
kafiye meseleleriyle şiir zaruretlerini ele 
alan Şan'atü'ş-şi'r ve'l-belaga adlı eserin 
Ebü'l-Hasan el-Aruzl'nin Kitab fi'l- 'Aruz'u 
olduğu iddia edilmiştir (Mahmud M. et
Tanahl, XL/2 IKahire 1417119961. s. 159-

214) S. Şer}Ju Kitabi Sibeveyhi. S'ira
fi'nin şöhretini sağlayan en önemli ve ha
cimli eseridir. Nahiv ve lugat alanındaki 
geniş bilgisinin ürünü olan bu şerh kendi
si henüz hayattayken tanınmıştı. Ebu Ali 
el-Farisl ile taraftarları eseri kıskanmış, 
eleştirip hatalarını tesbit etmek için çok 
gayret göstermişlerse de herhangi bir ha
ta bulamamışlardır. Öğrencisi Ebu Hay
yan et-Tevh'id'i şerhin Slrafi'nin el yazısıy

la orüinalinin 3000 var ak olduğunu ve hiç 
kimsenin bu konuda o ayarda bir eser ya
zam adığın ı söylemiştir (el-İmta', I, 131). 

Daha sonra bu alanda eser telif edenler bu 
şerhten çok yararlanmıştır. Şerh önce el
Kitdb'ın Bulak baskısının kenarında özet 
olarak Ta]frirat ve zübed min şer}Ji Ebi 
Sa'id es-Sirafi adıyla basılmış ( 1317/1899), 

daha sonra Abdülmün'im Faiz (Dımaşk 
1983) ve bir komisyon (Ramazan Abdüt
tewab, Mahmud Fehml Hicaz!, Muham
med Haşim Abdüddaim) tarafından yayım
lanmıştır (Kahire 1986) Eserde şiirle ve 
şiir şahidleriyle ilgili geniş bilgiler verilmiş, 
özellikle şiir zaruretleri üzerinde çok du
rulmuştur. Bu bilgileri Ramazan Abdüt
tewab (Zarüretü 'ş-şi'r, Beyrut 1405/1985) 

ve Avad b. Hamed el-Küzl (Ma ya/Jtemi
lü 'ş-şi'r, Kahire 1409/ 1989, 1412/1991) Sl
rafi'ye ait müstakil birer eser olarak neş
retmiştir. 6. Şer}Ju şevahidi'l-Kitab (Şer
h u ebyati Sfbeveyhi). Esved el-Gundica
nl'nin Für}Jatü'l-edeb adıyla bu şerhe red
diye yazdığı ifade edilmektedir (İbnü'l-Kıf
tl, ıı. 169) Eser M. Ali R. Haşim tarafın
dan Kahire'de ( 1394/1974) ve Muhammed 
Ali Sultani tarafından Şer}Ju ebyati Si
beveyhi adıyla bir derginin iki sayısında 
( el-Mecma'u'l-'ilmf, Dımaşk 1976-1977) neş

redilmiştir. Oğlu Yusuf es-Sirafi'ye nisbet 
edilen ve aynı ismi taşıyan şerh de baba
sına ait şerhin gözden geçirilmiş şekli ol
malıdır. 7. Feva'ittü Kitabi Sibeveyhi 
min ebniyeti kelami'l-'Arab (nşr. Mu
hammed el-Bekka, Mevrid, XXVlll/3 !Bağ
dat 1421/2000J, s. 119-120) . B. Elifatü'l
lfat' ve'l-vaşl. İbnü'l-Kıft'i bu eserin 300 
varak olduğunu söyler (İnbahü'r-ruvat, 1, 

314). 9. el-İ]fna' fi'n-na}Jv (el-Mul,:ni'). 
Müellif eserin telifi bitmeden vefat ettiği 
için oğlu Yusuf tarafından tamamlanmıştır 
(Ebü'l-Ala el-Maarrl, s. 424). 10. Cezire
tü'l-'Arab. Yaküt Mu'cemü'l-büldan'ın
da bu eserden yararlanmıştır. Sirafi bu ki
tabında dabbetü'l-arzın Cezlretülarap'tan 

çıkacağını ileri sürmüştür (Yakut, Mu'ce
mü'l-büldan, ı. ll, 138) 11. el-İgrab fi'l
i'rab. Cambridge Kütüphanesi'nde bir 
nüshasının bulunduğu kaydedilmektedir 
(Brockelmann, GAL, Il, 188). 1Z. el-Müd
}Jal ila Kitabi Sibeveyhi. S'irafi'nin, bu 
eserini öğrencisi Hüseyin b. Merdeveyh 
el-Farisl'ye anlatırken onun şahsında öğ
rencilerine önemli tavsiyelerde bulunduğu 
nakledilmektedir (Yakut, Mu'cemü'l-üde
ba', Vlll, 153) 13. Şer}Ju Ma]fşureti İbn 
Düreyd. İbn Düreyd'in Nlşabur Valisi İs
mail b. Abdullah el-M'ikfıll'yi övdüğü ve İran 
yolculuğu ile Basra özlemini tasvir ettiği 
kasidesinin şerhidir (Brockelmann, GAL, 
I, 504). 14. el-Va]ff ve'l-ibtida' (İbnü ' n

Nedlm, s. 68). 15. Şer}Ju şevahidi'l-Cem

here fi'l-luga. İbn Düreyd'in eJ-Cemhe
re'sinin Leiden yazmasında mevcut olan bu 
şerhlere Fritz Krenkow'un neşrinde (Hay
darabad 1345/1925) yer verilmiştir. 16. Cüz' 
fihi te'ali]f mine'n-na}Jvi ve'l-lugati ve 
ebyatü me'anin (nşr. M. Abdülmuttalib 
ei-Bekka- Mey Fazı! el-Cübürl. el-Mevrid, 
XXVIII/2 11421/2000J, s. 62-91) Sirafi'ye ŞU 
eserler de nisbet edilmektedir: en-Nasil] 
ve'l-mensu]J fi'l-Kur'an, el-Med]Jal ila 
Kitabi Sibeveyhi, Esma'ü Cibali Tiha
me, Mesa' il. Son eser nahiv, Iugat, şiir, 
Kur'an ve hadisle ilgili 1 SOO soru ve ceva
bını içerir. İbnü'l-Kıft'i, Sirafi hakkında el
Müfid ii a]]bdri Ebi Sa'id isimli "güzel'' 
bir kitap yazdığı için İnbahü'r-ruvat'ta 
(1, 313) onun hayatından kısaca söz etti
ğini söylemektedir. Abdülmün'im Faiz, Ha
san İsmail Abdürrazık, D. S. Margoliouth, 
TaM Abdurrahmane, İbrahim es-Samer
ra'i, Mahmud M. et-Tanahl, Muhammed 
Süleyman İbrahim Fetih, M. M. F. Hegazl, 
Abdülhamld A. Salim git;ıi birçok çağdaş 
araştırmacı Sirafi ile ilgili kitap, makale ve 
tez çalışması yapmıştır. 
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siRAFI, Yusuf b. Hasan 
( ~Ip-ll ~~ ..:.,.! ....;....}!. ) 

Ebu Muhammed Yusuf b. Ebf Safd 
el-Hasen b. Abdiilah 
b. Merzüban es-Sfraff 

(ö. 385/995) 

L 
Arap lugat ve nahiv alimi. 

_j 

330 (942) yılında Bağdat'ta doğdu. Fars 
asıllı köklü bir aileye mensuptur. Arap di
li ve edebiyatı alimi ve Hanefi kadısı Ebü 
Sa'id es-Sirafı'nin oğlu olarak daha çok İb
nü's-S'irafi künyesiyle tanınır. Bir yandan 
geçimini sağlamak amacıyla yağ ticareti 
yaparken diğer yandan babasının verdiği 
Arap dili, lugatı ve grameriyle şiir ve aru
za ilişkin derslere katılarak kendini yetiş
tirdi. Babasının , öğrencilerine Işla}Ju '1-
mantı]f'ı (İbnü's-Sikklt) okuttuğu ve ken
disinin de katıldığı bir derste Ebü'l-Ala el
Maarr'i'nin yakın dostu olan Bağdat Da
rülilim kütüphanesi görevlisi Abdüsselam 
el-Basr'i'nin, Humeyd b. Sevr' e ait bir be
yitte yaptığı i'rab hatasını düzeltmesi üze
rine babasının duyduğu mahcubiyetten do
layı çok üzülen Sirarı ticareti bırakarak ken
dini tamamen ilme verdi, özellikle Arap 
sözlük bilimi ve gramerinde derinleşti, da
ha çok şevahid şerhi üzerinde çalıştı. Bu 
olayın tesiriyle ilk bilimsel çalışma olarak 
Işla}Ju'l-mantı]f'ta geçen şevahidin şer
hine dair bir eser kaleme aldı (İbn Halli
kan. vı. 70) 

İlim alanında babasının düzeyine ulaş
mamış olsa da onun çizgisini sürdüren Si
rafi, babasının Arap gramerini ilk defa ya
lın ve basit bir şekilde anlattığı el-İ]fna' 
adlı kitabı iki ayrı kalemden çıktığı farke
dilmeyecek derecede başarıyla tamam
ladı. Onun halefi olarak verdiği derslerde 
Arap lugat, gramer ve edebiyatma dair 
birçok eseri okuttu. Özellikle Mufaddal b. 
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Seleme'nin, Halll b. Ahmed'e ait Kitô.bü'l
'Ayn'ı tehzip ve il~mal ederek oluşturdu
ğu hacimli lugatı Kitfıbü'l-Bfıri' ile ilgili 
verdiği dersler münasebetiyle onun hak
kında açıklama ve ikmaller yaptı. Yalnız 
babasından istifade ettiği için çağdaşı 
alimlerle irtibatı olmadı. Ancak babasının 
öğrencisi ve el-itai:ı'ın (EbO. Ali el-Faris!) 
şarihi, nahiv alimi İbn Bakıyye Ahmed b. 
(EbO) Bekir el-Abdi ile Arap dili ve grame
rine ilişkin bazı meselelerde ilmi tartışma
lar yaptığı kaydedilir (Yakut, ll, 237). Ba
bası gibi zühd ve takva sahibi bir alim ola
rak yaşayan İbnü's-Sirafi, 385 Reblülev
velinin (Nisan 995) son çarşamba gecesi 
Bağdat'ta vefat etti. Cenaze namazını Ha
n efi müftüsü Ebu Bekir Muhammed b. 
Musa el-Harizmi kıldırdı. Şerifer-Radionun 
hakkında bir mersiye yazmıştır (Divan, 1, 
644) . 

Eserleri. 1. ŞerJ:ıu ebyfıti IşlfıJ:ıi'l-man
tılf. Esved el-Gundicani (Hasan b. Ahmed), 
şerh hakkında Kaydü'l-evfıbid adıyla ten
kit mahiyetinde bir eser kaleme almışsa 
da zamanımıza ulaşmamıştır (nşr. Yasin 
Muhammed Sewas, Dübey-Dımaşk 1992). 
z. ŞerJ:ıu ebyfıti Kitabi Sibeveyhi. Baba
sına ait şerhin gözden geçirilmiş şekli ol
malıdır (nşr. Muhammed Ali Reyyih el-Ha
şim!, HI, Kahire I394/I974; nşr. Muham
med Ali Sultan!, HI, Dımaşk I396/I976). 
Esved el-Gundicani'nin bu şerh üzerine 
yazdığı Füri:ıatü'l-edib adlı eleştiri yayım

lanmıştır (nşr. Muhammed Ali SultEin\', Dı
maşk I981 ). 3. ŞerJ:ıu ebyfıti Kitfıbi'l-El

ffı?-. İbnü's-Sikklt'in eş anlamlı kelimelere 
dair eserinde geçen şahid beyitlerin şer
hidir (Sezgin, Vlll, I33). 4. ŞerJ:ıu ebyfıti'l
Mecfız. Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'
nın Mecfızü'l-Kur'fın'ında yer alan şahid 
beyitlerin şerhidir (a.g.e., IX, 66). s. ŞerJ:ıu 
ebyfıti Me'fıni'z-Zeccfıc. 6. Şeri:ıu ebyfı

ti'l-Garibi'l-muşannef. EbO. Ubeyd Ka
sım b. Sellam'ın eserindeki şevahidin şer
hidir. 7. Şeri:ıu'l-FaşiJ:ı . Sa'leb'in lugata 
dair Kitfıbü'l-Faşi]J.'inin şerhidir. 
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es-SiRE ve AHBARÜ'I-EİMME 
( 4.ÖJ~f ..)1:>13 ö _y.,--Jf ) 

Ebu Zekeriyya el-Vercelani'nin 
(ö . 471/1078) 

ibazıyye alimleri 
ve ileri gelenleriyle ilgili 

biyografi kitabı 

L 
(bk. VERCELANi, Ebu Zekeriyya). 

_j 

ı ı 

SİREM 

L 
(bk. SREM). 

_j 

ı ı 

S IRET 

L 
(bk. SİYER ve MEGAzi). 

_j 

ı ı 

SIRETÜ ANTERE 

L 
(bk. ANTERE KISSASI). 

_j 

ı ı 

SIRETÜ BENi HilAL 

(J~~örl 

Beni Hilal adı verilen 
kabileler topluluğunun 
Arap yarımadasından 

Kuzey Afrika'ya ve Mağrib'e 
hicretlerini ve mücadelelerini 

L 
anlatan göç destanı. 

_j 

Beni Hilal, Yemen'den göç ederek Arap 
yarımadasının Necid bölgesine yerleşmiş, 
kabilenin ünlü kadınlarından olup hikaye 
seyri içinde toplumsal barışın önemli ön
cüsü kabul edilen Caziye, burada baş gös
teren kuraklık ve açlık sebebiyle kardeşi 
Emir Hasan b. Sirhan'a bir elçi göndere
rek durumun çok vahim olduğunu bildir
miş, o da daha büyük tehlikelerle karşılaş
mamak için öncü bir gruptan sonra Mı

sır'a ve Kuzey Afrika'ya göç etmeye karar 
vermiştir. Mısır'da 444 (1 052) yılında baş 

gösteren ve birkaç yıl süren kıtlıkla Hali
fe Müstansır-Billah zamanında ekonomik 
sıkıntıdan doğan siyasi kriz Beni Hilal'in Af
rika'ya göç ettiği döneme rastlar (Beni Hi
lal'in tarihçesi için bk. HilAL) . Ortak nis
beleri Hilal b. Amir'e dayanan Beni Hilal 
pek çok aşiret ve kabileyi içine almaktadır. 
Bu kabHelerin göçü, ister Fatımiler'in Ziri
ler Devleti'ni cezalandırmak için aldığı bir 
siyasi karardan sonra olsun, ister doğal bir 
göç olsun Kuzey Afrika'yı derin bir şekilde 
etkilemiştir. 

Beni Hilal kabileler topluluğunun Arap 
yarımadasından çıkıp Afrika'ya yayılması, 

Arap asıllı toplumların ve Arap kültürünün 
etkisinde kalan bölgelerde destaniaşarak 
asırlarca anlatılmış, sözlü Arap halk ede
biyatının en önemli destanlarından biri olan 
Siretü Beni Hilal ülkelere göre farklılıklar 
arzederek Suriye, Filistin, Ürdün, Mısır, Tu
nus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Çad, 
Nüer ve Nüerya'da .dilden dile dolaşmış, 
birçok yerde hala canlılığını koruyarak in
sanlık tarihinin başlıca kültür mirasları ara
sında yer almıştır. Kuzey Afrika'nın Arap
laşmasında önemli etkileri bulunan des
tanın Berlin Kraliyet Kütüphanesi'nde 189 
ayrı yazması bulunmaktadır. 

Destanın muhtevası kısaca şöyledir: Be
ni Hilal'in Yemen, Necid ve Kuzey Afrika'
daki durumları, savaşları ve olayları nesil
ler halinde anlatılır. Atalar ve babalar nes
li Hilal b. Amir ile başlayıp Sirhan, Rızk ve 
Ganim'le son bulur. Kahramanlar nesli Ha
san (b. Sirhan), Ebu Zeyd (b. Rızk) ve Diyab 
(b. Ganim) ile temsil edilir. Bunlardan son
ra oğullar 1 yetimler nesliyle destan son bu
lur. Kahramanların babaları Beni Hilal'in 
kolları olan Esbec, Riyah ve Zuğbe'ye men
sup emirlerdir. Destanın en büyük kahra
manı Ebu Zeyd ei-Hililli'nin doğumundan 
önce atalar ve babalar nesiinde Zir Salim'in 
hikayesi, Ca bir ve Cübeyr'in kıssası, Ebu 
Zeyd'in annesi Hadra'nın hikayesi bir gi
riş mahiyetinde anlatılır. Beni Hilal'in emi
ri Rızk'ın on birinci eşi olan Mekke şerifi
nin kızı Hadra'dan ilk ve tek oğlu dünya
ya gelir. Ancak anne hamile iken, bir su 
başında çevresindeki türlü renk ve cins
ten pek çok kuşu yenen siyah bir kuş göre
rek Allah'tan siyah da olsa böyle yiğit bir 
erkek çocuk dilemesi üzerine bebeği siyah 
doğar. Başta amca Emir Sirhan olmak üze
re kabile ileri gelenlerinin böyle kuzguni si
yah bir çocuğun köle sınıfına mensup ola
bileceği, Emir Rızk'a ve Beni Hilal' e men
subiyetinin yüz karası olacağı iddiaları üze
rine Emir Rızk toplumdan kaçıp inzivaya 
çekilir. Çok sevdiği eşi Hadra ile çocuğu 
Mekke'ye babasının yanına gönderir. Yol
da Beni Hilal'in hasmı Beni Zahlan mevki
ine ulaşınca Hadra, kafile kumandanı Emir 
Fayid'e yalvararak Mekke'ye vardığı tak
dirde babasının kendilerini öldüreceğini, 
bu sebeple burada kalmasına izin verme
sini ister. isteği kabul edilir ve Beni Zah
lan reisi Fazi b. Beysan ona ve çocuğuna 
bakar. Burada Berekat adı verilen çocuk 
kısa zamanda büyüyüp gelişir ve Beni Hi
lal düşmanlığı psikolojisiyle yetiştirilir. Tu
tulan özel hocalardan yedi dil, pek çok di
ni meseleyi ve müsbet ilimleri öğrenir; av, 
atıcılık, binicilikte ve savaş taktiklerinde 
büyük maharetler kazanır. Neticede Beni 


