
SiCiSTANI, EbO Süleyman 

Ehl-i sünnet ve Havaric'den hiçbiri fılozof
lara başvurmamış. kendi görüşlerinin doğ
ruluğunu onlara onaylatmamış ve yöntem
leriyle de ilgilenmemiştir. Allah'ın kitabın
da ve peygamberinin sünnetinde olma
yan bir şeyi onlarda aramamıştır. Mesela 
fakihler İslam'ın ilk asrından günümüze 
kadar helal ve haram konusunda ihtilaf 
etmişlerdir, fakat filozoflardan destek al
dıkları görülmemiştir. O halde dinin yanın
da felsefenin sözü bile olmaz, vahiyle inen 
şey karşısında gelip geçici düşünce işe ya
ramaz. Sonuç olarak peygamber filozofun 
üstünde, filozof ise peygamberlik düzeyi
nin altındadır. Filozofa düşen görev pey
gambere uymaktır; ama peygamberin fi
lozofa tabi olma zorunluluğu yoktur. Çün
kü peygamber gönderilen, filozof ise ken
disine peygamber gönderilen durumun
dadır. Eğer akıl yeterli olsaydı vahiy yarar
sız ve gereksiz hale getirdi. Ayrıca herkes
te akıl bulunmakla birlikte aynı düzeyde 
değildir. Bu sebeple dinin birleştirici, uz
laştırıcı, karşılıksız sevgi, saygı, özveri ve 
samimiyeti aklın ürünü olan felsefede gö
rülmemektedir. Din ilahi, felsefe beşerldir, 
yani biri vahye, diğeri akla dayanmakta
dır. Vahye dayanan güven ve huzur verici
dir, akla dayanan ise şüphe üretmekte ve 
sıkıntı vermektedir. Felsefe beşeri bir yet
kinlik olmakla birlikte ilahi kemale muh
taçtır. Neticede Sicistanl'ye göre din hak
tır, felsefe de vazgeçilmez bir gerçekliktir. 
Bu iki alanı ortak bir noktada birleştir
meye veya uzlaştırmaya çalışmak boş ye
re çaba sarfetmektir. Şu halde dini din ola
rak, felsefeyi de felsefe olarak ele alıp ken
di alanları içinde değerlendirmek gerekir 
(a.g.e., II, 6-23). Sicistanl'nin hareket. sü
kün, zaman ve dehr gibi tabiat felsefesi 
konularına ilişkin görüşleri Aristo'nun Yeni 
Eflatuncu şarihlerinin yaklaşımlarını yan
sıtır niteliktedir. Ayrıca fılozof astroloji ve 
kehanete inanmakta birlikte bunların hiç
bir şekilde nübüwetle karıştırıtmaması ge
rektiğine dikkat çeker ve nübüwetin akla 
kılavuz olan. ruha huzur veren, insan ka
rakterini güzelleştiren, düzeni ve barışı sağ
layan, alemiere nur, insanlık için bir rah
met olduğunu söyler (EbG Hayyan et-Tev
htd!, el-Mukabesat, s. 173-179) 

Eserleri. 1. Müntel]abü Şıvani'l-J:ıik
me. Sicistanl'nin kaybolan Şıvanü'I-J:ıik
me adlı eserinden ömer b. Sehlan es-Sa
vl'nin ihtisar ettiği Mul]taşaru Şıvani'l
hikme ile (Süleymaniye Ktp ., Fatih, nr. 
3222) söz konusu kitaptan yapılan ve da
ha hacimli olan seçmelerden ibarettir. Bu 
seçmeler Süleymaniye (Beşir Ağa, nr. 944; 
Murad Molla, nr. 1431) ve Köprülü (nr. 902) 
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kütüphanelerinde bulunmaktadır. Muhte
vası itibariyle kitap iki kısma ayrılır. İlk kı
sım tıp tarihi, ikinci kısım felsefe tarihiyle 
ilgilidir. İkinci kısım da Yunan ve İslam dö
nemi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ese
rin içinde "Ebü Süleyman es-Sicistanl" baş
lığını taşıyan bir bölüm mevcut olup bu
nun Şıvanü'l-J:ıikme'den seçme yapanlar 
tarafından ilave edildiğinde şüphe yoktur. 
Kitapta bir dereceye kadar Huneyn b. İs
hak'ın Nevadirü'I-felasife'sinin tesiri gö
rülüyorsa da ondan daha hacimlidir. Ayrı
ca Porphyrios'un Kitabü Al]bdri'l-felasi
fe'sinin etkisinden söz edilmektedir (Mün
tei]abü Şwani'l-f:ıikme, s. 73). Sicistanl de, 
Helenistik dönemden gelen, bir hekim ve
ya filozofun sistemini anlatmakyerine onun 
düşüncelerini basitleştirerek özlü ve hik
metli sözler şeklinde nakletme yönünde
ki yaygın anlayışa uygun bir yöntem uy
gulamıştır. Eserin biri Abdurrahman Be
devi (Tahran 197 4) , diğeri Douglas Morton 
Dunlop (The Hague 1979) tarafından ha
zırlanan iki neşri vardır. Z. Ma~dle ii en
ne '1-ecrame '1-'ulviyye zevatü enfüsin 
nat*a (Müntetıabü Şwani'l-f:ıikme için
de, Tahran 1974, s. 367-371). 3. Ma~aie 
fi'l-muJ:ıarriki'l-evvel. Aristo felsefesin
de varlığın ilk prensibi, ilk hareket ettiri
cisi olarak adlandırılan varlığın mahiyeti 
hakkındadır (Müntetıabü Şıvani'l-f:ıikme 

içinde, Tahran 1974, s. 371-376) . 4. Ma~ii
le fi'I-kemali'I-l]aş bi-nev'i'I-insan. Bü
veyhl Veziri Adudüddevle'ye takdim edi
len risalede insana has üstün niteliklerin, 
özellikle devlet adamında bulunması ge
reken erdemterin o zamanda adı geçen 
vezirde toplandığı anlatılmaktadır (Mün
tetıabü Şwani'l-f:ıikme içinde, Tahran 1974, 
s. 372-386). s. Risale fi's-siyase. Sicista
nl'nin meclisinde bulunanlar siyaset üze
rine konuşmasını dinteyince ondan bu ko
nuda bir eser yazmasını istemişler. o da 
daha önce siyasetle ilgili bir eser kaleme 
aldığını ve Cürcan Emıri Kabüs b. Veşmglr'e 
gönderdiğini söylemiştir (Ebu Hayyan et
Tevhtdl, el-İmta', lll, ı 17) . 6. Kelam fi'I
mantı~. 7. Mesa'il sü'ile 'anha ve ceva
bdtühıl Iehd. 8. Te'ali~ J:ıikemiyye ve 
mülaJ:ı ve'n-nevadir (İbn EbG Usaybia, s. 
428). 9. Risale ii *tişaşı turu~i'l-teza'il 
· ( Tetimmetü Şwani'l-f:ıikme içinde, Süley
maniye Ktp., nr. 3222) . 10. Risale ii vaş
fi'l-vezir Ebu 'Ab dillah el-'Anz (E bO 
Hayyan et-Tevhldl, el-İmta', 1, 29) . 11. Ma
~iile ii meratibi ~uve'I-insan ve keyfiy
yeti'l-in;r;arat (İbnü'n-Nedlm, s. 322). 
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Iii MAıiMur KAYA 

SİCİSTANi, EbU Ya'küb 

(bk. EBÜ YA'KÜB es-SİCİSTANi). 
_j 
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SİCİSTANi, Muhammed b. Uzeyz 

(~~lj!.j>;~~) 

Ebu Bekr Muhammed b. Uzeyz (Uzeyr) 
ei-Uzeyzi es-Sicistlmi 

(ö. 330/ 941) 

Garibü'l-Jfur'an adlı 
eseriyle tanınan tefsir alimi. 

_j 

lll. (IX.) yüzyılın ikinci yarısında Bağdat'
ta doğdu. Sicistanl nisbesine bakılarak as
ten Sicistanlı olduğu ileri sürülebilir. Baba
sının adının Uzeyz mi yoksa Uzeyr mi ol
duğu hususu tartışmalıdır. Kaynaklar, Si
cistanl'nin hacası olarak sadece Ebü Bekir 
İbnü'I-Enbarl'yi zikretmekte olup Osman 
b. Ahmed ei-Vezzan. Abdullah b. Hasnün 
ei-Mukrl, İbn Batta ei-Ukberl. Ahmed b. 
Ubeyd b. Nasih ve diğerleri Sicistanl'nin 
Garibü'I-Kur'an'ını kendisinden rivayet 
eden talebeleri arasında yer alır. Sicistanl 
Bağdat'ta vefat etti. Kaynaklarda edip, mü
tedeyyin, salih gibi sıfatiarta nitelenen Si
cistanl'nin Garibü'I-Kur'an adlı eserinin 
bazı yazma nüshalarında Hz. Ali'nin ismin
den sonra "aleyhisselam" ibaresinin bulun
masından hareketle onun Şii olduğu ileri 
sürülmüşse de bu ibarenin sadece eserin 



bazı yazmalarında bulunduğu, dolayısıyla 

katibinin Şii olabileceği ve kitabın muhte
vasında müellifin Şiiliğini gösteren başka 
bir delile rastlanmadığı göz önünde bulun
durularak bu iddia reddedilmiştir (Feilchen
feld,s.l5-16) 

Sicistanl'nin bilinen tek eseri olan Gari
bü'l-Kur'an (Nüzhetü'l-kulüb [Nüzhetü'l
mekrüb] {f tefsiri garibi'I-Kur an, et-Tibyan 
{f tefsiri garibi'l-Kuran) üzerinde uzun yıl
lar çalıştığı anlaşılmaktadır. Çağdaşı ve ar
kadaşı İbn Haleveyh'in belirttiğine göre Si
cistanl ömrü boyunca bu eserle uğraşmış, 
hizmetinde bulunduğu hacası İbnü'I-En
barl'ye tashih ettirmiş, İbnü'I-Enbarl de 
esere bazı ilavelerde bulunmuştur (İbn 
Hayr. s. 63). Darekutnl'ye göre de Sicista
nl. Garibü'l-Kur'an'ını tasnif için on beş 
yıl uğraşmış, eseri İbnü'I-Enbarl'ye oku
muş, o da bazı yerlerini düzeltmiştir (Sa
fedl, IV, 95) Fuat Sezgin, büyük şöhrete 
sahip olmakla birlikte bu eserin gerçekte 
Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'nın Me
cazü'l-Kur'an adlı kitabından metotsuz 
biçimde yapılan bir özet olduğunu, bu ki
tabın kıymetini farkeden Sicistanl'nin on
dan seçtiği malzemeyi alfabetik olarak dü
zenlemek suretiyle kullanımını kolaylaştır
dığını ileri sürmektedir ( GAS, I, 4 3) Eseri 
neşreden Yusuf Abdurrahman ei-Mar'aşll 
ise bu iddiayı mübalağalı bulur ve Meca
zü'l-Kur'an eserin en önemli kaynakla
rından olmakla birlikte Sicistanl'nin Ali b. 
Hamza el-Kisat, Yahya b. Ziyadei-Ferra ve 

İbn Kuteybe gibi birçok alimden nakiller
de bulunduğunu, hatta en fazla naklin İbn 
Kuteybe'den olduğunu , ayrıca onun bazı 
yerlerde Ebu Ubeyde'ninkine aykırı görüş
leri tercih ettiğini belirtir (b k. Nüzhetü '1-
kulO.b, neşredenin girişi, s. 29, 33-34; Sez
gin'in iddiasına yönelik benzer bir eleşti
ri için bk. Garibü'l-Kuran, neşredenin gi
ri şi, s. 1 9-20). Garibü'l-Kur'ô.n türü eser
ler IV. (X.) yüzyıla kadar mushaf sırasına 
göre tasnif edilmişken Sicistanl bu yüzyı
lın başlarında bir yenilik olarak garlb keli
meleri alfabetik tertibe koymuş. kolayca 
ezberlenip kavranabilmesi için bir sıraya 
göre dizmiştir. Alfabetik tasnifte kelimele
rin kökleri değil Kur'an'da geçen şekilleri 
dikkate alınmış, harflerine ve harekeleri
ne göre (sırasıyla meftuh. mazmum ve rneksOr 
olanlar) tertip edilmiş, ikinci ve üçüncü harf
ler dikkate alınmamıştır. Lam-ı ta'rif ve atıf 
harflerine de itibar edilmemiş, aynı harf ve 
harekeyle başlayan kelimelerin kendi için
deki sıralamasında mushaf tertibi esas 
alınmıştır. Ancak bu kurallara uyulmayan 
yerler de vardır. Kur'an-ı Kerim'den çokça 
şahid getirmesi, kıraat farklılıklarının ma
naya etkisiyle ilgilenmesi , hadisler, Arap 
şiiri, sahabe ve tabiln sözleriyle istişhad
da bulunması, garlb kelimeleri izahla ye
tinmeyip Kur'an'daki bazı edatları açıkla
ması, gerektiğinde Arap dilcilerinin görüş
lerine başvurması gibi hususlar eseri seç
kin kılan özellikler arasında sayılır. Eser İb
nü'I-Murahhal tarafından Na:{.mü Gari-

Muhammed b. Uzeyz es-Sicistani'nin Gar1bü'l-~uran adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 107) 

siczl, Ebu saTd 

bi'l-Kur'an adıyla manzum hale getiril
miştir. Çeşitli baskıları bulunan kitap (Ka
hire 1295, 1307, 1325, 1326; Hıms 1342), 
Yusuf Abdurrahman ei-Mar'aşll. Ahmed 
Abdülkadir Salahiyye ve Muhammed Edlb 
Abdülvahid Cemran'ın tahkikleriyle neşre
dilmiştir (bk bibl) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Muhammed b. Uzeyz es-Sicistanl, Nüzhetü 'l
!):ulQb {f tefsirf garfbi'l-~ur'ani'l-'aziz (nşr. Yusuf 
Abdurrahman ei-Mar'aşll), Beyrut 1410/1990, neş
redenin girişi, s. 9-47; a.mlf .. Carfbü 'l-~ur'an ( nşr. 
Ahmed Abdü lkadir Salahiyye), Dımaşk 1993, neş
redenin girişi, s. 9-85; a.mlf., Garfbü'l-~ur'an (nşr. 
M. Edlb Abdülvahid Cemran), Jbaskı yeri yok! 
1416/1995 (Daru Kuteybe), neşredenin girişi , s. 
7-32; ibn MakO!a, el-İkmal, VII, 5; Sem'anl, el-En· 
sab, Vlll , 445; ibn Hayr, Fehrese, s. 61-64; Kema
leddin el-Enbarl, Nüzhetü'l-elibba' (nşr. İbrahim 
es-Samerral), Zerkii (Ürdün) 1405/1985, s. 231-
232; ibnü'l-Eslr, el-Lübab, ll, 135; Zehebl, A'la
mü'n-nübela', XV, 216; Safedl, el-Va{f, IV, 95; 
ibn Hacer, Tebşirü'l-müntebih, lll, 948-950; Sü
yı1t1, Bugyetü'l-uu'at, I, 171; Keş{ü';ç:-;ç:unün, ll , 
1140, 1207, 1945; J. Feilchenfeld, Ein einleitender 
Beitrag zum garfb-al-kur'an nebst einer Probe 
aus dem Lexikon des Segestani, Wien 1892, s. 
7-18; Sezgin, GAS, I, 43. 

L 

L 

[j!J İSMAİL CERRAHOGLU 

SİCzi, Ebu Nasr 

(bk. EBÜ NASR es-SİCZI). 

siczi, Ebu Said 
( .ş_r..-11 ~ ~~ ) 

Ebu Said Ahmed b. Muhammed 
b. Abdileelll es-Siczi 

(ö. 415/1024) 

Matematikçi ve astronom. 

_j 

_j 

X. yüzyılın ortalarına doğru Sicistan'da 
doğdu. Henüz onlu yaşlarında iken İsken
deriyeli Pappus'tan çeviriler yaptığı ve 358 
(969) yılından önce kesenler teoreminin de
lilleri üzerine bir risale yazdığı bilinmek
tedir. 969'da Şlraz sarayına girdi, o yıl Ab
durrahman es-Sufi'nin dönence gözlem
lerine katıldı ve sarayda Ebü'I-Vefa el-Buz
cani, Veycen Kuhl ve Nazif b. Yümn gibi 
önemli astronomlarla tanıştı. el-Med]]al 
ila 'ilmi'l-hendese adlı eserinde Sicistan'
da bir planetaryum inşa ettiğini söyler. 
Muhtemelen aynı yıllarda Hermes, Bat
lamyus ve Dorotheus'un eserleriyle kendi 
zamanının eserlerini temel alarak ve şah
si yorumlarını da ekleyerek bir astrolojik 
tablo hazırlamış, sonraki dönemlerde bazı 
astrologlar onun bu tablosundan alıntı yap
mıştır. 
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