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yan'ın Kitabü'l-Bal;ş ve Kitabü'l-ljam
sin'i , İbn Vahşiyye'nin Kitabü's-Sil;ri'l
kebir'i, Ebü'l-Kasım el-Mecrltl'nin Gaye
tü'l-J;akim ve eJ;aMu'n-neticeteyn bi't
ta]fdim'i, Fahreddin er-Razl'nin es-Sırrü'l
mektCim fi esrari'n-nücum'u, Ahmed b. 
Ali el-Bünl'nin Şemsü'l-ma'arifi'l-kübra'
sı ve İbnü'l-Hac et-Tilimsanl'nin Şümu
sü '1-envar ve künuzü '1-esrar'ı dikkat çek
mektedir. Basılan klasik eserler arasında 
Fahreddin er-Ratl'nin Kışşatü's-sil;r ve's
sel;are fi'l-Kur'ani'l-Kerim (nşr. Muham
med İbrahim Selim, Kahire 1985), İbn Kay
yim el-Cevziyye'nin Def'u'ş-şer mine'I
hased ve's-sil;r (Riyad 1991) ve İbn Ha
cer el-Askalanl'nin es-Sil;r ve'l-kehane 
ve'l-J;ased'ini (Kah i re 1990) zikretmek ge
rekir. 

Sihir ve büyü hakkındaki modern çalış
malar arasından öne çıkanları şöylece sı
ralamak mümkündür: Avanzade Mehmed 
Süleyman, Tılsım Sihir Büyü: Bizdeki 
Te'sirat ve Tedkikatı (İstanbul 1330); Ah
med Hasan Müslim. Kazıyyetü's-sil;r ve 
Harut ve Marut (Kahire 1983); Selva Ali 
Selim, es-Sil;r ve'd-din: Dirase fi tal;li
li'l-mazmun (Kahire !989); Sa'd Muham
med Muhammed Mersifi. es-Sil;r ve's
sel;are fi çlav'i'l-l;adişi'n-nebevi (Kü
veyt 1409/!989); Züheyr Hamevl, el-İn 
san beyne's-sil;r ve'l-'ayn ve'l-cin (Kü
veyt !410/ 1990); İbrahim Kemal Edhem, 
es-Sil;r ve's-sel;are min min?-ari'l-Kur
'an ve's-Sünne (Beyrut 1991); Taceddin 
Nevfel, es-Sil;r ve's-sel;are ve'l-vi]faye 
mine'l-fecere (Kahire 1993); Seyyid Cü
meyl1, es-Sil;r ve tal;zirü'l-erval; bey
ne'l-bida' ve'l-J;a]fa'~ (Kahire 1993); İb
rahim Akgün, Kur'an'da Sihir Kavramı 
(yüksek lisans tezi, !993 , Erciyes Üniver
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü); Yusuf 
Özbek, İslam Açısından Sihir (İstanbul 
1994); Fethi Yeken,ljükmü'l-İslam fi's
sil;r ve müşte]f]fatih (Beyrut !994); Ha
yat Said Ömer Ba Ehzar, Mev~ü'l-İslam 
mine's-sil;r: Dirase n~diyye 'ala çlav'i 
'a]fideti Ehli's-sünne ve'l-cema'a (Cid
de 1415/ 1995); Ömer Süleyman Eşkar, 
'Alemü's-sil;r ve'ş-şa've~e (Amman 
1418/1997); Sevim Asımgil, Büyü-Sihir
Fal-Yıldızname-Kehanet-Nazar: İnsan
lık Tarihinin Gizemli Dünyası (İstanbul 
1999); Mahmud Kasım Hamüd, es-Sil;r 
fi'ş-şeri'ati'l-İslamiyye (Am man 200 I) ; 

Abidin Zeynel Tambağ, Cin Sihir Büyü 
(İstanbul2004); Abdülfettah es-Seyyid Tü
hi, Sil;ru Harut ve Marut fi'l-el'abi's
sil;riyye (Beyrut, ts.); Cemal Anadol, Ta
rihten Günümüze Kadar Doğu ve Ba
tı Kültürlerinde Halk İnanışiarı ve Bü-
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yü (İstanbul 2006); Reşld Leyzül, el-Cin 
ve's-sil;r fi'l-man?-r1ri'l-İslami (Beyrut, 
ts.). 
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SİHR-i HELAL 
( J~ .f""' ) 

Bir beyİtte 
hem önceki hem sonraki kelimelerle 

anlamı bütünleme sanatı; 
insanı büyüleyici, 

olağan üstü güzel söz. 
_j 

Türk edebiyatında Tanzimat'tan günü
müze kadar yazılan edebi sanattarla ilgili 
kitaplarda sihr-i helalin birbiriyle ilgisi ol
mayan iki ayrı tarifi vardır. Bunlardan ilki 
bazı klasik belagat kitaplarında yer almış 
olsa da üzerinde az durulan, hatta bazı 
müelliflerin hiç bahsetmediği "güzel ve 
veciz söz"dür. Nitekim Muallim Naci Is
tılahat-ı Edebiyye'sinde (s. 7) ilk olarak 
sihr-i helali ele almış ve onun "kelam-ı 

bed!'" manasında kullanıldığını söylemiş
tir. Şemseddin Sami de "sihir" maddesi
nin üçüncü manasını "şiir ve fesahat gibi 
insanı meftun eden hüner" diye kaydeder. 
Sihr-i helalin bu anlamının kaynağı, "İnne 
mine'I-beyani sihren /le-sihren" hadisin
den kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in 
birçok ayetinde geçen sihir kelimesi, çok 
defa Hz. Peygamber'in kendisine vahyedi
len ayetleri beyan ettiğinde kafirlerin bu
na inanmayarak, "Bu sihirden başka bir şey 
değildir" şeklindeki inkarları dolayısıyla zik
redilmektedir. Bakara süresinin 1 02. aye
tinde ise sihirle ilgilenenterin ebeöı hayat
tan nasip alamayacakları belirtilmiştir. Bu
na göre sihir yapmak ve yaptırmak ha
ramdır (bk. SİHİR) . Ancak Resül-i Ekrem'in 
zikredilen hadisi, aynı zamanda güzel sö
zün insanı büyüleyici gücü yüzünden he
la! bir sihir olduğu şeklinde aniaşılmasına 
da yol açmıştır. Nitekim Ali Şlr Neval, La
mil, Uhli, Nev'!, Abdülahad Nüri, Re'fet, Ni'
metl, Yari gibi şairlerin divanlarının dlM
celerinde bu hadis insana tesir edici ifade
ye cevaz ve teşvik olarak telakki edilmiş 
(bk. Üzgör, bibl.). bunların dışında birçok 
şiirde bu görüş sanatlı bir şekilde tekrar
lanmıştır. Sihr-i helalin kesin ve ihtilafsız 
bir tarifi olmadığı için bir sözün sihr-i he
la! sayılıp sayılamayacağı kişiye göre de
ğişmektedir. Belagatçılar, bu sanata örnek 
olarak içinde sihr-i helal ibaresinin geç
tiği mısra ve beyitleri zikretmekle yetin
mişlerdir. Sünbülzade Vehbl'nin, "Olmayıp 
sihr-i helale meyyal/ Şi 're sa'y et ki odur 
sihr-i helal" beyti bu anlayışı ifade eder. 

Sihr-i helalin ikinci anlamı ilkinden da
ha yaygın olup kaynaklardaki örneklerin 
çoğu bu mana ile ilgilidir. Buna göre en 
eski tanımı Muallim Naci yapmıştır: "Se
yit arasında hem kelimat-ı sabıkanın te
timmesi hem de kelimat-ı lahikanın mu
kaddimesi addolunabilecek surette bir lafz 
veya terkip ir ad etmektir." Biraz farklı bir 
tarifi ise Kaya Bilgegil verir: "Bir kelime ve
ya kelimeler grubu bir beytin ilk mısraı so
nunda yer aldığı zaman önce o mısrada 
cümle tamam olacak, aynı zamanda bi
rinci mısraa ait bu son unsur bir 'enjam
bement'la ikinci mısradaki ifadeye başlan
gıç teşkil edecektir." Bilgegil sihr-i helali ilk 
defa yapıya bağlı sanatlar arasında zikret
miş ve bunu bir anjanbuman (enjambement) 
olarak değerlendirmiştir. 

Bazı kaynaklarda bu manada sihr-i he
lalin "eskilerin itibar ettikleri san atlardan", 
diğer bazılarında ise "son dönem Türk şii
rinde sıkça başvurulan söz oyunlarından" 
diye belirtilmesinin doğru olmadığını ve
rilen örnek sayısının sınırlı ve hep birbirin-



den alıntı oluşu göstermektedir. Muallim 
Niki'ye göre de bu sanat adıyla mütenasip 
olmayarak fazla itibar görmemiştir. Hatta 
divan şiirindeki örnekleri de "tesadüfı"dir. 
Yaygın örnekler arasında Hayali Bey'in, 
"Akıl isen vahş ü tayrın şahı ol Mecnun 
gibi 1 Başına mürg aşiyanından külah-ı 
devlet al" beytinde ilk mısraın sonundaki 
"Mecnun gibi" ibaresi aynı zamanda ikin
ci mısraın başında yer alabilecek anlam
dadır. H ersekli Arif Hikmet'in, "Sühandır 
sırr-ı Hak i'caz-ı Kur'an 1 Sühanla sabit ol
muş iddiadır" beytinde ilk mısraın sonun
daki "i'caz-ı Kur'an" terkibi ikinci mısraın 
da öznesi durumundadır. FuzQli'nin, "Mer
hem koyup onarma sinernde gamlı dağın 1 
Söndürme öz elinle yandırdığın çerağın" 
beytinin ikinci mısraındaki "öz elinle" iba
resi hem önceki söndürmek fiilini, hem de 
sonraki yandırmak fiilini ilgilendirmekte
dir. Bütün örneklerde sihr-i helali teşkil 
eden ibare her iki mısrada da gramer ba
kımından aynı görevde bulunmaktadır. 

Bu bilgilerin ışığında sihr-i helalin ilk an
lamı adıyla uygun ise de ikinci anlamın ne
den sihr-i helal sayıldığı yeterince anlaşı
lamamakta, Tanzimat'tan geriye doğru bu 
ikinci tasarrufu destekleyen ve sihr-i helal 
adıyla anılmış bir söz sanatından bahse
dilmeyişi de klasik şairterin kullandığı ile
ri sürülen bu söz oyununa sihr-i helal adı
nın Tanzimat'tan sonra verildiğini düşün
dürmektedir. Bu manasıyla sihr-i helal ter
tibinin Bakara süresinin 1 02. ayetindeki 
ifade şeklinden çıkarıldığı akla yakın gö
rünmektedir. Bu ayetteki, "Lakin o şeytan
lar küfrettiler, insanlara sihri ve Babil'de 
Harut ile Marüt adlı iki meleğe indirileni 
öğretiyorlardı" cümlesine nahvl yapıyı dik
kate alarak şöyle de mana verilebilir: "İn
sanlara sihri öğretiyorlardı ve Babil'de Ha
rüt ile Marut adlı iki meleğe in dirileni ( öğ
retiyorlardı) . " Burada "indirilen" şeyin ne 
olduğu zikredilmemekteyse de bağlam
dan bunun da sihir olduğu anlaşılmakta
dır. Bu yorum, "öğretilen şeyin sihir olma
yabileceği, fakat öğretildiği ve kötüye kul
lanıldığı takdirde sihir olabileceği" şeklin
de bir anlama da imkan bırakmaktadır. 
Burada dikkati çeken husus, bir defa ge
çen sihir kelimesinin ayetin dil bilgisi özel
liği sebebiyle iki ayrı cümlenin unsuru ola
bilmesidir. Buna göre meal şöyle de ola
bilecektir: "İnsanlara sihri öğretiyorlardı. 
Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe 
sihir indirilmişti." 

Böylece bugün sihr-i helal denilen ede
bi sanatın bir yoruma göre bu ayette de 
bulunduğu görülmekte, üstelik sihrin esa
sında her zaman haram olmadığı, bir ger-

çeği de ifade edebileceği ve kötüye kulla
nılmadığı takdirde helal sayılabileceği ma
nası da çıkarılabilmektedir. Bu husus, ikin
ci manasıyla sihr-i helal sanatının nereden 
çıktığını ve neden bu ismi aldığını ifade 
eden bir delil gibi görünmektedir. Bunu 
bilinçli olarak ilk defa kimin kullandığı ve 
bu ayete atıf yapıp yapmadığı şimdilik bi
linmemektedir (bk. Okay, bibL) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Muallim Niici, lstılahat-ı Edebiyye, İstanbul 
1307, s . 6-8; Kamus-ı Türki, s. 711 ; Tahir Olgun 
[Tahirülmevlev1]. Edebiyat Lügatı, İstanbul 1936, 
s. 118; Mustafa Nihat Özön, Edebiyat ve Tenkit 
Sözlüğü, İstanbul1954 , s. 237; M. Kaya Bilgegil, 
Edebiyat Bilgi ve Teorileri /. Belagat, Ankara 
1980, s. 298-300; Cem Dilçin , Örneklerle Türk 
Şiir Bilgisi, Ankara 1983, s. 445-446; İskender 
Pala, Ansiklopedik Dfvan Şiiri Sözlüğü, Anka
ra, ts. (Akçağ Yayınları), s. 441; Tahir Üzgör. Türk
çe Divan Dfbticeleri, Ankara 1990, s. 25, 28; M. 
A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat, 
İstanbul2000 , s. 208-210; Orhan Okay, "Sihr-i He
Jale Dair", TUBA, XXVIII/1 (2004) , s. 169-175; Pa
kalın, lll, 214; "Sihr-i Helal", TA, XXIX, 19; "Sihr-i 
Hala!" , TDEA, VIII, 15-16.fA! 

M M. ÜRHAN ÜKAY 
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SİİRDI 

L 
(bk. MOLLA HALİL SİİRDI). 

_j 

ı -, 
SİİRT 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. L _j 

Bir kesimi Güneydoğu Anadolu, bir ke
simi Doğu Anadolu bölgesine giren ilin 
merkezi olan Siirt, kuzeydoğuda (Tayyar
tepe). doğuda (Türktepe) ve güneyde (Har
mantepe) küçük fakat yamaçları dik te
pelerle kuşatılmış, sadece güneybatı ve 
batıya doğru hafif meyille alçalan bir ze
min üzerinde kurulmuştur. Bu kuruluş ye
ri özelliğiyle hilal biçimindeki, başka bir de
yişle amfiteatr şeklindeki şehirlerin tipik 
bir örneğini oluşturur. Şehrin kurulduğu 
yer, tarihin her döneminde el-Cezire düz
lüklerini Doğu Anadolu yaytatarına ve bu 
yöreterin aracılığı ile Azerbaycan'a bağla
yan yollar üzerinde bulunmasıyla önem 
taşımıştır. Şehrin adı gerek İslam kaynak
larında gerek Batılı yazarlar arasında fark
lı şekillerde (İs'ird, S1'ird, İs ' irt, Siirt, Saird, 
Seerd, Sert, Saert, Sört, Söörd, Sö'ört) 
kaydedilmiş olup günümüz Türkçe'sinde 
ise Siirt biçiminde yazılmaktadır. Osman
lı tahrir kayıtlarında Siird veya İs'ird imla
sıyla belirtilir. Bu adın Keldanice'de "şehir" 
anlamındaki "keert" (kaa'rat) kelimesinden 
geldiğini kaydeden bazı kaynaklar varsa 

SiiRT 

da Siirt isminin Sami dillerine ait olduğu 
genellikle kabul edilmiştir. 

Siirt'in ne zaman kurulduğuna dair ke
sin bir bilgi yoktur. Şehrin yer aldığı ke
sim, Eskiçağ'larda Asur ve Babil gibi Me
zopotamya'da kurulan devletlerin hakimi
yetine girmemişse de bu devletlere komşu 
olmuştur. Daha sonra Medler'in ve Pers
ler'in topraklarına katılmıştır. Milattan ön
ce 330'lu yıllara kadar devam eden Pers 
hakimiyetinin ardından yöre Büyük İsken
der ve onun mirasçılarından Selevkoslar'ın 
eline geçti. Ortaçağ başlarında tekrar İran 
etkisi altına girdi ve Sasaniler ile Doğu Ro
ma (Bizans) arasında birkaç defa el değiş
tirdi. Hz. ömer devrinde 18 (639) yılında he
men hemen bütün Güneydoğu Anadolu'yu 
çok kısa bir sürede fetheden İyaz b. Ganm 
tarafından İslam topraklarına katıldı. İs
lam egemenliği döneminde yaklaşık bu
günkü Güneydoğu Anadolu bölgesine te
kabül eden el-Cezlre vilayetinin ayrılmış ol
duğu üç arniliikten (Diyarımudar. Diyarı
rebla ve Diyarbekir) ve Diyarbekir arnilli
ğinin sınırları içinde bulunuyordu. 388'de 
(998) vefat eden Şabüşti, Siirt'in IV. (X.) 
yüzyılda büyük bir şehir olduğunu kaydeder 
(ed-Deyarat, s. 198). 433'te ( 1042) Türkmen 
akıniarına maruz kaldıysa da bu durum 
uzun sürmedi. Siirt 47Z'de (ı 079-80) Mer
vaniler'in elinde bulunuyordu. Sultan Me
likşah 476'da (1083) Mervanller'in hakimi
yetindeki toprakları Fahrüddevle İbn Ce
hir'e ikta edip onu bölgenin fethiyle görev
lendirdi. Fahrüddevle, Mervaniler'in elin
de bulunan bütün toprakları ve Siirt'i ele 
geçirip Büyük Selçuklular adına hutbe okut
tu (478!1085) . Suriye Selçuklu Hükümdan 
Tacüddevle Tutuş 486'da (1093) Diyarbe
kir bölgesini ele geçirince Siirt'i Kızılars
lan'a ikta etti. Sultan Berkyaruk ile Mu
hammed Tapar arasında meydana gelen 
son savaşta (496/ 1 103) Kızılarslan, Muham
med Tapar'ın saflarında yer aldı. Ertesi yıl 
yapılan anttaşınada Siirt de Muhammed 
Tapar'a bırakılan şehirler arasındaydı. Ana
dolu Selçuklu Hükümdan ı. Kılıcarslan, 

Malatya'yı alıp (500/ 1 106) Urfa'yı bir süre 
kuşattıktan sonra Musul üzerine yürüyün
ce Siirt Emiri Kızılarslan da ona itaat eden 
beyler içinde bulunuyordu. Daha sonra Hıs
nıkeyfa Artukluları'na bağlanan Siirt 538 
(1143-44) yılında İmadüddin Zengl'nin eli
ne geçti (ibnü'l-Eslr, XI , 94) . Celaleddin Ha
rizmşah'ın Amid önlerinde yenilmesi üze
rine Harizmşah 'ı doğuya doğru kavalayan 
Moğollar bu yöredeki başka yerlerle bir
likte Siirt'i de tahrip edip eman verdikleri 
halkı kılıçtan geçirdiler (628/1231) (a.g.e., 

XII. 499) . Bu yılların ardından şehri ziya-
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