
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) 
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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) 
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[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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Ebu Said es-Siczfnin en önemli çalışması 
Risale fi'ş-şekli'l-~atta'dır. Eser iki yar
dımcı önermeyle (lemma) başlar ve da
ha sonra bunlara bağlı olarak on iki teorem 
verilir. Risalede yer alan iki yardımcı öner
me şöyledir: 

E 

Şekildeki bir GDB dairesinin çapı E bo
yunca uzatılsın; bu durumda GO kirişinin 
E noktasında ve GB kirişinin K noktasında 
kesilmesiyle şu orantılar elde edilir: 

1 
sinCB _ CE . 

2 
sinCO _ CK 

. sin DB - ED' . sin DB - KB 

Eserleri. 1. Risale fi'ş-şekli'l-~atta' 
(Haydarabad 1368/1 948). J. L. Berggren 
bu eserin bazı bölümlerini tercüme etmiş 
ve incelemiştir (bk. bibl.). 2. Misa]J.atü'l
üker bi'l-üker (nşr. Ali İshak Abdüllatlf, 
el-Mevrid,XVI/2 [Bağdat 1987]. s. 123-150). 

3. Berahinü Kitdbi'l-Ö~lidis ti'l- uşul. 
Eser üzerine P. Crazet bir inceleme yap
mıştır (bk bibl.). 4. Fi İ]J.rac }J.attin müs
ta~im ila ]J.attin mu'tan min no)ftatin 
mu'tat bi-tari~i't-ta]J.lil ve't-terkib ve 
vu~ü'i'n-nu]fat ve ta'didiha ve i]J.da
§i'z-zaviye. Rüşdi Raşid tarafından Fran
sızca tercümesiyle birlikte neşredilmiştir 
(Archives internationales, XXXVII [Paris 
19871. s. 263-296). S. Kitdb ii teshili's-sü
bülli'sti]J.raci'l-eşkdli'l-hendesiyye (nşr. 

Ahmed Selim Saidan, Resa'ilü İbn Sinan 
içinde, Küveyt 140311983, s. 339-372) . 6. İs
ti]J.racü'l-muvassateyn ve ~ısmetü'z-za

viyeti'l-müsta~ime bi-§ela§eti a~samin 
mütesaviye bi-tari~i'l-hendese (nşr. Ah
med Selim Saldan, Mecelletü'l-ma'hedi'l
matıtutat, XXVIII/I [Küveyt ı 40411984]. s. 
ı 24- ı 3 ı). 7. Ijavaşşü'l-a'mideti'l-va~ı'a 
mine'n-no~tati'l-mu'tdt ile'l-mü§elle§i'l
mütesaviyyi'l-açlla'i'l-mu'ta bi-tari~i't
ta]J.did. J. P. Hogendük eseri İngilizce ter
cümesiyle birlikte yayımiarnıştır (Zeitschri[t 
für Geschichte der Arabisch-Islamischen 
Wissenschaften, XIII [Frankfurt 2000]. s. 
129-164). 8. Kitdb fi'l-'ameli'l-müsebba' 
ve ~ısmeti'z-zaviyeti'l-müsta~imeti'l
}J.atteyn bi-§ela§eti aifsarnin mütesavi
yetin. Cari Schoy tarafından Almanca'ya 
çevrilen bu eseri (!SIS, VIII [ 1926]. s. 2 ı-
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40) J. P. Hogendük İngilizce tercümesiyle 
birlikte neşretmiştir ( Arehive for History of 
Exact Sciences, XXX [Heidelberg 1 984]. s. 
290-316). 

Siczi'nin diğer bazı eserleri de şunlardır: 
el-Med}J.al ila 'ilmi'l-hendese, Kitabü'l
Mesa'ili'l-mu]J.tdrat (İbrahim b. Sinan'ın 
el-Mesa'ilü'l-mul]tarat'ından bazı örnekler), 
Risale ii keytiyyeti taşavvuri'l-]J.atteyn 
elle~eyn ya~rubdn ve la yelte~ıyan, Ri
sal e ti'l-]J.avaşşi'l-~ubbeti'z-za'ide ve'l
mükdtiye, Mu~addime fi'l-hendese, Ri
sal e ii i]J.raci'l-}J.utut ti'd-deva'iri'l-mev
:W'a mine'n-nu~ati'l-mu'tat, Fi İsti]J.rac 
]J.attin müsta~im ile'l-]J.atteyni'l-müsta
~imeyni'l-metruzayn, İstidrakü 'ş-şek 
ti'ş-şekli'r-rabi' 'aşer mine'l-Ma~dleti'§

§aniye min Kitdbi'l-Uşul, Risale ti'l-ce
vab 'ani'l-mesa'ili'lleti sü'ile 'anha ii 
ba'zi'l-eşkdli 'l-me']J.u~e min Kitabi'l
Me']].u~at li'l-Arşimidis, Risale ii cevabi 
mes'eletin 'an Kitabi Yuhanna b. Yu
suf ii i~ısami ]J.attin müsta~im bi-nış
teyn ve tebyini ]J.ata'i Yuhanna ii ~ali
ke, Kitab ti'l-ma]J.rut ve'l-kürre ve'l-üs
tüvane, Kitab ii i]J.raci ]J.atteyn müsta
~imeyn min no~tateyn mefruzateyn yu
]J.itan bi-zaviyetin ve i]J.raci §ela§eti ]].u
tut min §ela§eti nu~at, Burhdnü Kitabi 
AbulCıniyus fi'd-deva'iri'l-mütemasse, 
Kitdbü Terkibi'l-etlak, Kitabü'l-Me'ani 
ii a]J.kdmi'n-nücum, Kitabü lfulCıli'l-ke
vakibe'l-büruce'l-i§ney 'aşer, Kitabü'l
Med}J.al ild 'ilmi a]J.kdmi'n-nücum, Ki
tabü'l-'Amel bi'ş-şaii]J.ati'l-ata~ıyye, Ki
tab ii ~avanin mizacati'l-usturldbi'ş
şimali ma'a'J-cenubi (Birüni tarafından 
İsti'abü'l-vücuhi'l-mümkine tt şan'ati'l-us
turlab adlı eserinde kullanılmıştır; bu eser
ler ve diğer çalışmalarının bir listesiyle yaz
ma kayıtları ve bazıları üzerine yapılan ça
lışmalar için bk. Sezgin, bibl.; Rosenfeld
İhsanoğlu, s. ı 10- ı 14). Fuat Sezgin, Sicii'
nin bir kısmı henüz üzerinde çalışılmamış 
on dört risiUesinin Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde kayıtlı nüshasının (Reşid Efendi, 
m ı ı 9 1) tıpkıbasımını J. P. Hogendük'in 
yazdığı bir girişle birlikte neşretmiştir (Mec
mü'a min resti' il hendesiyye, Frankfurt am 
Main 2000) . 
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Iii YAVUZ UNAT 

siczi, EbU Ya'kuh 

(bk. EBÜ YA'KÜB es-SİCİSTANi). 

sin 
(~f) 

(ö. 1099) 

_j 

L Halk kahramanı İspanyol şövalyesi. _j 

1 040 yılı civarında Burgos'ta doğdu; Kas
tilya Krallığı 'na hizmet veren soylu bir aile
ye mensuptur. Asıl adı Rodrigo (Ruy) Diaz 
de Vivar (Bivar) olup İspanyollar'ın El Cid 
şeklinde kullandıkları Arapça "efendi" an
lamındaki es-Sid (< sidi 1 seyyid) lakabı ona 
müslümanlar tarafından verilmiştir; hıris
tiyanlar arasında ayrıca Campeadar (yiğit, 
şampiyon) unvanıyla tanınır. 

Sld'in çocukluk dönemine dair çok az bil
gi bulunmaktadır. Kastilya sarayında, Prens 
Sancho ile aynı hocalardan ders alarak iyi 
bir eğitim gördü. Bilinen ilk askeri faaliye
ti, 1063'teAragon Kralı 1. Ramira'nun mağ
lüp edildiği Oraus savaşında Kastilya Kra
lı 1. Fernando ile Sarakusta ve çevresinde 
hüküm süren Hud! emiri Ahmed el-Muk
tedir-Billah'ın askerlerinden meydana ge
len ordu-içindeyer almasıdır.!. Fernando'
nun ölümü üzerine Kastilya'nın yeni kralı 
ll. Sanche'nun hizmetine girdi. Sanche'nun 
Aragon Krallığı ile yaptığı savaşlarda büyük 
yararlıklar gösterdi ve başkumandanlığa 
getirildi. Sancho, onun başarılı kumandan
lığı sayesinde kardeşlerinin hakimiyeti al
tındaki Leon, Galicia ve Toro'yu toprakları
na kattı . Ancak Zamara'yı kuşattığı sıra
da kız kardeşi Urracca'nın askerleri tara
fından öldürüldü (ı 072). Bu sırada Tuley
tula'daki (Toledo) Zünnuni sarayında sür
günde bulunan kardeşi Alfansa Kastilya'-


