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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-



neminde pek çok Arapça eser Latince'ye 
çevrildi. Müslümanlar Sicilya'da savaşlar 
sırasında harap olan Palermo gibi şehir
leri yeniden inşa ettiler ve bu şehirlerde 
ortaya koydukları eserlerle Sicilya mima
risi islam sanatından etkilendi. Müslüman
lar tarafından yetiştirilen pek çok bitki de 
Sicilya yoluyla Avrupa'da tanındı ve üretil
di. 

Osmanh-Sicilya İlişkileri. Akdeniz'deki 
Türk denizcileri, Sicilya adasını İslam coğ
rafYacılannın yazdıklarından ve dostluk kur
dukları Afrikalı müslüman denizcilerden 
öğrendiler. Özellikle Plıi Reis'in Kitab-ı Bah
riyye'sinde "Çiçilye" diye yazılan Sicilya'nın 

liman şehirleri, zirai zenginliği ve büyük 
bir üne sahip olan Etna yanardağı hak
kında çeşitli bilgiler yer almaktadır. Pir! 
Reis'e göre Sicilya dağlık, sulak ve verimli 
bir ada olup çevresi 700 mildir ve içinde 
700 kale bulunmaktadır. XVI. yüzyılda ar
tan korsanlık, esir ticareti, resmi ve ka
çak mal taşımacılığı gibi faaliyetler Sicil
ya'da belirli bir hareketliliğe yol açtı . Os
manlılar'ın buraya her zaman büyük bir 
donanma gönderebileceği endişesi Paler
mo, Siracusa ve Katanya gibi şehirlerin 
tahkim edilmesine, sahillere çoksayıda ku
le yapılmasına sebep oldu. Ancak Osman
lı Devleti buraya doğrudan bir sefer açma
dı; XVII. yüzyılın başlarında Palermo ve di
ğer bazı yerlere yapılan akınlar ocaklara 
mensup Türk denizcileri tarafından ger
çekleştirildi. 

Osmanlılar'ın Sicilya ile olan ilişkileri da
ha çok Garp ocaklarının eyaletlerinin ara
cılığıyla gelişti ve genelde ticari boyutlar
da kaldı. Akdeniz'de faaliyet gösteren bu 
eyaletlere mensup denizcilerin batı yönü
ne yapılan seferler sırasında adayı tanıyan 
müslüman denizcilerden ve adaya gelip gi
den diğer kişilerden haber topladıkları bi
linmektedir. Sicilya, XVll ve XVlll. yüzyıllar
da Garp ocaklarının Batılı devletlerle yap
tıkları antlaşmalarda t icari ilişkiler sebe
biyle yer alması yanında iki taraf arasında 
meydana gelen esir alma ve din değiştir
me gibi olaylar önemli gelişmelere yol aç
tı. 1644 yılında müphem bir şehzadenin 
hıristiyanlaştırılıp Padre Ottomano adıyla 

dolaştınlması ve Ma'noğlu Fahreddin'in 
adaya gelip yardım istemesi iz bırakan olay
lardandır. Osmanlı Devleti, 1734'te Napo
li'de bağımsızlığını ilan eden Regno di Due 
Sicilie (iki Sicilya Krallığı 1 Sicilyateyn) devletiy
le 1740'ta doğrudan temasa geçti ve Na
poli'ye elçi gönderdi. Buna dair ve Osman
lı hariciyesinin Sicilya'da konsolos yahut 
vekil bulundurmaları hakkında az da olsa 
belge mevcuttur. 

İtalya'da birliğin kurulması sırasında Si
cilyalı aydınlardan ünlü şarkiyatçı ve siya
setçi Michele Amari, geçmiş dönemlerde
ki islam medeniyetinin kendilerine bırak
tığı zengin mirası öne sürerek adanın ba
ğımsızlığı yönünde çok çaba gösterip ilmi 
çalışmalar yaptıysa da başarı kazanama
d ı. XIX. yüzyılın ortasında birliğin kurul
ması üzerine Sicilya'da yaşanan göç hare
keti sırasında bir kısım Sicilyalı istanbul, 
İzmir, Trabzon, Edirne, Samsun ve İsken
derun gibi Osmanlı liman şehirlerine yer
leşti. Ancak İtalya ' nın özellikle 19SO'den 
sonra kalkınması üzerine bunların büyük 
bir kısmı ülkelerine geri döndü ve ayrıldık
ları yerlerde çeşitli izler bıraktı. 1990'da ya
pılan araştırmalara göre Sicilya'da 30.000'e 
yakın müslüman bulunmakta, bunların ço
ğunluğun u Palermo, Ragusa, Katanya ve 
Agrigento şehirlerinde oturan Tunus, Fas 
ve Senegalliler oluşturmaktadır. Tunus hü
kümeti Palermo'da bir cami yaptırıp yöne
timini kendi üzerine aldı. Katanya'da Lib
ya , İslam döneminden kalma bir binayı 
restore ettirerek camiye çevirdı ve Hz. 
ömer'e adadı. Müslümanların 8Z7'de Si
cilya'ya ilk çıktıkları yer olan Mazara del 
Vallo'da tarihi geleneği yaşatmak üzere 
Arapça öğretilen bir lise, Mazerl adına bir 
araştırma merkeziyle Michele Arnari'nin 
adına kurulmuş bir ilmi araştırma mer
kezi bulunmaktadır. İslam medeniyetinin 
bıraktığı izler günümüzde de ayrıntılı ola
rak incelenmekte, Palermo Üniversitesi 
bünyesindeki Doğu Araştırmaları Merkezi 
geleneksel araştırmaları daha ileri götür
meye çalışmaktadır. 
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SİCİSTAN 

(bk. SİSTAN). 

SiCİST ANi, 
Abdullah b. Süleyman 

(bk. İBN EBÜ DAVÜD). 

SİCİSTANi, Ebu Hatim 
(~~~~l>~i) 

Ebu Hatim Sehl b. Muhammed 
b. Osman b. Kasım (Yezld) 

el-Cüşeml es-Sicistanl 

(ö. 255/869) 

Arap dili ve edebiyatı, 
Kur'an ilimleri, 

hadis ve ahbar alimi, ravi. 

_j 

_j 

_j 

165 (781 ) yılı civarında Sicistan 'da veya 
Tüster'de doğdu. Aslen Tüsterli olup Kir
man ve Sicistan'da ticaret yaptıktan son
ra Sicistan'a yerleşen Fars asıllı zengin ve 
nüfuzlu bir aileye mensuptur. Cüşeml nis
besi, Beni Cüşem'in (Cüşem b. Muaviye ?) 

· mevlası olmasıyla alakalıdır. Doğduğu yer
de bir süre eğitim gördükten sonra tah
silini ilerietmek amacıyla genç yaşta Bas
ra'ya gitti ve Bağdat'a yaptığı kısa bir se
yahat dışında hayatını burada geçirdi. Baş
ta kendisinden Kitô.bü Sibeveyhi'yi iki 
defa okuduğu Ahfeş el-Evsat ile kıraat ho
cası Ya'küb el-Hadraml, Ma'mer b. Mü
senna, Asma!, Ebfı Zeyd el-Ensarı olmak 
üzere Ebfı Muhammed Abdullah b. Mu
hammed b. Harun et-Tewezl. Dfırl, Ebfı 
Ubeyd Kasım b. Sellam, Halef el-Ahmer, 
Ahmed b. Haris el-Harraz, Muhammed b. 
Ubeydullah el-Utbl. Ali b. Ubeyde er-Hey
hani, İbn Sellam el-Cumahl, Ravh b. Uba
de. Medainl, Arnr b. Kirkire, Eyyüb b. Mü
tevekkil, Sellam et-Tavll gibi alimden kı
raat, Kur'an ilimleri, Arap dili grameri ve 
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