimesinin Kur' an'
daki kullanılışı helak mucizesi çerçevesine 
girdiğinden mahiyetini tam ölarak belir
lemek mümkün değildir. Bununla birlikte 
LOt kavmini helak eden taşların püskür
tülen lavlar, Ebrehe'nin Fil ordusunu mah
veden siccilin de gök taşları olabileceği söy
lenebilir. 
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sicciN 
(~!) 

Kötülerin amel defterlerinin 
. bulunduğu yer anlamında 

Kur'an terimi 
(bk. İLLİYYİN). 

Si CiL 

(bk. ŞÜRÜT ve SİCİLIA.T). 

SiCiLL-i AHVAL DEFTERLERİ 
Osmanlılar'da devlet memurlarının 

sicil kayıtlarını içine alan 
defterlerin adı. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte sicil, "resmi belgelerin kayde
dildiği kütük, devlet memurlarının resmi 
vukuatlarını ihtiva eden defter", sicill-i ah
va! de "memurların tercüme-i hallerinden 
resmiyete intikal eden hususlar" anlamı
na gelir. Genellikle sicill-i ahval defterleri 
olarak bilinen defterler, yakın dönem Os
manlı biyografi yazımında başvurulan en 
önemli kaynak olup sicill-i umumi (BA, ŞD, 
nr. 2532/24) ve esas künye defterleri (BA, 
DH.EUM.LVZ, nr. 30/70) adıyla da anılır. Bu 


