
SiCiLL-i AHVAL DEFTERLERi 

hazırlanır, onaylanır, ardından bu özet si
cili-i ahval defterlerine geçirilir ve aynı za
manda bir sureti de özel siciliere geçirii
rnek üzere ilgili daireye gönderilirdi. 

Sicill-i ahval defterlerinin alfabetik fih
rist defterleri düzenlenmiştir. Fihrist def
terlerine memurların ve babalarının ismi, 
memuriyetleri, tercüme-i hal varakaları
nın numaraları yazılırdı. Bir memurun si
cili-i ahval defterindeki sicil bilgilerine ulaş
mak için memurun adı ve babasının adı
nın bilinmesi yeterliydi. Esas sicil defter
leri ve fihrist defterleri gizlilikleri itibariy
le sandıklarda saklanırdı. ll. Meşrutiyet'in 

ilanından sonra Kanun-ı Esasi'ye göre her 
daire kendi memurunu kendisi seçeceğin
den umumi sicil uygulamasına son verile
rek 1909 yılından itibaren her memur için 
kendi dairesinde özel sicil dosyaları oluş
turulmaya başlanmıştır. 
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SiCiLL-i OSMANi 
(~lı>!.:~) 

Mehmed Süreyya'nın 
(ö. 1909) 

Osmanlı dönemi ünlü şahsiyetlerinin 
biyografilerini içeren eseri 

(bk. MEHMED SÜREYYA). 

siciu.AT 

(bk. ŞÜRÜT ve SİCiLLAT). 

Si CiLMAS E 
(a...ı~) 

Fas'ta tarihi bir şehir. 

_j 

_j 

_j 

Günümüzde harabeleri geniş bir alana 
yayılan Sicilmase Fas'ın güneydoğusunda 
Vacfız1z'in kıyısında kurulmuştu. Coğrafi ko
numu bakımından, İslam dünyasını altın ül-
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kesi Biladüssudan'a bağlayan tarihi ker
van yolunun Sahra'ya açılan kapısı özelli
ğini taşıyan bir noktadadır. Sicilmase'nin 
Roma döneminde veya İslami dönemde 
kurulduğuna dair farklı rivayetler aktarıl

mıştır. Hasan el-Vezzan şehrin Büyük İs
kender veya Romalı bir kumandan tara
fından kurulduğunu söyler. Sicilmase'yi 83 
(702) yılında Emevi kumandanı Musa b. 
Nusayr'ın fethettiği bildirilmektedir. An
cak araştırmacılar, daha ziyade şehrin İs
lami dönemde kurulduğunu söyleyen Bek
ri'nin görüşünü tercih etmiştir. Buna göre 
Sicilmase'nin temellerini 140 (757) yılında 
Tafılalt (Selemiye) bölgesine gelen, Harici
Sufri mezhebine mensup Serberi Midra
riler'in reisi Ebü'l-Kasım b. SemkG atmış, 
şehir sonraki emirler tarafından tamam
lanmış ve surlarla çevrilmiştir. Şehrin ku
ruluşuyla ilgili rivayetlere bağlı olarak adı
nın Roma döneminden kalma Arapça ve
ya Berberice olduğu görüşleri vardır. 

Sicilmase'yi yönetim merkezi yapan ve 
batıda altın ticareti güzergahında bulu
nan, tarım ve maden bakımından zengin 
Der'a vadisine kadar uzanan geniş bir ala
nı kontrol altına alan Midrariler, hakimi
yetlerini diğer devletlerin egemenliğinde 
kaldıkları dönemler dahil 366 (976) yılına 
kadar sürdürdüler. Emirlerin en güçlüsü 
sayılan I. Elyesa' surları yeniletti ve yeni 
mahalleler kurdurarak şehri genişletti. Bir 
ulucami ile köşkler ve idari binaların yapıl
dığı bu dönemde Sicilmase, İslam mima
risinin önemli merkezlerinden biri haline 
geldi. Ayrıca Batı Afrikalı hac kafilelerinin 
uğrak yeri oldu. 

Midrari Hükümdan ll. Elyesa', Patımi
ler'in kuruluşundan az önce Sicilmase'de 
bulunan Ubeydullah el-Mehdi'yi Abbasi ha
lifesinin isteğiyle tutuklatrnıştı. Bunun üze
rine bölgede İsınam davetini yürüten Ebu 
Abdullah eş-Şii harekete geçti ve Sicilma
se'yi işgal ederek Ubeydullah el-Mehdi'yi 
hapisten çıkarıp bütün yetkilerini ona dev
retti (6 Zilhicce 296126 Ağustos 909) Şii 

Fatımiler'in ilk halifesi olan Ubeydullah el
Mehdi bir vali tayin edip Sicilmase'den ay
rıldı. Ancak Midrari !iderleri, Fatımi ordu
sunun ayrılmasından elli gün sonra Fatı
mi valisini ve muhafıziarını öldürüp şehri 
tekrar ele geçirdiler. Midrari liderleriyle 
baş edemeyen Fatımi halifeleri, üçüncü 
işgallerinin ardından Sicilmase'ye Midrari 
ailesinden valiler tayin etmeye başladılar. 
Bu valilerden Ebü'l-Müntasır döneminde 
güney ticaret yollarının ele geçirilmesiyle 
İfrikıye, Fas, Endülüs, Sus, Ağmat ve di
ğer merkezlerle Batı Sudan ülkeleri ara
sında Sicilmase üzerinden gerçekleştirilen 

ticaretten elde edilen gelirlerde büyük ar
tış oldu. 

IV. (X.) yüzyılın ortalarında bölgede Fa
tımiler ile Endülüs Erneviieri arasındaki 
nüfuz mücadelesi şiddetlendi. Fatımi ha
kimiyetinden kurtulmak isteyen Midrari 
emirleri Endülüs Erneviieri ile dostane iliş
kiler kurdu. Onlardan İbn VasGI, Hariciliği 
terkedip Maliki mezhebine girdi ve hut
beyi Abbasi halifesi adına okuttu. On yıl 
sonra da Şakir-Billah unvanıyla halifeliğini 
ilan etti (342/953). Onun zamanında geli
şerek parlak bir dönem yaşayan Sicilmase, 
Fatımi kumandanı Cevher es-Sıkılli'nin iş

galiyle tekrar Fatımi hakimiyeti altına gir
di. Ancak Endülüs Emevi halifesi adına ha
reket eden Mağrave Emiri Hazrun b. Fül
fGI, Fatımi egemenliğini tanıyan Mi dr ari 
emirini öldürüp bu hanedana son verdi 
(366/976) 

Kuzey Afrika ülkeleri Batı Sudan ile sıkı 
ticari ilişkiler kurmuştu. Sudan'dan külçe 
altın, gümüş, deri, yün ve deve getiren ker
vanlar oraya buğday ve pamuk götürüyor
du. Batı Sudan'a giden kervanların uğra
mak zorunda olduğu ticari merkezlerden 
biri olan Sicilmase bu ticaretten büyük ge
lir sağlıyordu. 340 (951-52) yılında Sicilma
se'yi ziyaret eden İbn Havkal şehrin güzel
Iiğini ve halkının zenginliğini hayranlıkla 
anlatır. Avdagost şehrinde karşılaştığı bir 
tüccarın elinde Sicilmaseli bir tüccar tara
fından verilmiş 42.000 dinarlık bir senet 
gördüğünü, bunun doğu İslam dünyasın
da imkansız olduğunu söyler (ş are tü 'l-aTt, 

S . 99-100). 

Bu önemli ticaret yoluna hakim olmak 
isteyen Murabıtlar 44S'te (1053) Sicilma
se'yi ele geçirdiler ve şehri Mağrib-i Aksa'
nın fethini tamamlamak için askeri üs ola
rak kullandılar. Onların zamanında ülke
nin ortasında kalan ve önemli gelişme gös
teren şehirde hıristiyan dünyası dahil Ak
deniz havzasındaki bütün ülkelerde tercih 
edilen altın sikkelerin basıldığı darphane
ler bulunuyordu. Sicilmase'nin gelişmesi 
Murabıtlar'ın yerini alan Muvahhidler'in 
son dönemlerine kadar devam etti. Bu dö
nemde Merlniler'le Muvahhidler arasında
ki çatışmalara sahne olan ve bir ara Ab
dülvadiler'in eline geçen şehir 673 (1274-
75) yılında kesin biçimde Merlni hakimiye
ti altına girdi. Ancak bu defa Ma'kıl Arap
ları 'nın tehdidine maruz kaldı ve yapılan 
savaşlar yüzünden tahribata uğradı. Ar
dından şehrin başşehre uzaklığından fay
dalanmaya kalkışan hanedan mensubu va
lilerin isyanlarına sahne oldu. Ebu Said ll. 
Osman'ın Sicilmase valiliğine getirdiği oğ
lu Ömer, babasına karşı başlattığı bağım-



sızlık mücadelesini kardeşi Ebü'l-Hasan 
tarafından bertaraf edilineeye kadar sür
dürdü. EbO Salim el-Müstaln-Billah dev
rinde şehirde istikrar kayboldu. Ma'kıl Arap
ları'nın desteklediği Abdülvacfıler müdaha
lede bulunmaya başladılar. Onların yardı
mıyla, Merlnl tahtını akli dengesi bozuk 
olan amcası EbO Amir Taşfin b. Ali el-Mü
vesves'in elinden almak için harekete ge
çen ve Merlnl ileri gelenlerince destekle
nen Abdülhalim ve kardeşi Abdülmü'min 
Sicilmase'yi ele geçirdiler. Abdülhalim'in Si
cilmase Emirliği'nin tanınması şartıyla iki 
taraf arasında barış sağlandı (763/1362). 
Böylece müstakil emirlik haline gelen Si
cilmase'de onun ölümünden sonra Ma'kıl 
Arapları'nın kolları arasında çıkan çatışma

lar yüzünden istikrar yine kayboldu ve şe
hir büyük tahribata uğradı. Ayrıca bölge
de ticaret kervanları için yol güvenliği kal
madı, kervanlara saldırılar arttı. Şehrin 
çevresiyle ilişkileri hem idari hem ticari 
bakımdan koptu, bu yüzden şehir çökme
ye yüz tuttu. 796'da (1394) Sicilmase'
de çıkan halk ayaklanması sırasında şeh
rin surları ve pek çok mimari eser tahrip 
edildi. 

Bölgede istikrarın kaybolduğu VIII. (XIV.) 
yüzyılın sonlarından itibaren kabile savaş
ları yüzünden tahribata uğrayan Sicilma
se gerilerneye başladı. Portekizliler'in At
las Okyanusu sahillerine ayak basmasıyla 
şehirden geçen ticaret yolu önemini yitir
meye yüz tuttu ve Sicilmase eksenli tica-

Sicilmase harabelerinden bir görünüş 

ret yolu Atlas Okyanusu'na kaydı. Kervan
ların yerini yelkenli karavelalar almaya baş
ladı. Sudan altını artık Fas'a uğramadığı 
gibi Sudan'a satılan Fas ürünleri de yerini 
gemilerle taşınan Portekiz ürünlerine bı
raktı. Sicilmase, Merlnller'den sonra Sa'
dller'in eline geçti. Ahmed el-MansOr'un 
Sudan'ı istila etmesi sırasında (I 000/I 59 I) 
Sicilmase bölgesinden katılan askeri bir
likler önemli rol oynadı ve şehir Sudan'ın 
zaptıyla ticari önemine yeniden kavuştu. 
Zengin altın yatakları Sa'cfıler'in eline geç
miş, altın ve köle ticareti Sahra politikası
nın belirleyici unsuru olmuştu. Ancak bu 
uzun sürmedi. Kendisine karşı isyan eden 
oğlu Me'mOn'u Sicilmase valiliğine tayin 
eden (I O I lll 602) Ahmed el-MansOr'un 
vefatından sonra başlayan taht kavgaları 
yüzünden istikrar tekrar bozuldu. Bu sı
rada bazı dini !iderler, bölgede emirler ve 
kabileler arasında yaşanan iktidar müca
delesine son vermek için harekete geçti. 
Bunlardan EbO Mahalli, Sicilmase'yi haki
miyeti altına aldı (I 020/I6I I). Fakat ardın
dan şehir EbO HassOn es-Simlall'nin eline 
geçti. VII. (XIII.) yüzyılın ortalarında Hicaz'
dan Sicilmase'ye gelen Filalller 1630'dan 
itibaren siyaset alanına çıktılar. Onların li
deri Mevlay Muhammed b. Şerif 1 OSO'de 
( I640) Sicilmase'yi EbO HassOn'dan aldı. 
Ancak şehir bu defa Filalller'le Dilaller ara
sındaki mücadeleye sahne oldu. 1 OS6'da 
( ı 646) Dilaller'in eline geçtiyse de üç yıl 
sonra Filalller tarafından geri alındı. 

Sicilmase, iktisadi ve ticari önemini yiti
rip mukaddes bir şehir olarak görüldüğü 
f1Iamer döneminde de sık sık hanedan men
suplarının isyanlarına sahne oldu ve çatış
malarda büyük zarar gördü. Mevlay Reşld, 
Sicilmase'de sultanlığını ilan eden yeğe
ninin üzerine giderek dokuz ay süren ku
şatmadan sonra şehre girdi ( I075/1665); 
Sicilmase'den Muluya vadisine uzanan ve 
Akdeniz'i Sahra'ya bağlayan kervan yolla
rının kontrolünü ele geçirdi. Mevlay İsmail 
şehirde isyan eden yeğeniyle on dört yıl 
boyunca mücadele etmek zorunda kaldı. 
Ardından haremine ve eviatiarına ait ol
mak üzere Sicilmase'de bir mahalle inşa 
ettiren İsmail, yanında tutmak istemedi
ği veya siyasi göreve getirmediği çocukla
rını buraya yerleştirdi. Onlara mahsus ma
hallede 1 OS evin bulunduğu kaydedilmek
tedir. lll. Mevlay Muhammed b. Abdullah, 
amcası Mevlay Hasan'ın bölgede çıkardığı 
isyanı bastırarak (I I 98/ I 784) devlet ada
mı ve tarihçi Ebü'l-Kasım b. Ahmed ez
Zeyyanl'yi Sicilmase valiliğiyle görevlendir
di. Mevlay Yezld de SOs ve Tafilalt bölge-

SiCiLMASE 

sinde kardeşi Mevlay Abdurrahman'ın is
yanıyla uğraştı. Onun ardından, gençliği
ni Sicilmase'de ilim tahsiliyle geçirmiş olan 
Mevlay Süleyman bütün ülkede otoritesi
ni sağlamayı başardı (1207/1793). 1819'da 
Tafilalt'in bir kısmını kontrollerine alan Ait 
(Ayt) Atta Berberlleri'nin isyanı bastırıldıy
sa da Sicilmase'yi yağmalayıp tahrip et
meleri önlenemedi. Bundan sonra şehir 
giderek bir harabeye döndü. 

Ticaret kervanlarının konaklama yeri ve 
tüccarların mal değişim mekanı olan Sicil
mase altın çağını IV-VIII. (X-XIV.) yüzyıllar 
arasında yaşadı. Bunda şehrin Batı Su
dan'dan gelip kuzeye giden kervan yolları
nın buluşma noktasında kurulmasının öne
mi büyüktü. O dönemde ticaret yollarına 
beş kalem mal hakim olmuştu: Toz altın 
(tibr), zenci köleler, bakır, tuz ve kumaş. 
Sudan'dan toz altın, tuz, akamber, gom, 
abanoz. fildişi, zamk, buhur ve deri geti
rilir; buna karşılık Sicilmase'den yünlü, pa
muklu ve keten dokumalar, çanak çöm
lek, cam kaplar, mücevherat, silah, kına, 
hububat, kuru meyveler ve hurma ihraç 
edilirdi. Yılda iki defa, sayıları binleri aşan 
develerle Sudan'a giden ticaret kervanla
rının yaklaşık iki ay sürecekyolculuklarına 
Sicilmaseli Serberiler rehberlik ederdi. İd
rlsl'nin bildirdiğine göre bağ ve bahçelerin 
çevreleyip süslediği şehrin iç kalesi yok
tu, fakat birçok malikaneye ve kasra sa
hipti. Vadide nehir boyunca Nil havzasına 
benzer verimli araziler mevcuttu. Buğday 
üretimi ve hurma ağaçları önemli bir yer 
tutuyordu. 

ErfOd şehrinin yaklaşık 20 km. güne
yinde Rlsanl beldesi civarındaki Sicilmase 
harabeleri geniş bir alana yayılmıştır. Ar
keolojik çalışmaların devam ettiği şehrin 
surlarının uzunluğu 3 km. civarındadır. Şe
hir kuzeyden Vadişşüreta, güneyden Kas
rugirinfOd, batıdan Vadlzlz, doğudan RI
sanı ile çevrilidir. On iki kapısının olduğu 
bildirilen şehrin doğuda Babüşşark, batı
da Mevlay Abdülmü'min yakınında Babül
garb, güneyde Babüssahel ve kuzeyde Kas
rü'l-MansOriyye'nin güneyinde bulunan Ba
bülfas kapıları çöküş öncesi sınırlarını gös
termektedir. 
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Akdeniz'in en büyük adası. 

_j 

Adı Grekçe'de Sikelia, Latince'de Sicilia 
ve Arapça'da Sıkıliiye şeklinde yazılan, yü
zölçümü 25.708 km2 olan ada, Akdeniz ti
caret yollarının kavşağında yer alması ve 
tarıma elverişli topraklara sahip olması 
bakımından tarih boyunca büyük bir ikti
saefi önem taşımıştır. Bununla birlikte üze
rinde pek az istisna dışında müstakil bir 
devlet kurulmadığı görülür. Günümüzde 
İtalya'nın önemli bir turizm merkezi ve 
zengin zirai ürünleri sayesinde ülkenin gıda 
arnbarı olan Sicilya'ya ilk sakinlerinin İtal
ya, İber yarımadası ve Ege adalarından ge
lip yerleştiği bilinmektedir. Adaya dış güç
ler tarafından yapılan müdahalelerin ilki 
Fenikeliler'in düzenlediği seferlerdir. Mi
lattan önce 750 yılından itibaren kolani 
kurmaya başlayan Grekler'in göçleriyle ada 
halkının Helenleşme süreci başladı ve bu
rası Büyük Yunanistan'ın (Magna Grecia) 
bir parçası sayıldı. Milattan önce 262'de 
Roma hakimiyetine girdi; milattan sonra 
lll. yüzyıldan itibaren de Hıristiyanlık ya
yılmaya başladı. 440'ta Vandallar'ın, daha 
sonra Ostrogotlar'ın eline geçti (488) ve 
552'de Bizanslılar'ın idari bölgelerinden bi
ri (thema) oldu. 
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Sicilya'ya ilk islam akını 31 (652) yılında 
Suriye Valisi Muaviye b. Ebu Süfyan'ın gön
derdiği küçük çaplı bir donanınayla ger
çekleştirildi. ancak başarı kazanılamaya
rak sadece bir miktar ganimet ve esirle 
geri dönüldü. Muaviye, Emevl hilafetini 
kurduktan sonra 4Tde (667) Mısır donan
masını görevlendirdi, fakat o da sadece 
ganimet ve esir toplayabildi. Emeviler'in 
son yıllarına kadar özellikle İfrlkıye ve Mağ
rib Valisi Musa b. Nusayr tarafından bir
çok sefer düzenlendiyse de yine toprak el
de edilemedi. Bizans'ın bölgede güçlü bir 
donanma bulundurması sebebiyle Abba
sller'in ilkyıllarında herhangi bir askeri ha
rekat yapılamadı, ancak adayla olan ticari 
ilişki sürdürüldü. Ağlebller'in kurucusu İb
rahim b. Ağleb döneminde Sicilya yöneti
miyle on yıllık bir barış antiaşması imzalan
dı ve İbrahim'in oğlu Ebü'I-Abbas Abdul
lah döneminde de yenilendi. Bu barış orta
mı, 826'da Sicilya Valisi Konstantin Souda'
ya karşı isyan eden adadaki Bizans deniz 
kuwetlerinin kumandanı Euphemios'un 
Ağiebi Emlri Ziyadetullah'tan yardım iste
mesi üzerine bozuldu. Ebu Abdullah Esed 
b. Furat kumandasında gönderilen yet
mişten fazla gemiye sahip 1 0.000 kişilik 
müslüman donanınası Euphemios'un do
nanmasıyla birleşerek Z1Z'de (827) Maze
re'yi (Mazara del Vallo) fethetti; Z16'da da 
(83 ı) Palermo teslim oldu. 840'ta Plata
ni, Caltabellota, Corleone ve 842'ye gelin
diğinde bütün Mazere bölgesi müslüman
ların eline geçti. Ertesi yıl adanın kuzey
doğusundaki Messina fethedilerek İtalya 
ile Sicilya arasında stratejik önem taşıyan 
Messina Boğazı kontrol altına alındı. Daha 
sonra 231 'den ( 84 5) 289 (902) yılına kadar 
geçen yıllarda sırasıyla Modica, Lentini, Ra
gusa, Castrogiovanni 1 Enna (Kasryae), No
to (NGtus), Siracusa (Saraküse) ve Taormina 
(TabermTn. Muizziye) şehirleri alınarak top
lam yetmiş beş yılda adanın fethi tamam
landı. 

296'da (909) Ağlebller'i ortadan kaldı
ran Fatımller'in yönetimine geçen Sicilya'
da Palermo'daki Arap kabile liderleri Şii 
yönetimine karşı isyan etti. Aralarından 
Girgenti Berberlleri'yle birleşen İbn Kur
hub, Sünni bir yönetim kurarak Abbasl 
Halifesi Muktedir-BiUah adına hutbe akut
tu; 914'te Fatımi donanmasını yendi ve 
ertesi yıl kıta tarafına saldırmak istedi. 
Ancak isyan eden Girgenti Serberileri ta
rafından Fatımller'e teslim edildi. Ardın
dan Fatımller, Sicilya'da daha serbest bir 
siyaset takip ettiler. 325'te (937) çıkan is
yan sebebiyle vali tayin edilen Halil b. is-

hak, Palermo yakınında Fatımi başşehri 
Mehdiye'yi örnek tutup Halisa adında bir 
şehir kurdu. Fakat o da adada düzeni te
sis edemediği için görevden alındı. Fatı
ml Halifesi Mansur-Billah 'ın Beni Taberi 
isyanı'nı bastırması için Hasan b. Ali ei
Kelbl'yi Sicilya'ya vali tayin etmesiyle (335/ 
947) doksan yıl yarı bağımsız olarak hü
küm süren ve adaya İslam hakimiyetinin 
en parlak günlerini yaşatan Kelbller döne
mi başladı (bk KELBİLER). 

Kelbl yönetimi yıkıldığında (445/1053) 
birbirleriyle sürekli mücadele halinde olan 
mahalli beylikler ortaya çıktı ve adada is
lam'ın egemenliği zayıflamaya başladı. 

Castrogiovanni-Girgenti (Circent) hakimi İb
nü'I-Hawas ile savaşan Siracusa hakimi İb
nü's-Sümne, Güney İtalya'da hüküm süren 
Normanlar'la anlaştı. Papa ll. Nicolaus'un 
resmen Sicilya d ükü olarak tanıdığı Rober
to Guiscardo'nun kardeşi Roger d'Haute
ville (1. Ruggero) 1061'de Messina'yı, 1071'
de Catania'yı (Kataniye) ve 1072'de Paler
mo'yu ağabeyinin adına ele geçirdi; 1091 '
de Noto'nun zaptıyla İslam hakimiyeti so
na erdi. Adadaki müslümanlara karşı hoş
görülü davranan Narman yönetimi onla
rın vatandaşlıklarını tanıdı ve başta İslam 
yasa ve töreleri olmak üzere pek çok uy
gulamayı aynen devam ettirdi. Sicilya güç
lü ve zengin bir ada haline geldi. Krallık 
1194'te evlilik yoluyla Alman Hohenstaufen 
hanedanının eline geçti. Germen impara
toru ve Sicilya Kralı ll. Friedrich isyanları 
bastırmak amacıyla dağlık bölgelerde ya
şayan on binlerce müslümanı Apulia'ya 
sürdü. XIII. yüzyılın sonlarına gelindiğinde 
ise islam ülkelerine göç etmeyenlerin ta
mamı asimile edilmişti. 

Sicilya'da İslam kültür ve medeniyeti 
önemli gelişmeler kaydetti ve Ortaçağ Av
rupası'nı doğrudan etkiledi. Normanlar ve 
arkalarından gelenler müslümanların sa
ray teşkilatı, divanları, resmi yazışma usul
leri, ordu düzenleri ve para basma ilkele
rini kendilerine adapte ederek büyük öl
çüde uyguladılar. Bu dönemde yetişen ün
lü isimler Maliki fıkhında Abdullah b. Yu
nus, Berazrı ve Mazerl, kıraatte İbnü'I-Fah
ham, şiirde İbn Hamdls, Arap dili ve ede
biyatında İbnü'I-Katta' es-Sıkılll'dir. Şerif 
ei-İdrlsl, Norman Kralı ll. Roger'i (ll. Rug
gero, ı 130- ı ı 54) ziyaret ederek coğrafya
ya dair eserini öna ithaf etti. İbn Seb'ln, 
ll. Friedrich von Hohenstaufen'in felsefey
le ilgili sorularına cevap olarak el-Kelfım 
'ale'l-mesfı'ili'ş-Şı]fılliye adlı kitab.ını yaz
dı. Yine birçok dil bilen, itme ve ilim adam
larına yakınlığıyla tanınan ll. Friedrich dö-


