
neminde pek çok Arapça eser Latince'ye 
çevrildi. Müslümanlar Sicilya'da savaşlar 
sırasında harap olan Palermo gibi şehir
leri yeniden inşa ettiler ve bu şehirlerde 
ortaya koydukları eserlerle Sicilya mima
risi islam sanatından etkilendi. Müslüman
lar tarafından yetiştirilen pek çok bitki de 
Sicilya yoluyla Avrupa'da tanındı ve üretil
di. 

Osmanh-Sicilya İlişkileri. Akdeniz'deki 
Türk denizcileri, Sicilya adasını İslam coğ
rafYacılannın yazdıklarından ve dostluk kur
dukları Afrikalı müslüman denizcilerden 
öğrendiler. Özellikle Plıi Reis'in Kitab-ı Bah
riyye'sinde "Çiçilye" diye yazılan Sicilya'nın 

liman şehirleri, zirai zenginliği ve büyük 
bir üne sahip olan Etna yanardağı hak
kında çeşitli bilgiler yer almaktadır. Pir! 
Reis'e göre Sicilya dağlık, sulak ve verimli 
bir ada olup çevresi 700 mildir ve içinde 
700 kale bulunmaktadır. XVI. yüzyılda ar
tan korsanlık, esir ticareti, resmi ve ka
çak mal taşımacılığı gibi faaliyetler Sicil
ya'da belirli bir hareketliliğe yol açtı . Os
manlılar'ın buraya her zaman büyük bir 
donanma gönderebileceği endişesi Paler
mo, Siracusa ve Katanya gibi şehirlerin 
tahkim edilmesine, sahillere çoksayıda ku
le yapılmasına sebep oldu. Ancak Osman
lı Devleti buraya doğrudan bir sefer açma
dı; XVII. yüzyılın başlarında Palermo ve di
ğer bazı yerlere yapılan akınlar ocaklara 
mensup Türk denizcileri tarafından ger
çekleştirildi. 

Osmanlılar'ın Sicilya ile olan ilişkileri da
ha çok Garp ocaklarının eyaletlerinin ara
cılığıyla gelişti ve genelde ticari boyutlar
da kaldı. Akdeniz'de faaliyet gösteren bu 
eyaletlere mensup denizcilerin batı yönü
ne yapılan seferler sırasında adayı tanıyan 
müslüman denizcilerden ve adaya gelip gi
den diğer kişilerden haber topladıkları bi
linmektedir. Sicilya, XVll ve XVlll. yüzyıllar
da Garp ocaklarının Batılı devletlerle yap
tıkları antlaşmalarda t icari ilişkiler sebe
biyle yer alması yanında iki taraf arasında 
meydana gelen esir alma ve din değiştir
me gibi olaylar önemli gelişmelere yol aç
tı. 1644 yılında müphem bir şehzadenin 
hıristiyanlaştırılıp Padre Ottomano adıyla 

dolaştınlması ve Ma'noğlu Fahreddin'in 
adaya gelip yardım istemesi iz bırakan olay
lardandır. Osmanlı Devleti, 1734'te Napo
li'de bağımsızlığını ilan eden Regno di Due 
Sicilie (iki Sicilya Krallığı 1 Sicilyateyn) devletiy
le 1740'ta doğrudan temasa geçti ve Na
poli'ye elçi gönderdi. Buna dair ve Osman
lı hariciyesinin Sicilya'da konsolos yahut 
vekil bulundurmaları hakkında az da olsa 
belge mevcuttur. 

İtalya'da birliğin kurulması sırasında Si
cilyalı aydınlardan ünlü şarkiyatçı ve siya
setçi Michele Amari, geçmiş dönemlerde
ki islam medeniyetinin kendilerine bırak
tığı zengin mirası öne sürerek adanın ba
ğımsızlığı yönünde çok çaba gösterip ilmi 
çalışmalar yaptıysa da başarı kazanama
d ı. XIX. yüzyılın ortasında birliğin kurul
ması üzerine Sicilya'da yaşanan göç hare
keti sırasında bir kısım Sicilyalı istanbul, 
İzmir, Trabzon, Edirne, Samsun ve İsken
derun gibi Osmanlı liman şehirlerine yer
leşti. Ancak İtalya ' nın özellikle 19SO'den 
sonra kalkınması üzerine bunların büyük 
bir kısmı ülkelerine geri döndü ve ayrıldık
ları yerlerde çeşitli izler bıraktı. 1990'da ya
pılan araştırmalara göre Sicilya'da 30.000'e 
yakın müslüman bulunmakta, bunların ço
ğunluğun u Palermo, Ragusa, Katanya ve 
Agrigento şehirlerinde oturan Tunus, Fas 
ve Senegalliler oluşturmaktadır. Tunus hü
kümeti Palermo'da bir cami yaptırıp yöne
timini kendi üzerine aldı. Katanya'da Lib
ya , İslam döneminden kalma bir binayı 
restore ettirerek camiye çevirdı ve Hz. 
ömer'e adadı. Müslümanların 8Z7'de Si
cilya'ya ilk çıktıkları yer olan Mazara del 
Vallo'da tarihi geleneği yaşatmak üzere 
Arapça öğretilen bir lise, Mazerl adına bir 
araştırma merkeziyle Michele Arnari'nin 
adına kurulmuş bir ilmi araştırma mer
kezi bulunmaktadır. İslam medeniyetinin 
bıraktığı izler günümüzde de ayrıntılı ola
rak incelenmekte, Palermo Üniversitesi 
bünyesindeki Doğu Araştırmaları Merkezi 
geleneksel araştırmaları daha ileri götür
meye çalışmaktadır. 
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SİCİSTAN 

(bk. SİSTAN). 

SiCİST ANi, 
Abdullah b. Süleyman 

(bk. İBN EBÜ DAVÜD). 

SİCİSTANi, Ebu Hatim 
(~~~~l>~i) 

Ebu Hatim Sehl b. Muhammed 
b. Osman b. Kasım (Yezld) 

el-Cüşeml es-Sicistanl 

(ö. 255/869) 

Arap dili ve edebiyatı, 
Kur'an ilimleri, 

hadis ve ahbar alimi, ravi. 

_j 

_j 

_j 

165 (781 ) yılı civarında Sicistan 'da veya 
Tüster'de doğdu. Aslen Tüsterli olup Kir
man ve Sicistan'da ticaret yaptıktan son
ra Sicistan'a yerleşen Fars asıllı zengin ve 
nüfuzlu bir aileye mensuptur. Cüşeml nis
besi, Beni Cüşem'in (Cüşem b. Muaviye ?) 

· mevlası olmasıyla alakalıdır. Doğduğu yer
de bir süre eğitim gördükten sonra tah
silini ilerietmek amacıyla genç yaşta Bas
ra'ya gitti ve Bağdat'a yaptığı kısa bir se
yahat dışında hayatını burada geçirdi. Baş
ta kendisinden Kitô.bü Sibeveyhi'yi iki 
defa okuduğu Ahfeş el-Evsat ile kıraat ho
cası Ya'küb el-Hadraml, Ma'mer b. Mü
senna, Asma!, Ebfı Zeyd el-Ensarı olmak 
üzere Ebfı Muhammed Abdullah b. Mu
hammed b. Harun et-Tewezl. Dfırl, Ebfı 
Ubeyd Kasım b. Sellam, Halef el-Ahmer, 
Ahmed b. Haris el-Harraz, Muhammed b. 
Ubeydullah el-Utbl. Ali b. Ubeyde er-Hey
hani, İbn Sellam el-Cumahl, Ravh b. Uba
de. Medainl, Arnr b. Kirkire, Eyyüb b. Mü
tevekkil, Sellam et-Tavll gibi alimden kı
raat, Kur'an ilimleri, Arap dili grameri ve 
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lugatı, garlb ve nevadir, şiir ve edebiyat, 
hadis, fıkıh , tefsir gibi alanlarda ders aldı. 
Siyasetten ve yöneticilerden uzak sakin bir 
hayat yaşadı. Babasından ve amcasından 
kalan zengin mirası ( 100.000 dinar) ilim yo
lunda harcadı; çok sayıda eser yazmak ve 
sayısız öğrenci yetiştirmekle temayüz et
ti. Bunlar arasında başta hayatı hakkın
daki bilgilerin çoğunu nakleden Müberred 
ile İbn Düreyd olmak üzere Sükker'i, İbn 
Kuteybe, Sünen sahipleri EbG DavGd ile 
Nesa'i, Bezzar, İbn Huzeyme, Muhammed 
b. Abdüsselam el-Huşenl, EbG Bişr ed-DG
labl, Ramhürmüz'i, Muhammed b. Cerlr et
Taberl, İbn Said el-Haşim!, YemGt b. Mü
zerra' gibi alimler sayılabilir. Güzel sesiyle 
tanınan EbG Hatim'in Basra merkez ca
misinde yaptığı altmış yıllık imam hatip
lik görevi esnasında hiçbir gün kıraat ha
tası (lahn) yapmadığı kaydedilir (İbnü'l-Ce
zerl. I, 320). Aynı zamanda Haşimoğulları'
na mensup Basra valilerinin emlakine iliş
kin hesap işleriyle (Zübeydl, s. 96) ve kitap 
ticaretiyle uğraşıyordu. Pek çok değerli ki
tabı ihtiva eden zengin kütüphanesine öl
düğünde 14.000 dinar değer biçilmiş ve Si
cistan hakimi Ya'küb b. Leys es-Saffar ta
rafından satın alınarak Sicistan'a nakledil
miştir. Öğrencisi İbn Düreyd'in rivayetine 
göre Sicistfml 255 yılı Muharrem (veya Re
ceb) ayında (Ocak veya Haziran 869) doksan 
yaşlarında Basra'da vefat etti, cenaze na
mazı Basra Valisi Süleyman b. Ca'fer ta
rafından kıldınlarak Sürretü'l-musalla'da 
defnedildi. Dürüst ve cömert olan, şaka ve 
espriden hoşlanan bir kişiliğe sahip bulu
nan Ebü Hatim her gün 1 dinar sadaka ve
rir, gecenin önemli kısmını ilim ve ibadet
le geçirirdi. 

EbG Hatim, Cahiliye devri Arap dili, şiiri, 
alıbar ve edebiyatı, lugat, gar'ib, nevadir, 
aruz ve muamma, kıraat ve Kur'an ilim
lerinde derin vukufuyla tanınmıştır. Gü
venilir bir ravi olarak hacası Ahfeş el-Ev
sat'ın eserlerini ve kendisinden iki defa 
okuduğu Kitabü Sibeveyhi'yi rivayet et
miş, öğrencisi Müberred de bu eserin en 
önemli ravilerinden olmuştur. Asma'i, ho
cası olmasına rağmen Kur'an ilimierindeki 
derin vukufu sebebiyle EbG Hatim'le kar
şılaştığında ayağa kalkar, hacası EbG Zeyd 
el-Ensarl de kendisinden sonra kimden 
okuyacaklarını soran Basralılar'a EbG Ha
tim'i tavsiye ederdi. Kendisi Basra gramer 
okuluna taassup derecesinde bağlı olup 
Küfe alimlerine güvenmez ve onları önem
semezdi. Orta düzeyde bir şair olan Sicis
tani'nin ulema üs!Gbunda nazmedilmiş ba
zı şiirleri çeşitli kaynaklarda yer alır (me
sela bk. ibnü'l-Kıftl, II, 60) 
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Eserleri. EbG Hatim elliden fazla eser 
kaleme almış olup pek azı günümüze ka
dar gelebilen başlıca eserleri şunlardır: 1. 
Kitabü'l-EZdad (nşr. August Haffner, Se
IEişetü kütüb fi'l-etdad içinde, Beyrut 1912, 
s. 71-162; nşr. MuhammedAbdülkadir Ah
med, Kahire 1991; nşr. Muhammed Avde 
Selame EbG Cürey, Kahire 1994). 2. el
Far]f beyne'l-ademiyyin ve beyne kül
li ~i n11;. insanlarla diğer canlılar arasın
daki benzer organların isim farkiarına dair 
bir sözlüktür (nşr. Hatim Salih ed-Damin, 
MMİ!r., XXXVIlll [Bağdat 1986], s. 206-260; 
Kitabanfl'l-far/f: içinde, Beyrut 1407/1987, 
Sabit b. EbG Sabit'in Kitabü'l-Far/f:'ı ile bir
likte; NuşCış muf:ıa/f:/f:a/f:a fi'l-luga ve'n-naf:ıv 
içinde, Musul1991, s. 181-245). 3. Fe'altü 
ve et'altü. Sülas'isi ile if'al kalıbı aynı an
lamda olan fiillerle ilgili bir sözlüktür (nşr. 
Halil İbrahim el-Atıyye, Basra 1 393/1973; 
Beyrut 1416/1996 ). Abdülkerlm el-Azbav'i 
eseri Fe'ale ve et'ale adıyla Asınal'ye 
nisbet! e yayımiarnıştır ( Mecelletü '1-Baf:ışi'l
'ilmi, IV, Mekke 1401). 4. Ful;uletü'ş-şu'a
ra' (Sü'alatü Ebi fjatim es-Sicistani li'l-Aş
ma'i ve reddühQ 'aleyhi fi fuf:ıületi'ş-şu'a
ra'; nşr. Muhammed Abdülkadir Ahmed, 
Kahire 1411/1991; nşr. Muhammed Avde 
Selame EbG Cürey, Kahire 1994). S. el
Kerm. Bağcılık ve üzümle ilgili kelimeler 
ve tabirler sözlüğüdür (nşr. August Haff
ner, el-Bülga fi şü?üri'l-luga içinde As
mal'nin eseri olarak Sicistanl'nin rivaye
tiyle neşredilmiştir, Beyrut 1914, s. 73-94). 
6. el-Mu'ammerun mine'l-'Ara b ve tu
rafun min aJ:].bfirihim ve ma ]falı1hu ii 
münteha a'marihim (nşr. lgnaz Goldzi
her, "Abhandlungen zur Arabischen philo
logie", Leiden 1899, Almanca tercümesiy
le; nşr. Ahmed Nacl, Kahire 1323; tashih 
M. Emin el-H and, Kahire 1325/1 907; Taif 
1400/1980; nşr. Muhammed İbrahim Sellm, 
Kahire 1413/1993). 7. el-Veşaya. Mev'iza, 
nasihat ve ahbara dairdir (nşr. ve Almanca 
tre. lgnaz Goldziher, Leiden 1896). Son iki 
eser birlikte de yayımlanmıştır (el-Mu' arn
merün ve'l-Veşaya, nşr. lgnaz Goldziher, 
Almanca tercümesiyle, Leiden 1899; tas
hih M. Emin el-Hancl, Kah i re 1 323/1905; 
nşr. Abdülmün'im Amir, Kah i re 1961; nşr. 
Muhammed İbrahim Sellm, Kahire 1993). 
8. el-Mü~ekker ve'l-mü'enneş. Arap di
linde eril-dişii kelimeler meselesi ve bun
lara dair bir sözlüktür (nşr. izzet Hasan, 
Beyrut-Halep, ts. [ı 997[; nşr. Hatim Salih 
ed-Damin , Dımaşk 1481/1997). Eser, Ni
had M. Çetin tarafından Aba lfatim as
Sicistani ve Kitab al-Muçlakkar va'l
muanna{ı adıyla doktora tezi olarak tah
kikedilmiştir (İÜ Ed. Fak., 1958) . İbrahim 

es-Samerra'i'nin (Risaletü'I-İslam, Vli-Vlll 
[ 1 969], s. 85-112; Resa'il ve nuşQş içinde, 
s. 93-105, bk. bibl.) ve İbtisam es-Saffar'ın 
et-Te~kir ve't-te'niş (Mecelletü 'l-Belag 
içinde, yıl8-10, Bağdat 1971-1972, lll/8, s. 
48-57; !Il/9, s. 64-71; lll/10, S. 53-59) adıy

la EbG Hatim'e nisbetle neşrettikleri eser 
ona ait değildir (Cennabl, XXXV/3 [ 1984], 
s. 188-224). 9. en-NaJ:].lelen-NaJ;l. Hur
ma ve hurma ziraatıyla ilgili giriş niteliğin

de bilgilerden sonra ilgili kelime ve tabir
leri açıklayan lugatla alakah bir eserdir (nşr. 
Bartolarneo Lagumina Il Libro della Pal
ma, di Abi fjatim as-Sidjistani, Palermo 
1873 ve Atti d ella Reale, VIII/4, Roma 1891, 
s. 5-41; nşr. Hatim Salih ed-Damin, el-Mev
rid, XIV/3 [Bağdat 1405/1985], s. 107-158; 
NuşCış muf:ıa/f:/f:a/f:a fi'l-luga ve'n-naf:ıv için
de, Musul 1991, s. 99-179; nşr. İbrahim es
Sam erra!, Riyad 1405/1 985; Beyrut 1405/ 
1985). 10. Şerl;u Divani't-Tufeyl el-Ga
nevi (nşr. Fritz Krenkow, London 1 927; 
nşr. M. Abdülkadir Ahmed, Beyrut 1968). 
11. Şerl;u Divani'l-lfutay'e (İbnü's-Sik
klt ve Sükker! şerhleriyle birlikte, nşr. Nu'
man Emin Taha, Kahire 1 958). 12. Tetsi
ru garibi ma ii Kitabi Sibeveyhi mine'i
ebniye (nşr. Muhsin b. Salim el-Umeyrl, 
Mekke 1414/1993; nşr. MuhammedAhmed 
ed-Dall, Dımaşk 1422/2001). 13. Ma'rite
tü işti]falfı esma'in natalfa bihe'l-Kur'an 
ve ca' et bihe's-sünnetü ve'l-aJ:Jbar (yük
sek lisans tezi, 1407, Süleyman b. Hamed 
es-Sakrl, Muhammed b. Suud Üniversite
si). 14. EbG Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'
nın Mecazü'l-Kur'an'ının tenkidine dair 
eser (yazması için bk. Sezgin, IX, 66). 15. 
Garibu'l-Kur'an. Eser üzerinde Josef Fe
ilchenfeld'in Ein einleitender Beitrag 
zum Garibü'l-Kur'fin nebst einer Probe 
aus dem Lexicon des Seğestanı adlı bir 
çalışması vardır (Wien 1892) . 16. Şerl;u 
N evadiri Ebi Zeyd (Ma ketebehü Ebü Ha
tim 'ale'n-Nevadir li-Ebi Zeyd). Ahfeş el
Asgar ve Ebü Hatim'in lugat izahlarıyla 
birlikte intikal eden EbG Zeyd'in en-Neva
dir'inin neşrine esas olan nüsha bir ravi
nin müdahale ölçülerini aşan açıklama ve 
tefsirlerle doludur. Nihad M. Çetin, EbG 
Zeyd'in eserinin Köprülü Kütüphanesi'nde 
bulunan nüshasının (nr. 1046 mükerrer) as
lında EbG Hatim'in şerhi, neşre esas olan 
nüshanın da Ahfeş el-Asgar'ın şerhi sayı
labileceğini söyler. 

EbG Hatim es-SicistanY'nin kaynaklarda 
adı geçen el-Kıra'at'ı Basralılar'ın ilim ale
mine karşı övündükleri dört eserden biri 
kabul edilmiştir (diğerleri Halil b. Ahmed'in 
Kitabü'l-'Ayn'ı, Stbeveyhi'nin el-Kitab'ı, Ca
hiz'in Kitabü'l-f:layevan'ı) . İbnü'l-Cezerl, Si-



cistanl'nin bu eserinde meşhur yedi kıraate 
bağlı kaldığını söylemiş ve rivayette bu
lunduğu kimselerin isimlerini belirtmiştir 
(Gayetü'n-nihaye, 1, 320). Yine sadece adı 
bilinen Kitdb fi'n-naJ:ıv'i de (Mul]taşar fi'n
naf:ıv) Horasan ve Sicistan Emiri Ya'küb 
b. Leys es-Saffar'ın muhtasar bir nahiv ki
tabının yazılmasını istemesi üzerine Sibe
veyhi ve Ahfeş el-Evsat'ın görüşleri esas 
alınarakkaleme alınmıştır (Zübeydl, s. 95). 
Sicistanl'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: el-Cerdd, ed-Dir'u 
ve't-tirs, el-FeşaJ:ıa, Ijal]fu'l-insan, el
Ijarru ve'l-berd, eş-Şemsü ve'l-]famer, 
el-Leylü ve'n-nehar, el-lfaşerat, el-Ijışb 

ve'l-]fa{ıt, el-Hica', el-İbil, el-İdgam, Iş
ldJ:ıu'l-müzal ve'l-müfsed, el-İtbd', el
İJ;tilaf (İI]tila.fü'l-meşaf:ıif), el-K;.siyy ve'n
nibal ve's-siham, el-Libe' ve'l-leben 
ve'l-J:ıalib, el-Ma]fşur ve'l-memdud, Ma 
telJ:ıanü tihi'l-'amme, el-Mu{ıtaşar fi'n
naJ:ıv, Kitdbü'l-Mu'amma, en-Na]ft ve'ş

şekl, es-Sibd', es-Süyuf ve'r-rimaJ:ı, eş
Şev]f ile'l-vatan, eş-Şita' ve'ş-şayf, et
Tayr, el-'U ş b ve'l-ba]fl, el-Va]ffü ve'l
ibtida', el-Vu{ıuş, ez-Zer', eş-Şecer ve'n
nebdt, el-Ma]fatı' ve'l-mebddi' , en-Ne
vadir, el-Ezmine, İ'rdbü'l-Kur'an, Ce
mahirü'l-'Arab. Bazı kaynaklarda şu eser
ler Sicistanl'ye ait olmadığı halde ona nis
bet edilmiştir: el-'A~ame, el-Gaye fi'l
]fıra'dti'l-iJ:ıdd 'aşrete, el-Hemze, el-Mi
yah, et-Te~kir ve't-te'niş, ez-Zine (el-Mü
?ekker ve'l-mü'enneş, nşr. Hatim Salih ed
Dam in, neşredenin girişi, s. 2 ı -22). Sicistani 
hakkında M. Nihat Çetin'in doktora çalış
ması dışında (yk bk.) Said Casim ez-Zebi
di Ebu lfatim es-Sicistani er-Raviye 
adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır 
(ı 97 4, Camiatü Bağda d) 
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SİCİSTA.Ni, Ebu Süleyman 
( ~~,ü~~l ) 

Ebu Süleyman Muhammed b. Tahir 
b. Behram es-Sicistanl el-Mantıki 

(ö. 391/1001 [?]) 

Meşşai ve Yeni Eflatuncu 

L 
eğilimleriyle tanınan filozof. 

_j 

Doğum tarihiyle ilgili kesin bilgi yoktur. 
Mantıkta gösterdiği üstün başarıdan dola
yı "Mantıki" unvanıyla da anılır. İran'ın do
ğusundaki Sicistan (Sistan) bölgesinde dün
yaya geldiği, Hanefi f1khı öğrendiği sırada 
Helenistik dönemden intikal eden Yunan 
ilim ve felsefesiyle de ilgilendiği ve Grek 
kültürüne aşina olan Sicistan Emiri Ebu 
Ca'fer b. Babeveyh ile aralarında samimi 
bir ilişki bulunduğu anlaşılmaktadır (Mün
tei]abü Şwani'l-/:ıikme, s. 3 ı ı, 315-320) 
923-963 yılları arasında hüküm süren emir
le Sicistani'nin münasebetinin 939'dan ön
ceki tarihlerde gerçekleştiği talebesi Ebu 
Hayyan et-Tevhidi'nin naklettiği bir olay
dan öğrenilmektedir. Buna göre Abdü
laziz b. Nübate 327'de (939) Bağdat ci
varında doğduğunda Sicistani'den ço
cuğun yıldız falına bakması istenmişti (el
Mukabesat, s. 265). Bu durumda filozof 
söz konusu tarihten önce Farabi'nin Bağ
dat'ta bulunduğu sırada şehre gelmiş ol
malıdır. Fakat kaynaklar, onun Farabi ile 
değil daha çok talebesi Yahya b. Adi ile 
olan ilişkisi üzerinde durmaktadır. Daha 
Sicistan'da iken Emir Ca'fer'in sarayında
ki ilmi ve fikri sohbetlere katıldığı ve Fa
rabi'den sonra Bağdat mantık okulunun 

SiCiSTANI, EbO Süleyman 

meşhur hacası Yahya b. Adi'nin derslerini 
takip ederek kısa zamanda kendisinden 
söz ettirdiği dikkate alınırsa Sicistanl'nin X. 
yüzyılın ikinci on yılında doğduğu söylenebi
lir. İbnü'n-Nedim, "Onun doğduğu yıl ... " 
dediği halde tarih vermemiştir ( el-Fihrist, 
s. 322). Mirza Muhammed Han Abdülveh
hab Kazvini bazı karlnelerden hareketle 
filozofun 307 (919) veya en geç 310 (922) 
yılında doğduğunu ileri sürer (Şerf:ı-i Hal, 
s. 24-25). Tevhldi el-Mu]fabesdt'ta (s 253) 
"Sicistanl'ye 'bir' kavramı sorulunca 371 'de 
(981) aralarında benim de bulunduğum 
topluluğa şunları yazdır dı ... " der. Eserin 
Kahire 1929 baskısında bu ifadedeki ta
rih 391 ( 1 001 ) olarak zikredilmekteyse de 
sonraki naşirler 371 (981) yılını tercih et
mişlerdir. Fakat Kahire neşrini esas alan 
Abdurrahman Bedevi, vefatının 391 yılın
dan sonra olduğu düşünülünce doğumu

nun da IV. yüzyılın üçüncü on yılı içinde 
gerçekleştiğini kabul etmek gerektiğini, 
daha önce doğması halinde anılan tarihe 
kadar yaşamasının mümkün olamayacağı
nı söyler (Müntei]abü Şıvani'l-f:ıikme, neş
redenin girişi, s. 7). Kaynaklarda Sicistani'
nin ölümü hakkında da bilgi yoktur. İb
nü'n-Nedim eserini 377'de (987) yazdığı
na ve kendisini yakından tanıdığı halde bu 
konuda bilgi vermediğine göre o tarihte 
Sicistani'nin hayatta olduğu anlaşılmakta

dır. Öte yandan ilim, fikir ve sanat erbabı
nı himaye eden. Sicistani'nin çeşitli felse
fe meselelerine dair bazı risalelerini kendi
sine takdim ettiği vezir Adudüddevle 372'
de (983) öldüğünde hamisiz kalan filozo
fun maddi sıkıntılar çektiğini talebesi Tev
hidi anlatmaktadır ( el-İmta', 1, 30-31 ). Bu da 
onun daha sonraki bir tarihte vefat ettiği
nin kanıtı sayılabilir. Bağdatlı İsmail Paşa 
kaynak zikretmeden filozofun 41 O ( 1 O 19) 
yılı civarında öldüğünü söylüyorsa da (He
diyyetü 'l-'arifin, II, 60) bu bilgi güvenilir 
değildir. Sonuç olarak Sicistani'nin IV. yüz
yılın son on yılında (XL yüzyıl başları) öldü
ğü söylenebilir (EbG Hayyan et-Tevhldi, el
İmta', I, 29, dipnot ı) . 

İslam medeniyetinin altın çağı olarak ka
bul edilen IV. (X.) yüzyılda yaşayan Sicista
nl o dönemin ilmi, fikri ve edebi özellikle
rini temsil kudretine sahip bir şahsiyet ol
makla birlikte bir gözünün sakat ve ge
çirdiği cüzzamdan dolayı yüzünün çirkin ol
ması sebebiyle kaynaklar onu evine kapa
nan bir kişi diye tanıtır. Ancak talebesi ve 
dostu Tevhidi toplum ve devlet hayatın
daki gelişmelerden, ilmi ve edebi muhit
lerdeki tartışmalardan hocasını haberdar 
ederek onun dış dünya ile ilişkisini sağlı
yordu (İbnü'l-Kıftl, s. 283). Düşünürün bu-
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