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1895). Stephanos Mousouros (1896-1897), 
Konstantinos Vaianis (ı 898- ı 90 ı), A. Mav
rogenis (I 90 I- I 903). loannis Vithynos 
( ı 904- ı 906), Konstantinos Karatheodoris 
(ı 906-Temmuz I 907), Georgias Ph. Geor
giadis (Temmuz-Aralık 1907), Andreas Ko
pasis (ı 908- ı 9 ı 2) Prenslik yönetimi altın
da ticaret gelişti, ihracat şarap ve tütünü 
de içine alıyordu. Fransa, İngiltere ve AI
manya'ya gizli biçimde yollanmaktaydı. XIX. 
yüzyılın sonlarında adada dikkat çekici kül
türel ve entelektüel gelişmeler oldu. Bal
kan savaşları sonunda Sisarn adası Yuna
nistan ile birleşti (I I Kasım ı 9 ı 2). 

Bugün zeytin, pamuk, tütün ve meyve 
üretimiyle dikkati çeken Sisarn adası ay
rıca turistik bir özelliğe de sahiptir. Ahi
keıya (lkeria) ve Furni (Phournioi) adalarıyla 
birlikte bir idari bölge (nomos) oluşturur. 
2001 yılında Sisarn şehrinin (Vati 1 Vathy) 
nüfusu 12.500, Sisarn adasının 37.000, 
Sisarn nomosunun (Sisam + Ahikerya) 
44.000'dir. Kuşadası'ndan günlük işleyen 
birkaç seferle deniz yoluyla kolayca ula
şılabilen Sisarn adasının görülmeye değer 
pek çok yeri vardır. Bunlar arasında antik 
kent, kente su taşıma amaçlı, milattan ön
ce VI. yüzyıldan kalma tünel. Hera tapınağı, 
herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli köyü, 
Yenikarlovası balıkçı kasabası sayılabilir. 
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sisANiYYE 
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Sis ve Sisan adıyla da anılan 
ve Mecusiliği 

yeniden şekillendirmeye çalışan 
İranlı din reformcusu 

Bihaferid b. Mahfervedin'in 
(ö. 131/748-49) 

taraftariarına verilen ad 

L (bk. BiHAFERiD b. MAHFERVEDIN). _j 
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L Hırvatistan'da bir şehir. _j 

Zagreb'in 50 km. güneydoğusunda Sa
va, Kupa ve Odra nehirlerinin birleştiği yer
de bulunan Siska 1 Sissek, Osmanlı kaynak
larında Siska, Hırvatça kaynaklarda Sisak 
şeklinde geçer. Suranın milattan önce IV. 
yüzyılda Scordisci olarak bilinen Kelt asıllı 
topluluklar tarafından kurulduğu üzerinde 
durulur. Daha sonra sırasıyla Roma (bu dö
nemde Segestica, ardından Sciscia), Avarlar, Hır
vatlar, Macarlar (Sziszeg) ve Avusturyalı
lar'ın hakimiyetine girdikten sonra 1918'
de Yugoslavya'ya dahil olmuş. ardından Hır

vatistan'ın sınırları içinde kalmıştır. Gü
nümüzde bir endüstri şehri (metalürji ve 
petrol rafinerisi) olup 1961 yılındaki nüfusu 
26.647, 2001'deki nüfusu 52.236'dır. Si
sak-Moslavina bölgesinin merkezidir. 

Siska, Osmanlı tarihinde Bosna Beyler
beyi Telli Hasan Paşa kumandasındaki Os
manlı birliğinin burada Habsburg-Hırvat 
güçleri karşısında uğradığı yenilgi ve bu
nun sonucu çıkan Osmanlı-Habsburg uzun 
savaşları dolayısıyla tanınmıştır. Siska'nın 

tarihi açıdan önemi XVI. yüzyılın sonların
da Osmanlı fetihleri sırasında işgal ettiği 
mevkiden dolayıdır. Osmanlı ilerleyişine kar
şı 1540-1550 arasında burada üçgen plan
lı muhkem bir kale inşa edilerek güçlendi
rildL Böylece Hırvat müdafaa hattının ana 
merkezi özelliği kazandı. Osmanlılar güney 
sınırlarına (Lika ve Dalmaçya) 152Tde ulaş
mışlardı, kuzey sınırlarında ise 155Z'de 
kontrol kurabilmişlerdi. Fakat henüz ma
ham Hırvat güçlerinin koruduğu Una ile 
Kupa arasındaki merkezi bölgede direniş 
sürüyordu ve burası iyi bir savunma hat
tı oluşturuyordu . Bosna eyaleti valileri, 
Zrinski (Zrinoğlu) ailesinin elinde bulunan 
bu zengin tarım ve maden bölgesine yö
nelik sürekli akınlarda bulunuyordu. 1591 '
de aradaki ateşkese rağmen Bosna Valisi 
Telli Hasan Paşa (Predojevic) bu yöne doğ
ru akın ve fetih faaliyetlerine hız verdi. Os
ınanlılar, Kupa nehrinin sağ kıyılarına ka
dar hakimiyet sahalarını genişlettiler. 1592'
de Hasan Paşa. Siska yakınlarındaki Yeni
hisar'ı (Petrinja) inşa ettirdi ve Una üze
rindeki Bihaç'ı aldı. Ancak Siska'ya yöne
lik iki hücumdan bir netice elde edeme
di. 15 Ramazan 1001'de (ı 5 Haziran ı 593) 
üçüncü defa takriben 20.000 kişilik ordu
suyla Siska kalesi önlerine gelen Hasan Pa
şa 19 Haziran'da kaleyi kuşattı. Yardıma 
gelen 8000 kişilik Habsburg-Hırvat kuv
vetleri Kupa nehrinin kenarında kuwet
lerini ikiye ayırmış olan Hasan Paşa'yı boz
guna uğrattı. Eggenberg ve Erdödy ku-

mandasındaki birlikler karşısında çekilme
ye çalışan Hasan Paşa ve askerlerinin ço
ğu nehirde boğuldu. Bu gelişme üzerine 
Koca Sinan Paşa'nın ısrarıyla 1593 yılında 
Habsburglar'a savaş ilan edildi ve savaş 
1606 Zitvatorok Antiaşması'na kadar sür
dü. Bununla birlikte Osmanlılar iki ay son
ra Siska'yı ele geçirdiler (24 Ağustos ı 593). 
Kale içine askeri birlik yerleştirildi, bir san
cak beyi tayin olundu ve bir cami inşa edil
di. Ancak bir yıl sonra Habsburg-Hırvat bir
liklerinin buraya doğru harekatı üzerine 
Osmanlı garnizonu kaleyi boşalttı ( 1594 
sonbaharı). Siska bir daha da ele geçirile
medi. Evliya Çelebi 1071'de (1660) gördü
ğü Siska'nın birkaç defa el değiştirdiğini ve 
tahribata uğradığını, ancak Avusturyalılar 
tarafından yeniden inşa edildiğini yazar 
(Seyahatname, V, 513-515). 
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SiSTAN 
(~ı:....;,..) 

Günümüzde 
bir kısmı İran, bir kısmı Afganistan 

L sınırları içinde kalan tarihi bölge. _j 

Orta Farsça'da "sakaların ülkesi" anla
mındaki sakastan kelimesinden gelen Sis
tan Arapça'ya Sicistan şeklinde geçmiştir. 
Bölge Horasan'ın güneyinde yer almasın
dan dolayı başta Şahname olmak üzere 
bazı eski metinlerde Nimrfız (gün ortası, 
öğle) adıyla zikredilmiştir. Sistan'ın doğu sı

nırı Ortaçağ'da zaman zaman Kandehar'a 
kadar uzanmıştır. Şehrisuhte ve Kfıhiha
ce'de bulunan harabeler Sistan'da yerleşik 
hayatın oldukça eskilere dayandığını gös
termektedir. Bölge daha sonra sırasıyla 
Pers, Part, Sasanl devletlerine bağlanmış 
ve İran'ın doğu sınırını oluşturmuştur. İs
lam fetihleri sırasında Arap ordularının 
önünden kaçan son Sasanl h(ikümdarı lll. 
Yezdicerd, Kirman'dan Sistan'a gitmiş, an
cak burada tutunarnayıp Horasan'a geç
mek zorunda kalmıştır. 

Sistan'ın idari merkezi Zerenc (Zereng) 
23'te (644) Asım b: Amr ve Abdullah b. 



Umeyr kumandasındaki İslam orduları ta
rafından kuşatıl dı, ancak kuşatma yüklü 
bir haraç karşılığında kaldırıldı. Abdurrah
man b. Semüre'nin 29 (649-50) yılında 
Büst'ü ele geçirmesinin ardından bölge
nin diğer önemli yerleşim merkezleri er
tesi yıl Reb'i' b. Ziyad el-Haris'i kumanda
sındaki ordu tarafından fethedildi. Zerenc 
hakimi Pervlz'e 2000 köle vermesi karşı
lığında eman tanındı. Zerenc halkı iki yıl 
sonra Araplar'a baş kaldırınca , Basra umu
mi valisi Abdullah b. Amir tarafından S'is
tan'a vali tayin edilen Abdurrahman b. Se
m üre şehri kuşattı (33/653-54). Perv'iz bu 
defa 2 milyon dirhem haraç ve 2000 köle 
vermek şartıyla Abdurrahman ile anlaştı. 
Bölge halkı Abdurrahman'ın aziedilmesi
nin ardından bir defa daha isyan etti. Da
ha sonra yeniden Sistan valiliğine tayin edi
len Abdurrahman b. Semüre bölgedeki is
lam hakimiyetini güçlendirerek Kabil' e ka
dar yaydı. Bu sırada Hasan-ı Basri Zerenc'e 
gelip ders verdi. Muaviye b. Ebu Süfyan'ın 
Reb'i' b . Ziyad el-Haris'i'yi 46 (666) yılında 
Sistan valisi tayin etmesine kadar görev
de kalan Abdurrahman ' ın bölgeden ayrıl

ması üzerine Rutb'il unvanlı mahall'i Türk 
hükümdan müslümanları bölgeden uzak
laştırmaya çalıştı; ancak Reb'i' b. Ziyad kar
şısında mağlüp oldu ve Reb'i'den sonraki 
vali Rutb'il ile barış antiaşması imzaladı. 

78'de (697) Hariciler'in isyanını bastır

masının ardından Horasan ve S'istan ' ı da 
hakimiyeti altına alan Haccac b. Yusuf es
Sekafi. Mühelleb b. Ebu Sufre'yi Horasan'a, 
Ubeydullah b. Ebu Bekre'yi S'istan'a vali 
tayin etti. İbn Ebu Bekre bölgeden peri
şan vaziyette geri dönünce Abdurrahman 
b. Muhammed b. Eş'as'ı Basra ve Küfeli
ler'den oluşan bir ordunun başında S'istan'a 
gönderdi (80/699) Bölgenin büyük bir kıs
mını fetheden İbnü'l-Eş'as daha sonra Hac
cac ile anlaşmazlığa düşüp isyan etti ve 
Haccac karşısında mağlüp olunca Rutb'il'e 
sığındı. Haccac, Kuteybe b. Müslim 'i Sistan 
üzerine gönderdi. Kuteybe 92 (711) yılın

da çıktığı seferde Türk hükümdan Rut
bTI'in barış isteğini kabul etti ve bölgeyi ha
kimiyet altına aldıktan sonra geri döndü. 
Fakat Sistan'da Araplar'la mahall'i hakim
ler arasındaki mücadeleler devam etti. 

Emev'iler zamanında bazan doğrudan 
halifeler, bazan da Irak umumi valileri ta
rafından tayin edilen valilerce yönetilen böl
ge Abbasller devrinde de sık sık karışıklık

lara sahne oldu. Halife Mansur dönemin
de (754-775) mahall'i hükümdarlarakarşı 
sert tedbirler alındı. Buna rağmen vergi
ler düzenli biçimde tahsil edilemedi. Me'
mun devrinde (813-833) vergiler iki kat art-

tırıldı. Sistan daha sonra aslen bu bölge
den olan Saffar'iler'in eline geçti. Saffar'i
ler önce Saman'iler'e, ardından Gazneliler'e 
tabi olarak bölgede hüküm sürdüler. Sis
tan bu dönemde zenginliğe ve refaha ka
vuştu (TarU;-i Sistan, s. 354) . Bölgenin en 
büyük şehri olan Zerenc'de önemli ima
retler ve pazarlar la birlikte bir hastahane 
kuruldu. Saffar'i Em'iri Amr b. Leys, Sistan'
da bir saray ve sük-ı Amr diye anılan bir 
çarşı yaptırdı. 

Sistan bölgesini 393 (1003) yılında Gaz
neli Mahmud Gazneli topraklarına kattı. 
Sistan'da hem Sebük Tegin hem Gazneli 
Mahmud adına basılmış sikkeler günü
müze ulaşmıştır. Leşker-i Bazar şehrinin 
Sebük Tegin (977-997) tarafından kurul
duğu tahmin edilmektedir. Bölge, Selçuk
lular'ın Gazneliler'e karşı kazandığı Danda
nakan zaferinin ardından Selçuklu haneda
nından Ertaş tarafından zaptedildi (432/ 
ı 040-41). Ertaş hutbeyi Selçuk Bey'in oğ
lu Musa Yabgu adına okuttu. Sistan haki
miyeti, Selçuklular arasında hanedanın Mü
sa Yabgu kolu ile Çağrı Bey kolu arasında 
anlaşmazlığa sebep oldu. Bu anlaşmazlık 
Sultan Tuğrul Bey'in Musa Yabgu lehine 
müdahalesiyle çözülebildi. Çağrı Bey'in oğ
lu Alparslan, Musa Yabgu'nun buradaki 
hakimiyetine son verdi (45511063). 

Sistan bölgesi daha sonraki Selçuklu hü
kümdarları zamanında Nasr'i M elikleri ve
ya N'imrüz Melikleri denilen mahall'i bir ha
nedan tarafından yönetildL Hanedanın en 
dikkate değer siması, kendisine Sultan Sen
cer'in "kardeş" diye hitap ettiği ll. Taceddin 
Ebü'l-Fazl Nasr b. Halef (ll 06-1164), Sultan 
Melikşah'ın kızı Safiye Hatun ile evliydi. Ce
sur ve mücadeleci bir kişiliğe sahip olan II . 
Taceddin Ebü'l-Fazl, Sultan Sencer'in sadık 
bir tabii olarak onun bütün askeri seferle
rine katıldı ve Selçuklu Devleti'nin yıkılma
sı üzerine bölgede ortaya çıkan hakimiyet 
mücadelelerinde önemli rol oynadı. 

XII. yüzyılın ikinci yarısında önce Gurlu
lar, ardından Harizmşahlar Devleti'nin hEl
kirniyetine giren bölge Moğol istilası sıra
sında tahribata uğradı ( 1 O Zilhicce 6 I 9 1 
15 Ocak 1223). Moğollar bütün halkı kılıç

tan geçirdiler. Katliamdan kurtulabilenler 
birkaç yıl sonra Em'ir Taceddin Yinal Te
gin'in etrafında toplandılar. Sistan kısa sü
re içinde bir defa daha Moğol ordusu ta
rafından kuşatıldı. Halk uzun süre kahra
manca direnerek Moğollar'a büyük kayıp
lar verdirdiyse de şiddetli veba salgınının 
etkisiyle Moğollar 14 Cemaziyelewel 632 
(4 Şubat 1 235) tarihinde bölgeyi ele geçir
meyi başardılar. Halkı bir defa daha kat
liama tabi tutuldu ( Tarib-i Sistan, s. 395-
396; CGzcanl, Il, 128, 159-162). 

SiSTAN 

Hülagü'nun İlhanlı Devleti'ni kurmasının 
ardından Sistan ve çevresi bu devletin sı
nırları içinde yer aldı. İlhanlı hakimiyetini 
tanıyan Mihriban'iler mahall'i hakimler ola
rak varlıklarını uzun süre devam ettirmeyi 
başardılar. Bu dönemde bölgenin vergileri 
Horasan eyaletinin vergi gelirleri içerisinde 
hesaplanmaktaydı (Müstevfl, s. 142) Böl
ge, İlhanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra 
Horasan·ın· bir kısmına hakim olan Kert 
hanedanına bağlandı. Timur, 785 (1383) 
yılında çetin bir muhasaranın ardından Ze
renc şehrini ele geçirip üç gün yağmaya 
izin verdi. Halktan pek çok kişi katiedildi 
(Melikşah Hüseyn-i S!stanl, s. 104-105) 
Bu sırada su bendieri ve sulama kanalları

nın tahrip edilmesinden dolayı bölge eko
nomik bir çöküş içine girdi. 

Sistan 914'te (1509) Şah İsmail tarafın
dan Safevi Devleti sınırlarına dahil edildi. 
Mihriban'iler'den Sultan Mahmud b. Yah
ya'nın 949 (1543) yılında ölümünden son
ra Şah 1. Tahmasb'ın tayin ettiği valiler ta
rafından yönetilen Sistan Afgan istilası ve 
Safevi Devleti'nin yıkılış ı esnasında bir ara 
Afgan hakimiyetine girdi. Ancak Avşarlılar 
hanedanının kurucusu Nadir Şah tarafın
dan yeniden iran'a bağlandı. Nadir Şah'ın 
1160'ta (ı 7 4 7) ölümü üzerine Afgan asıl
lı Ahmed Şah Dürrani'nin eline geçti. XIX. 
yüzyılda İran ile Batı Afganistan'daki ma
ham hakimler arasında ihtilaf konusu olan 
S'istan, İngilizler'in hakem tayin edilmesin
den sonra Sir Frederick J. Goldsmid baş
kanlığında kurulan bir komisyon tarafın 

dan İ ran ile Afganistan arasında taksim 
edildi (1872) . Sınır. Arthur McMahon baş
kanlığında kurulan yeni bir heyetin çalışma

ları ile kesin şeklini aldı (ı 903-1905). Bugün 
Sistan bölgesinin bir kısmı İran , bir kısmı 
Afganistan sınırları içinde kalmıştır. iran'da 
kalan kısmı 8117 krnz yüzölçümüne sahip
tir. Bu bölge, güneyinde bulunan BelGeis
tan bölgesiyle birlikte Sistan ve Belücistan 
eyaJetini (Ustan) oluşturur. Eyaletin idari 
merkezi Zahidan'dır. Bölgenin Afganistan 
içerisinde kalan kısmı bu ülkenin N'imrüz 
idari bölümünü teşkil etmektedir. 

S'istan, irarı mill'i destanı Şahname'de 
destanın en önemli kahramanı Rüstem-i 
Zal'in vatanı olarak gösterilir. Tar ihi kay
naklardaki bilgiler bu konudaki rivayetle
rin halk arasında bütün Ortaçağ boyunca 
canlı bir şekilde yaşadığını göstermekte
dir (Belazürl, s. 572; İbn Hurdazbih, s. 40; 
Melikşah Hüseyn-i S!stanl. s. 104) S'istanlı 

olan veya burada yetişen şahsiyetler kay
naklarda Siczl, Sicistan'i ve S'istan'i nisbe
leriyle anılır. Saffarller hanedanının kuru
cusu Ya'küb b. Leys es-Saffar ve halefleri, 
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Kerramiyye fırkasının kurucusu Muham
med b. Kerram. muhaddis Ebu Davt1d es
Sicistani ve oğlu Abdullah (ibn EbO D~vOd) . 
Osman b. Said ed-Dariml, Ebu Nasr es
Sicii, müfessir Muhammed b. I:Jzeyz es
Sicistani, kelamcı Ebu Ya'küb es-Sicistani, 
mutasawıf Ebu Abdullah es-Siczi, edip 
Ebu Hatim es-Sicistani. Ebu Süleyman es
Sicistani ve Melikşah Hüseyn-i Sistani bun
lar arasında sayılabilir. 
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liJ O sMAN GAzi Ö zGÜDENLi 

SiTTÜLARAB 
( y_.iJI .:......, ) 

Ümmü Muhammed Sittül'arab 
bint Şemsiddin Muhammed b. Fahriddln 

Ali (İbni ' l-Buhaıi) es-Salihiyye 
(ö. 767 / 1366) 

L 
Kadın muhaddis. 

_j 

Birçok alim yetiştiren Dımaşklı bir aile
ye mensuptur. Aile içinde eğitim gördü ve 
ilim muhitinde yetişti. Babası bir hadis 
alimi olup Zehebi ve İbn Rafi' onun tale
beleri arasında yer alır. İbnü'l-Buhari diye 
bilinen dedesi Ebü'l-Hasan Fahreddin Ali 
de çok sayıda öğrenci yetiştiren meşhur 
bir hadis alimi olup Takıyyüddin İbn Tey
miyye'nin hocasıdır. İbn Teymiyye onun 
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hakkında. "Bir hadis rivayetinde kendim
le ResOluilah arasına İbnü'l-BuharTyi dahil 
ettiğimde gönlüm ferahlıyor" ifadesini kul
lanırken (ibn Receb el-Hanbel!, ll, 326), 

Zehebi, "ilim ve hadis evinden gelen İb
nü'l-Buhari. dünyada kendisiyle Peygam
ber arasında sekiz sika ravinin yer aldığı 
kimselerin sonuncusudur" demiştir (a.g.e., 
ll , 328). Sittülarab, dedesinden çok fayda
landı ve Müslim'in eş-Şa]Ji]J 'i, Beyhaki'nin 
es-Sünenü'l-kübra'sı gibi hadis kitapları 
ile Temmam er-Razı'nin el-Feva'id'i ve İbn 
Gaylan'ın el-Gaylaniyyat'ı (el-Feua'idü'l
müntel)abe el-'aufilf 'ani 'ş-şüyüi)) gibi ha
dis cüzlerini ondan sema yoluyla aldı . De
desinin meşyehası yanında çok sayıda ha
dis kitabı ve hadis cüzleri kendisine intikal 
etti (İbn Hacer. ed-Dürerü'l-kfimine, ll, 127) . 

Abdurrahman b. Zeyn de Sittülarab'ın ho
calan arasındadır. 

İbn Receb, Zeynüddin el-lraki, Heyse
mi ve İbnü'l-Cezerl ondan hadis dinleyen 
ve rivayet eden illimlerden olup İbnü'l-Ce
zeri 766 (1364-65) yılında Sittülarab'ın Ka
siyOn dağı eteğindeki Urmevi Zaviyesi ya
kınlarında bulunan evinde şifahi olarak ali 
isnadla kendisinden hadis rivayet ettiğini 
söyler. İbn Hacer el-Askalani de hacası Zey
nüddin el-lraki vasıtasıyla Sittülarab'dan 
hadis rivayetinde bulunmuştur (Taglfl).u 't

ta'lfl)., II , 282. 461 ). HanbeiT olan ve Dımaşk'
ta Salihiye mahallesinde oturan Sittüla
rab'ın r ivayet ettiği pek çok hadis çeşitli 
bölgelerden gelen öğrencileri vasıtasıyla 
çevreye yayıldı. Hadisleri senediyle rivayet 
ettiğinden hakkında kullanılan müsnide sı
fatı onun hadis ilmindeki vukufunu gös
terirken saliha ve asile sıfatları da kendi
sinin ahlaki ve fıtri meziyetlerine işaret 
eder. Uzun bir ömür yaşadığı için adı mu
ammerOn arasında anılan Sittülarab, 1 Ce
maziyelewel 767'de (14 Ocak 1366) Dı

maşk'ta vefat etti. cenaze namazı Camiu'l
MuzafferTde kılındıktan sonra KasiyOn da
ğı eteğindeki kabristana defnedildi. 

"Araplar'ın hanımefendisi" anlamında 

Sittülarab adıyla bilinen diğer bazı alim
ler şunlardır: 1. ümmü'l-Hayr Sittülarab 
bint Yahya b. Kaymaz el-Kindiyye ed-Dı
maşkıyye. Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzi 
kendisinden hadis rivayet etmiş olup Mu
harrem 684'te (Mart 1285) seksen beş ya
şında vefat etti. 2. Ümmü Muhammed 
Sittülarab bint Seyfeddin Ali b. Radi Ab
durrahman el-Makdisiyye. Ebu Ali Hasan 
b. Arafe el-Bağdaöı'nin cüzü, Hüseyin b. 
İsmail el-Mehami!Tnin Kitabü'd-Du'a' ad
lı mecmuası kendisinin sema yoluyla riva
yet ettiği hadis mecmuaları arasındadır. 
Safedi 729'da (ı 329) onun kendisine ica-

zet verdiğini söyler. Bu hanım da, Rebiü
lewel 734'te (Kasım 1333 ) Salihiye'de ve
fat etti. 3. Ümmü'l-Hayr Sittülarab Aişe 
bint Ali b. Ömer el-Himyeriyye es-Sanha- . 
ciyye el-Mısriyye. Zilhicce 660'ta (Ekim 
1262) doğdu ve Rebiülewel739'da (Eylül 
1338) vefat etti. izzeddin İbn Cemaa, Mı
sırlı hadis alimi Ebu Bekir Ahmed b. Mer
van ed-Dineverl'nin yirmi altı cüzden olu
şan el-Mücalese ve cevahirü 'l-'ilm ad
lı kitabını ondan dinlemiştir (Takıyyüddin 
el-Fasi, II , 380) . 4. Sittülarab bint İbrahim 
b. Muhammed el-Halebiyye. IX. ÇY01.) yüz
yılda yaşamış olup 829'da ( 1426) kendi
sinden aldığı icazetle hadis cüzlerini riva
yet eden Ebu Muhammed Abdullah b. 
Muhammed b. İbrahim ve Ebü'l-Fazl İb
nü'ş-Şıhne onun öğrencilerindendir (Seha
vi, Xl! , 55) S. Ümmü Mecdüddin Sittüla
rab bint Abdülmecid b. Hasan el-Acemi. 
Kendisi ve kızları Zeki İbrahim el-Haneti'
den hadis rivayet etti. Ebü'l-Fütuh el-Bek
rl ve İbn Mülrub gibi alimlerden icazetleri 
vardır. İbnü'z-Zahirl'nin kendisi için tahric 
ettiği hadis cüzünü rivayet etti. Ümmü 
Mecdüddin 675 (1276) yılında vefat etti 
(Safedl. XV. ı ı 9) . 
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Iii ZEKERİYA GüLER 

SiTTÜIMÜLK 
(~ı .:...... ı 

Sittülmülk hint Aziz-Billah Nizar b. Mead 
b. İsmall el-Hıhmiyye el-Aieviyye 

(ö. 413/ 1023) 

Fatımi Ha lifesi Aziz-Billah'ın kızı . 
L _j 

359'da (970) Tunus'un MansOriye şeh
rinde doğdu . Annesi es-Seyyidetü'l-Aziziy
ye daha sonra Fatımi halifesi olan Aziz-Bil
lah'ın cariyesiydi. Babası Aziz-Bitlah ile Mı-


