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SİVRİHİSAR ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ). 

SİY SERİYYESİ 
( ~~~.r') 

_j 

Hz. Peyşamber'in Hevazin kabilesinin 
Beni Amir b. Sa'saa kolu üzerine 

L 

gönderdiği seriyye 
(8/ 629). 

_j 

Hevazin kabilesinin önemli kollarından 
Beni Amir b. Sa'saa yaz aylarını Taif'te, kış 
aylarını hayvanlarını otlatmak için Necid'
de geçirirlerdi. Medine'ye beş, Mekke'ye üç 
günlük uzaklıktaki Siy arazisi onların hay
vanlarını atiattığı topraklar arasındaydı. Hz. 
Peygamber, 8 yılı Rebiülewel ayında (Tem
muz 629) Şüca' b. Vehb'in kumandasında 
yirmi dört kişilik bir seriyyeyi Siy bölgesin
deki Beni Amir b. Sa'saa'dan bir toplulu
ğun üzerine gönderdi. Gündüzleri gizlenip 
geceleri yol alan birlik bir gece sabaha kar
şı düşmana ani bir baskın düzenleyerek çok 
sayıda deve ve koyun ele geçirdi. Bu sıra
da birkaç kadının da esir alındığı rivayet 
edilir. Seriyyenin gidiş dönüşünün on beş 
gün sürdüğü , seriyyeye katılan her kişiye 
ortalama on veya on beş deve düştüğü, 
taksim sırasında on koyunun bir deveye 
eşit sayıldığı kaydedilir. Olaydan kısa bir 
süre sonra Beni Amir b. Sa'saa'dan bir he
yet Medine'ye gelip Müslümanlığı kabul 
ettiklerini bildirdi ve esirlerinin iadesini is
tedi. ResGl-i Ekrem'in talebi üzerine Şü
ca' ve arkadaşları payiarına düşen esirleri 
iade ettiler. Şüca'ın payına düşen bir cariye 
kabilesine geri dönmeyip Medine'de onun 
yanında kalmayı tercih etti. 

Kaynaklarda Siy Seriyyesi'nin niçin dü
zenlendiği hakkında bir açıklama bulun
mamaktadır. Bazı araştırmalarda seriyye
nin 4 (625) yılında Münzir b. Amr başkan
lığında gönderilen yetmiş kişilik davet eki
binin Beni Amir b. Sa'saa liderlerinden Amir 
b. Tufeyl tarafından Bi'rimaüne'de şehid 
edilmelerine misilierne olduğu ileri sürüi
mektedir (Özdemir, s. 93 ; Mahmudov, s. 
350) . Ancak seriyyenin sebebi, bu üzücü 
hadiseden daha çok H evazin'in bazı kolla
rının Hz. Peygamber'e karşı şiddetli düş
manlıklarını devam ettirmeleri ve fırsat 
buldukça müslümanlara zarar vermeleri 
olmalıdır. Nitekim Hevazin kabilesinin özel
likle göçebe hayatı yaşayan bazı kolları Hu
deybiye Antiaşması'yla sağlanmış olan yol 
güvenliğini ihlal ederek kervanlar üzerine 
baskınlar düzenlemekten çekinmiyorlar
dı. Bu durum karşısında ResGl-i Ekrem 6 
(627-28) yılında Hz. Ali, ertesi yıl Hz. Ömer 
ve Hz. Ebu Bekir kumandasında seriyye
ler göndermişti. Dolayısıyla Şüca' b. Vehb 
kumandasındaki Siy Seriyyesi'nin de boz
gunculuk çıkaran Amiroğulları'nın cezalan
dırılması maksadıyla gönderilmiş olması 

ihtimali kuwetli görünmektir. 

Hadis kaynaklarında Necid taraflarına 
düzenlenen. Abdullah b. ömer'in de katıl
dığı ve bol miktarda ganimetin ele geçi
rildiği bir seriyyeden bahsedilmekte, adı 
zikredilmeyen kumandanın ganimeti her 
askere on iki deve olmak üzere paylaştırdı
ğı, Medine'ye döndüklerinde Hz. Peygam
ber'in humusu ayırdıktan sonra askerlerin 
her birine birer deve daha verdiği ve ku
mandanı yapmış olduğu önceki taksimat 
sebebiyle sorgulamadığı ifade edilmekte
dir. Bu seriyyeyi Siy Seriyyesi olarak kabul 
edenlerin yanı sıra (İbn Hibban, s. 31 7; 
İbn Keslr, N. 240) ayrı bir seriyye diye zik
redenler de vardır (Zehebl, s. 476-477) . 
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li;] LEVENT Ö ZTÜRK 

siYAKAT 
( .:...9!e..ı ) 

Osmanlı Devleti'nde 
idari ve mali kayıtlarda kullanılmış 

bir yazı türü. 
_j 

Sözlükte "anlatım biçimi sözün gelişi, sö
zün kesintisiz birbirini takip etmesi; tarz, 
tertip, nizam" anlamlarına gelen siyak ke
limesinden siyakat arşiv belge ve kayıtla
rında okunınası çok güç. girift, sanat özel
liği taşımayan bir eski yazı türüdür. Siya
katle yazılmış bir metnin ancak sözün ge
lişinden okunabilmesi sebebiyle bu adı al
mış olabileceği ileri sürülmüştür. Siyakat 
yazısının oluşumunda devletin güvenliği , 

önemli bilgilerin gizli tutulmasının göze
tilmesi yanında kayıtların hızlı yazılması ve 
olduğundan daha kısa yer tutması isteği 
ve ihtiyacı da etkili olmuştur. 

Siyakat yazısının Abbasiler zamanında 
ortaya çıktığı, Selçuklular ve diğer islam 
devletlerinde kullanıldığı. İran yoluyla Ana
dolu'ya, özellikle İlhanlılar kanalıyla Osman
lılar'a geçtiği kabul edilmiştir. XIV. yüzyıl 
ortalarına ait bir İlhanlı mali belgesinin ya
zı stili , örneklerine ll. Murad döneminde 
rastlanan Osmanlı tahrir kayıtlarının yazı
sına ve şekline çok benzer. Osmanlılar'da 
XV. yüzyılda idari ve mali kayıtlarda görü
len siyakat yazısı, Fatih Sultan Mehmed'in 
evkaf katibi Hüsam-ı Rumi ve Tacizade 
Cafer Çelebi tarafından iyileştirilmiş, res
mi kayıtlarda yeni usul ve düzenlemeler 

· yapılmış olduğu bilinmektedir (All, s. 62) 

i~ '_,~':- ~~4>o~J.# 
ı.j' ... :... oJJ - - ··.ı ' . : u-
--ı·-- v , o . E f". '•<· 1" 
· .. ~· " :"' ~~. :.- ~ı;" -;J '; .r 

., t .' ,,. ....... '' \_\ -)· ,_ Jl · 

..r'V . "' -~ 'tt .... ~" · 
-' ··~ ' '" . · .. ,., ' c \0 
t.-~u . t.s · ı . . -ı_, __ . ,;_r 

1: .. 't 1 ' ~· • . .- - ~ q 
t -.r "" . -ı.. .r ~. t..t~ t.. .r .. . 

t ~ . ( o \'-E. · -~ !" 

-: .. 6 . t..d t..sl.r C:t.JI 
"' .~ . "~ :. !~\ - .... ,v, 
~~ -..lt' ~ -....ııı '-~1 
t"'- & .ı ...... f'l" . 

.....,.., _,;-o .,....J ..... ,· --.~~ 

•. ~" <ev \" 't r''" 

tır;; ll ~~ "-"" ,· --...JJ! 
sıvakat L:.-_ ~t .. , t• ' _ · t- ~ 

rakamları 

291 



SiYAKAT 

Daha sonra Osmanlı Devleti'nde muhasip
liğe ve defterdarlığa yükselerek öne çıkan 
Beynizade Mehmed, Oğlan Memi, Selisi 
Ahmed, Sünbül Memi çelebiler ve Matrak
çı Nasuh ünlü siyakatnüvislerdendir. 

Fatih Sultan Mehmed döneminden Sul
tan Abdülaziz dönemine kadar Osmanlı 
Devleti'nin gizlilik isteyen resmi mali ka
yıtları, özellikle tahrir ve muhasebe def
terleri, bunlardan çıkarılan notlar genelde 
Farsça kalıplar kullanılarak siyakatle yazıl
mıştır. Bilhassa İlhanlı geleneğinin de bir 
yansıması olarak vergi kayıtlarını ihtiva 
eden tahrir defterleri zamanla iyice stili
ze hale gelen siyakat yazısıyla kaleme alın
mış, hatta bunların rakamları da siyakat 
rakamları olarak belirtilmiştir. Osmanlı Dev
leti'nin iktisadi, idari, mali, sosyal ve kül
türel hayatına ışık tutan bu kayıtların ar
şiv ve kütüphanelerde pek çok örneği bu
lunmaktadır. 

Siyakat farklı bir yazı türü olmakla be
raber her döneme ve katibine göre değişik 
özellikler gösterir. Yerine göre nesih, nes
ta'lik, ince divan! ve rik'a kırması, kOfi hur
desine benzer bazı yazıların harfleri ka
rıştırılmış olmasına rağmen yeterli olma
makla beraber harflerin müfred ve birle
şik şekillerini gösteren siyakat elifbası dü
zenlenmiştir. Yazıda sürat ve ihtisarı sağ
lamak için satırlar, kelimeler ve harfler ka
temin süratli, tabii akışının sonucu birbi
rine yaklaşmış, ilişmiş, harfler küçülmüş, 
bazı ayrıntıları çıkarılmış, uzantılar, dik hat
lar kısaltılmış, genellikle pe, çe, şin ve ba
zan nun harfi dışındaki noktalı harfiere 
nokta konmamıştır. Nokta bazı harflerde 
sona birer işaret şeklinde takılın ış, med 
yalnız elif harfinin üstüne konmuş, çoğu 
kere şedde konmamıştır. Genelde imla ba-
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kırnından kendinden sonra gelen harfe bi
tişmeyen harfler resim ve sürat için bazan 
diğer harfe bitişmiş, zamanla girift bir bi
çimde şifre haline gelen anahtar (miftah) 
kelimeler oluşmuştur. Hatta bir kelimenin 
birkaç şifre yazılışı ortaya çıkmıştır. Kef gi
bi keşldeye uygun harfler sonra gelen ke
limelerin altında bir çizgi şeklinde devam 
etmiş, ra harfi keskin köşeli bir dal harfi
ne, dal harfi tabanı sola çıkintılı bir üçgene 
dönüşmüştür. Siyakat yazısı ile beraber 
kullanılan rakamların da özel bir sistemle 
yazılış biçimleri vardır. Hint rakamları ye
rine Arapça sayı isimlerinin harfleri kısal
tılarak şifreleştirilmiş, siyakat-ı Arabl, er
karn-ı Arabiyye, divanın mali ve muhase
be kayıtlarında kullanılması sebebiyle divan 
rakamları denilmiştir. Emeviler zamanın
da ortaya çıktığı tahmin edilen divan ra
kamlarının Selçuklular'a, sonra da İlhanlı 
ve Osmanlılar'a geçtiği bilinmektedir. 

Siyakat ve rakamları, defter tutma usul
leriyle ilgili pek çok eser yazılmıştır. Bun
lar arasında Ala-i Tebrlzl'nin Sa'adetna
me fi't-teressül ve kava'idü'd-defter'i 
ile Muhammed b. Kiya el-Mazenderanl'
nin Risale-i Felekiyye ii 'ilmi's-siya]fa 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2756), 

Matrakçı Nasuh'un Türkçe Umdetü'l-hi
sab (Nuruosmaniye Ktp., nr. 2984), Mul
nüddin b. Abdülhillik'ın Kitabü'r-Resa'il 
bi'l-Farisiyye (Süleymaniye Ktp., Fatih, 
nr. 4074), Hamdullah el-Müstevfı'nin Ta
riJJ-i Güzide (London ı 91 O). Rüşdü Efen
di'nin Nuhbetü'l-etfal'i (İstanbul 1274) bi
linen önemli eserlerdendir. 
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SiYALKÜTI 
( .;,s:ı~ı) 

Abdülhaklm b. Şemsiddln 
Muhammed es-Siyalkfıti 

(ö. 1067 /1657) 

Dil, belagat, tefsir, kelam 
ve mantık alanlarında 

haşiyeleriyle tanınan Hindistanlı iilim. 
L ~ 

Muhtemelen 988 (1580) yılında Hindis
tan'ın Pencap eyaletine bağlı Siyalkut'ta 
doğdu. H indi ve Pencabl nisbeteriyle de anı
lır. Bazı kaynaklarda SiyalkOt şehri Silkut 
diye kaydedilmekte ve bu sebeple kendisi
ne Silkutl denmekteyse de (Leyla es-Sa b
bağ, s. 446; EJ2 !ing.J, IX, 693) daha çok 
Siyalkutl diye şöhret buldu. Hindistan'da 
Babürlü hükümdarları Sultan Cihangir ve 
Şah Cihan dönemlerinde yaşayan, onların 
ilgi ve desteklerini gören ve Hanefi mez
hebine mensup bulunan Siyalkutl, Mevla
na Kemaleddin Keşmlri ve İmam-ı Rabba
ni'den ders aldı. Şah Cihan zamanında Hint 
ulemasının reisi oldu, Lahor ve Siyalkfit'ta 
ders verdi (Muhibbl, II , 318-319; Nüvey
hiz, ı. 258; DMT, IX, 250). Talebeliğinden 

beri İmam-ı RabbanT'yi tanıyan Siyalkutl 
ilerleyen yaşlarında gördüğü bir rüya üze
rine ona intisap etti. Kendisinin İmam-ı 
RabbanT hakkında "müceddid-i elf-i sani" 
unvanını kullanan ilk kişilerden olduğu ve 
Rabtani'nin de ondan övgüyle söz ettiği 
belirtilir. Hayatının sonuna kadar ilim ve 
tedrisle meşgul olan Siyalkutl 18 Reblülev
vel1067 (4 Ocak 1657) tarihinde Siyalkut'
ta vefat etti. 

Siyalkutl, Fahreddin er-Razi sonrası dö
nemde gelişen muhakkikler geleneğinin 
XVII. yüzyıldaki en önemli temsilcisidir. 
XV. yüzyıldan itibaren gelişen haşiye lite-


