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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. 
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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 


