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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-



sır'a giden Sittülmülk'ün gençlikyılları hak
kında kaynaklarda fazla bir bilgi bulunma
makla birlikte daha babasının sağlığında 
devlet işlerinde etkili olduğu anlaşılmakta
dır. Mesela babası tarafından görevden alı
nan Ysa b. Nasturus'un tekrar vezirliğe ta
yin edilmesi için çaba göstermiş ve bu ça
bası sonuç vermiştir (İbnü ' l -Ka la ni sl , s. 33). 

Aziz-Billah 'ın Bizans ordusuna karşı bir se
fer hazırlığında iken Bilbls'te ani ölümü üze
rine (386/996) Kahire'ye dönen Sittülmülk. 
veliaht olan henüz sekiz yaşındaki üvey 
kardeşi Hakim-Biemrillah 'ın yerine kuzeni 
Abdullah b. Muizz'i tahta geçirmek iste
diyse de bu girişim Hakim'in vasisi Ebü'I
Fütüh Bercevan tarafından engellendi. Sit 
tüimülk bir müddet sarayında göz hapsin
de tutuldu (a.g.e., s. 44) . Bercevan 'ın 390 
(1000) yılında Hakim tarafından öldürül
mesinin ardından onun üzerinde nüfuz kur
maya ve devlet işlerine yeniden müdahale 
etmeye çalıştı (a.g .e., s. 60). Hakim-Biem
rillah 'ın hilafetinin son yıllarında iki kardeş 
arasındaki ilişkiler oldukça bozuldu. Ha
kim'in çılgınca davranışlar gösterdiği bu 
dönemde Sittülmülk kardeşinin özellikle 
zimmllerle kadınlara yönelik zalimce uy
gulamalarına karşı çıktı. Hakim 404 (1013-
14) yılında cariye ve eşierini öldürmeye 
başladığında onun daha sonra Zahir-Lii'za
zidinillah unvanıyla tahta çıkacak olan oğ
lu Ali ile annesini kendi sarayında koruma
ya aldı (Yahya b. Said ei-Antakl, s. 304) . 

Hakim bu dönemde Sittülmülk'e herhan
gi bir zarar vermedi, fakat onunla iş birli
ği yaptığını düşündüğü maiyetini bertaraf 
etti. 

Bazı kaynaklarda Hakim-Biemrillah'ın 27 
Şewal 411 'de ( 13 Şubat ı 02 1) ölümle teh
dit ettiği kardeşi Sittülmülk.'ün azmettir
mesiyle Kütame kabilesi şeyhlerinden ve 
ordu kumandanlarından Seyfüddevle Hü
seyin b. Oewas'ın köleleri tarafından öldür
tüldüğü ifade edilirken ( İbnü ' l -Ka la ni sl, s. 
79; Nüveyrl, XXVIII , 195; İbn Tağrlberdl, IV, 
187- 194) Yahya b. Said ei-Antaki (TarfiJu 'l
A ntakt, s. 359-363) ve Müsebbihi'den (Mak
rizi, 11. 115- 116) gelen rivayetlerde Hakim'in 
ortadan kaldırılmasında Sittülmülk'ün bir 
rolü olduğundan bahsedilmemektedir. Sit
tülmülk'ün nüfuzu hamisi olduğu Zahir-Lii'
zazidinillah'ın halife olmasıyla birlikte daha 
da arttı. Sittülmülk, Hakim'in ortadan kal
dırıldığı günlerde devlet bürokrasisinin 
önemli şahsiyetlerine maddi desteklerde 
bulunarak onlardan gelecek muhalefeti 
engelledi. Onun katilleri olarak ilan edilen 
kişiler yine Sittülmülk'ün emriyle ortadan 
kaldırıldı. Zahir-Lii'zazidinillah'a karşı Fa
tım! tahtında hak iddia edebilecek olan, 

Hakim-Biemrillah'ın 404 (1013-14) yılında 
veliaht tayin ettiği amcasının oğlu ve Şam 
Valisi Ebü'l-Kasım Abdurrahlm (Abdurrah
man) b. İlyas da Sittülmülk tarafından bir 
hile ile Mısır'a getirtilerek öldürüldü. Sit
tülmülk, Hakim döneminde bozulan dev
let maliyesini aldığı tedbirlerle düzene koy
maya çalıştı , onun döneminde konulan ka
dınların sokağa çıkması ve mOsikinin ya
saklanması gibi uygulamalara son verildi. 
Takibattan kurtulmak için müslüman ol
duğunu söylemek zorunda kalan zimml
lere dinlerine dönme ve Mısır' ı terkeden
lere Mısır'a geri gelme imkanı sağlandı. 
Ömrünün son yıllarında devlet yönetimin
de herhangi bir etkinliği kalmadığı anla
şılan Sittülmülk 11 Zilkade 413'te (5 Şu

bat 1023) Kahire'de öldü (Nüveyrl, XXVIII, 
205). Dönemin kaynakları onu akıllı, siya
set bilen iyi bir idareci olarak tavsif eder. 
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li] CENGi Z T OMAR 

SİTTÜLVÜZERA 
( ~ 1.)j,ı 1 ..:....... ) 

Ümmü Muhammed (Ümmü Abdillah) 
Sittülvüzera bint Ömer b. Es'ad 
b. ei-Münecca ed-Dımaşkıyye 

(ö. 716/1316) 

Kadın muhaddis. 
_j 

624 (1227) yılında Dımaşk'ta doğdu . Ve
zire lakabıyla da bilinir. Halep yakınların
daki Maarretünnu'man'a yerleşen TenQh 
kabilesinden olduğu için ayrıca Tenühiyye 
nisbesiyle anılır. Babası ve dedesi ilmiye sı
nıfına mensup bulunduğundan küçük yaş
tan itibaren ilim muhitinde yetişti. Bu du
rum onun ilmi ve ahlaki kişiliği üzerinde 
etkili oldu. Dedesi Es'ad b. Münecca döne
min önemli Hanbeli alimlerinden biri olup 

SiTIÜLVÜZERA 

Harran' da kadılık yapmıştır. Hanbeli fakihi 
İbnü'l-Münecca Sittülvüzera'nın amcasının 
oğludur. Irak ve Horasan gibi ilim merkez
lerine seyahatlerde bulunan, Harran'da ka
dılık yapan ve aslen Maarretünnu'manlı 

olan babası Şemseddin Ömer et-Tenühl. 
Dımaşk'ta tedrls ve fetva faaliyetleriyle 
meşgul olmuş bir hadis ve fıkıh alimidir. 
Ondan an'anevl isnad zinciriyle hadis riva
yet edenlerin sonuncusu kızı Vezire'd.ir. Ve
zire aynı zamanda sema ile kendisinden 
rivayette bulunulan muhaddislerin sonun
cusudur. Babasından iki hadis cüzü, Ebu 
Abdullah Hüseyin b. Mübarek ez-Zebidl'
den Buhari'nin eş-ŞaJ:ıiJ:ı ' i ile Şafii'nin el
M üsn ed'ini sema yoluyla almıştır. 

Sittülvüzera. Ebu Abdullah ez-Zebidl'
den sema yoluyla aldığı Şa]J.if:ı-i BuJJ.ô.ri' 
yi Dımaşk'ta ve daha sonra 705 ( 1305) yı
lında Mısır'da birkaç defa rivayet etmiştir. 
Onun ayrıca Celaleddin es-SüyQtT'nin riva
yet kaynakları arasında özel bir yeri oldu
ğu görülür (Abdülhay el-Kettanl, ll, 101 3) . 

Başta Zehebi ve Ahmed b. Aybek ed-Dim
yatl olmak üzere Ali b. Muhammed b. Ah
med et-Tenühl, Ali b. Salih b . Ahmed et
Tibl, Muhammed b. İbrahim İbnü'ş-Şem
ma', Zeynüddin Muhammed b. Ömer ei
Kinani, Bahaeddin İbn Akli, İbn Rafi' . Ab
dülkadir el-Kureşi ve Hibe bintAhmed b. 
Muhammed, Sittülvüzera'dan hadis din
leyip rivayette bulunanlar arasındadır. İbn 
Hacer ei-Askalanl de hocaları vasıtasıyla 
ondan hadis rivayet etmiş ( Taglf~u 't-ta' lf/s:, 

tür. yer. ı. İbn Tağrlberdi, Sittülvüzera'dan 
hadis dinleyip rivayette bulunmak için dün
yanın dört bir yanından öğrencilerin geldi
ğini belirtmiştir. Hakkında kullanılan müs
nide (müsnidetü 'l-vakt) sıfatı hadisleri se
nedli olarak rivayet ettiğinden onun mu
haddis kimliğini öne çıkarmış. ayrıca din
dar kişiliğine ve güzel ahlakına işaret eden 
sıfatlarla anılmış. iki defa hacca gitmiştir. 
Uzun bir ömür yaşadığı için adı muamme
rQn arasında anılan Sittülvüzera 18 Şaban 
716'da (5 Kas ım 1316) Dımaşk'ta vefat et 
miş ve KasiyOn'da Camiu'l-Muzafferl'nin 
yukarısındaki aile kabristanına defnedil
miştir. Dört defa evlenen Sittülvüzera'nın 
bu evliliklerden üç kızı olmuştur. 

Sittülvüzera diye bilinen diğer bazı ka
dın alimler şunlardır: 1. Sittülvüzera bint 
Ebü'l-Fazl Yahya b. Muhammed et-Tağli

biyye ed-Dımaşkıyye. 639'da ( 1241-42) doğ

du. Bu tarihin 689 ( 1290) olarak verilme
si (İbn Hacer, ed-Dürerü 'l-kamine, ll , 129-

130; Kehhale, ll. 174) bir sehiv eseri olma
lıdır. Zira ona icazet veren birkaç hocadan 
İbnü'l-Buharl diye bilinen Fahreddin Ali '
nin vefat tarihi 690 (1291 ), Ziyaeddin el-
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